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Eksaminandens navn
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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/D

180674.indd 1

Tirsdag den 4. december 2018
kl. 9.00-10.00

07/11/2018 08.31

Opgavesættet består af følgende opgaver:
1
2
3
4
5
6
7
8

Ret fejlene
Respons
Fra nutid til datid
Sætningens led
Ordklasser
Tillægsord
Fra udsagnsord til navneord
Egennavne

Du skal besvare alle opgaver.
Du har i alt 1 time til at besvare opgaverne.
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1 Ret fejlene
Find hver enkelt fejl i teksten.
Skriv hele ordet rigtigt ovenover.

Kære Christian og Lene
Hold op, hvor har vi travl. Sæsongen får teater er gået i gang igen, så vores fritid
er sparsom. Karen har fået hoved rollen i det nye stykke, og der er ikke tid til at
kokkererer hjemme, så vi spiser ude.
De siste år har stykkerne været meget alvorlige, men i år er der skrut op for
humorren. Med det billed, der tegner sig af stykket, skulle man efterhånden tro, at
vi er proffessionelle og ikke amatøre. Det vare ikke længe, før vi er parrate til og
optræde.
Forhåbenlig får i tid til at se premiæren på stykket.
Mange hilsener
Karen og Martin

Hvis du løser opgaven elektronisk (på computer, tablet eller andet), skal du
benytte dette skrivefelt og rette fejlene i teksten.
Kære Christian og Lene
Hold op, hvor har vi travl. Sæsongen får teater er gået i gang igen, så vores
fritid er sparsom. Karen har fået hoved rollen i det nye stykke, og der er ikke
tid til at kokkererer hjemme, så vi spiser ude.
De siste år har stykkerne været meget alvorlige, men i år er der skrut op for
humorren. Med det billed, der tegner sig af stykket, skulle man efterhånden
tro, at vi er proffessionelle og ikke amatøre. Det vare ikke længe, før vi er
parrate til og optræde.
Forhåbenlig får i tid til at se premiæren på stykket.
Mange hilsener
Karen og Martin
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2 Respons

bindeord = konjunktion
udsagnsord = verbum

A: Kommentér brugen af udsagnsord, bindeord og tegnsætning.
Giv eksempler fra teksten.
B: Skriv teksten om ud fra dine kommentarer. Din tekst skal indeholde alle informationer
fra den oprindelige tekst, og du skal overholde almindelige retskrivningsregler.

Torsdag i sidste uge kører jeg til VUC, og så kom der pludselig et rådyr midt ude på vejen, og
så må jeg bremse op, og så undgik jeg at køre det ned, og så er jeg helt rystet, da jeg nåede
parkeringspladsen, og så møder jeg Søren fra klassen, og så sagde han, at vi har fri i de første
timer, og så siger jeg, at jeg var for rystet til at køre hjem igen.

A: Kommentar
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B: Din version af teksten
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3 Fra nutid til datid

nutid = præsens
datid = præteritum/imperfektum

Overstreg de udsagnsord, der står i nutid.
Skriv dem i datid ovenover.

Når jeg stryger skjorter, keder jeg mig. Jeg lader derfor altid strygejernet varme
op, mens jeg laver noget andet. Når strygejernet er varmt, skynder jeg mig at
tage skjorten af bøjlen. Jeg bør være grundig med strygningen, men det gælder
bare om at være hurtig. Desværre afspejles min manglende grundighed også i
resultatet, som jeg sørger for, at min kone ikke ser. Ofte tager jeg på arbejde,
inden hun har mulighed for at opdage min lidt krøllede skjorte.

Hvis du løser opgaven elektronisk (på computer, tablet eller andet), skal du
benytte dette skrivefelt og ændre udsagnsordene i nutid til datid.
Når jeg stryger skjorter, keder jeg mig. Jeg lader derfor altid strygejernet
varme op, mens jeg laver noget andet. Når strygejernet er varmt, skynder
jeg mig at tage skjorten af bøjlen. Jeg bør være grundig med strygningen,
men det gælder bare om at være hurtig. Desværre afspejles min manglende
grundighed også i resultatet, som jeg sørger for, at min kone ikke ser. Ofte
tager jeg på arbejde, inden hun har mulighed for at opdage min lidt krøllede
skjorte.
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4 Sætningens led
Bestem for hver sætning, hvilket led der er understreget.
Angiv dit svar med et kryds.

Grundled
subjekt
( )

Udsagnsled Genstandsled
verbal
objekt
( )

(

)

Hensynsled
indirekte
objekt
(

)

Hver søndag spiser jeg oksesteg.
Mette giver mig en ny bil.
Potteplanter køber jeg en del af.
Husk din taske.
På søndag rejser Bo og Lis til Spanien.
Vi søger en ny medarbejder til januar.
Ringer du hjem?
Jørgen bakker ind i skiltet.
Vi henter Karen i lufthavnen.
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5 Ordklasser
Skriv de understregede ord ind i skemaet, så de sorteres i ordklasser.
Bevar den form, ordene har i teksten.

Tina kunne desværre ikke komme til festen, fordi hun var syg. Derfor
besluttede Niklas også at blive hjemme sammen med hende. Mens de
sad og så tv, gik strømmen. Heldigvis kunne Niklas sagtens se i mørke,
så han skiftede sikringen i deres el-skab, og de kunne igen se tv.

Stedord

Bindeord

Biord

pronomen

konjunktion

adverbium
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6 Tillægsord
Find tillægsordene i teksten, og skriv dem på den korrekte plads i skemaet ud fra den
form, ordet står i.

Familien er samlet i anledning af lille Christians 1-års fødselsdag, og det
drejer sig efterhånden om et større selskab, for familiens aktive, unge
mennesker ligger ikke på den lade side, når det drejer sig om produktion
af små børn. Lige nu er Christian den yngste, men det bedste er, at der
er nye på vej.

1.grad

2.grad

3.grad

positiv

komparativ

superlativ
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7 Fra udsagnsord til navneord

udsagnsord = verbum
navneord = substantiv

Dan et navneord af udsagnsordet i kursiv.
Skriv navneordet i den rigtige form i sætningen.

argumentere Mark havde styr på sin

.

donere

De fleste

fungere

Erik købte en køkkenmaskine med fem

friste

Der er mange

operere

Den svære

diskutere

Journalisten lukkede ned for den ophidsede

chokere

Det kom som et stort

for Ulla.

dimittere

Skolen holder en fin

i morgen.

balancere

Lene har en dårlig

reagere

Der kom flere

går direkte til folk i nød.
.
i en slikbutik.
lykkedes.
.

.
på indgrebet.
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8 Egennavne

egennavn = proprium

Ret tekstens egennavne, så de begynder med stort.

hans peter skal i gang med en intensiv jobsøgning. Derfor har han travlt med at
studere jobannoncer på jobindex. Der er heldigvis en del stillinger, som har
hans interesse, og nu vil han prøve at søge hos lego, de danske spritfabrikker og
odense marcipan. De søger alle en stabil og serviceminded medarbejder til
forefaldende arbejde.
Det bliver et stort arbejde at skrive alle de ansøgninger, men med
rasmus seebach i ørerne, en pose chips på bordet og en kold faxe kondi i hånden
skal det nok gå.

Hvis du løser opgaven elektronisk (på computer, tablet eller andet), skal du
benytte dette skrivefelt til at rette tekstens egennavne, så de begynder med stort.
hans peter skal i gang med en intensiv jobsøgning. Derfor har han travlt
med at studere jobannoncer på jobindex. Der er heldigvis en del stillinger,
som har hans interesse, og nu vil han prøve at søge hos lego, de danske
spritfabrikker og odense marcipan. De søger alle en stabil og serviceminded
medarbejder til forefaldende arbejde.
Det bliver et stort arbejde at skrive alle de ansøgninger, men med
rasmus seebach i ørerne, en pose chips på bordet og en kold faxe kondi i
hånden skal det nok gå.
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