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Sproglig prøve
(30 minutter)

Eksaminandens navn Eksaminandnummer

Prøveafholdende institution

Tilsynsførendes underskrift

Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke 
anvendt tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, og opgavebesvarelsen er udfærdiget uden 
anvendelse af uretmæssig hjælp og uden brug af hjælpemidler, der ikke har været tilladt under 
prøven.

 
 Underskrift

AVU181-DANsp/G
Tirsdag den 4. december 2018
kl. 9.00-9.30
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Opgavesættet består af følgende opgaver:

1 Ret fejlene
2 Ordklasser
3 Vælg det rigtige ord
4 Navneord
5 Rodmorfemer

Du skal besvare alle opgaver.

Du har i alt 30 minutter til at besvare opgaverne.
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1 Ret fejlene

Ret hver enkelt fejl ved at overstrege det ord, der er fejl i.
Skriv ordet rigtigt ovenover.
Bemærk, at stavekontrollen kun har markeret nogle af fejlene.

Min under bo er bortrejst i julen. Det passer mig fint, får jeg har tænkt mig at 

inviterer mine beste venner til en julefest, og så gøre det jo ikke så meget, vis 

vi larmer.

Siste jul holdte jeg også fest, men den måtte allerede slutte før midnat, fordi 

hende madamen, der bor nedenunder,  blev rasene over larmen.

I år vil vi forsætte festen til den lyse morgen. Det bliver festlig.

Hvis du løser opgaven elektronisk (på computer, tablet eller andet), skal du 
bruge skrivefeltet herunder. Du løser opgaven ved at rette fejlene til det rigtige.

Min under bo er bortrejst i julen. Det passer mig fint, får jeg har tænkt mig at 
inviterer mine beste venner til en julefest, og så gøre det jo ikke så meget, vis 
vi larmer.
Siste jul holdte jeg også fest, men den måtte allerede slutte før midnat, fordi 
hende madamen, der bor nedenunder,  blev rasene over larmen.
I år vil vi forsætte festen til den lyse morgen. Det bliver festlig.
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2 Ordklasser

Skriv de understregede ord ind i skemaet, så de sorteres i ordklasser.
Bevar den form, ordene har i teksten.

I december har de fleste mennesker travlt, for de skal alle nå at blive klar til årets største 

højtid, julen. Mange løber rundt til julefrokoster, andre er på tilbudsjagt og gaveindkøb. 

Størstedelen af danskerne bruger mange penge på gaver, for de vil gerne finde den rigtige 

gave til deres kære. Alligevel ved de fleste af os godt, at der mellem jul og nytår bliver endnu 

mere travlt, for nu skal en stor del af gaverne byttes igen.

Udsagnsord
verbum

Tillægsord
adjektiv

Forholdsord
præposition
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udsagnsord = verbum

3 Vælg det rigtige ord

Indsæt ét ord i hver sætning, så sætningen giver mening.
Kun nogle af ordene skal bruges i sætningerne.

venner, vænner, vender, vente, vendte, ven, vend, vent, vendt, vennen, vænne, vende

Pia er træt af at  på sin familie.

Vi ved, at han  tilbage i morgen.

Christian  sig aldrig til varmen sydpå.

Tag lige og  spørgsmålet i grupperne.

Har I  alle mulighederne?

Vi skal lige  os til stilheden.

I går  Tine problemet med sin veninde.
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4 Navneord

Find alle navneord i teksten.
Skriv dem i ental, bestemt form.

Næsten hver aften sidder min kone og jeg og ser tv-programmer. For det meste drikker vi 

kaffe, og vi har hver vores gode lænestol med en skammel til fødderne. Desværre falder jeg 

tit alt for tidligt i søvn og får derfor ikke set afslutningen på udsendelserne.

 

 

 

 

 

 

navneord = substantiv
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5 Rodmorfemer

Find rodmorfemerne i de understregede ord.
Skriv ét rodmorfem på hver linje.

Til julefesten skal Susanne medbringe en vegetarret. Hun har kigget i en 

kogebog for at få inspiration, og nu har hun udvalgt to opskrifter, som 

hun vil prøve. Den ene er en rødbedesalat, og den anden er en 

kartoffelgratin. Nu håber hun bare, at gæsterne kan lide det, hun vælger.
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