
Checklista: Att kunna till Gram & Text I-provet (omfattar kap А-З och 1-9):
• Genus: maskulinum, femininum, neutrum; bestämma genus utom för subst på -ь (dem vi 

haft på -ь ska man såklart kunna genus för!). Samt några undantag: время, имя 
(neutrum) ; att exempelvis папа har grammatiskt genus femininum, men naturligt genus 
maskulinum så att tex ett possessivt pronomen böjs efter det naturliga genuset: мой папа ; 
у моего папы 

• Regelbunden böjning av subst och adj enl 1:a och 2:a dekl, hård och mjuk böjning, i alla 
kasus. (enl särskild genomgång; ej i boken)

• Numerus: singularis (alla kasus), pluralis (nominativ och ackusativ)
• Personliga pronomen: я, ты, он, она, оно, мы, вы, они och deras böjning i genitiv och 

ackusativ.
• Frågeord: кто, что, где, куда
• Böja alla  substantiv och adjektiv t.o.m. kap. 9 i följande kasus singular: genitiv, ackusativ, 

lokativ ; samt nominativ och ackusativ plural.
• Känna till kategorierna ”besjälade/obesjälade” för substantiv.
• Prepositioner: в/на + lok, в/на + ack ; о(об) + lok ; по + dat ; с + instr. (bara i givna 

konstruktioner eftersom instr inte är genomgånget), m.fl. prepositioner som tagits upp i 
boken t.o.m. stycke 9.

• Hela regelbundna presensböjningen av e- och i-verb.
• Några mer eller mindre oregelbunda verbs böjning: любить, готовить, мочь, ехать, идти, 

жить, пить, хотеть, есть (äta), брать/взять
• Skrivreglerna. Kolla pärmens insida i Wiklands grammatik!
• Frågeord: какой, какая, какое, какие
• Possesiva pronomen: мой, твой, наш, ваш och deras böjning.
• Possesiva prononem: его, её, их (som inte böjs)
• Konstruktioner med можно/нельзя, надо; должен (должна, должны)
• Hur bisatser konstrueras med который
• Konstruktionen меня (тебя, его, её, нас, вас, их) зовут.
• Konstruktionen у меня (тебя, него, неё, нас, вас, них) есть ~.
• Hur adverb bildas och används.
• Kunna skilja på användningen av много och очень.
• Kunna kasusstyrning med de prepositioner som tagits upp.
• Pronomen: весь (вся, всё, все) och этот (эта, это, эти) samt deras böjning.
• Kunna skilja på слушать/слышать och смотреть/видеть.
• Lite om kortform: ex. больной -> болен (больна, больно, больны) och hur den används.
• Några särskilda prepositionskonstruktioner: spela spel/idrotter играть в + ack. ; spela 

instrument играть на + lok. ; åka med transportmedel ехать на + lok.
• De räkneord och ordningstal som tagits upp.
• Kunna använda ackusativ som objekt i satsen.
• Kunna använda genitiv som genitivattribut och känna till genitivens användning i stort 

(tex. vid mängd).
• Tidsuttryck med instrumentalis: tider på dagen, tider på året.
• Klockslag med в [räkneord] часа/часов: в шесть часов ; в два часа ; в час (=klockan ett)
• Reflexivt pronomen свой, dess användning och böjning.
• Veta hur preteritum bildas.
• Känna till grundtankarna om aspekt och något om hur man känner igen ipf/pf. 
• Känna till rörelseverben идти/ходить, ехать/ездить. Användning och böjning. 
• Kunna böja мочь i preteritum
• Känna till hur verb på -овать/-евать böjs.
• Veta hur det funkar med tempus vid ”indirekt tal”; Она сказала, что ей всё равно.


