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Dansk som andetsprog, niveau G 

Sproglig prøve

Opgavesættet består af følgende opgaver:

1. Diktat side 2

2. Morfemer side 4

3. Bøjningsformer side 5

4. Ordklasser side 6

5. Ordstilling side 7

6. Tegnsætning side 8

Bedømmelseskriterier bagsiden 

Du skal besvare alle opgaver.

Du har 1 time til at skrive diktaten og besvare opgaverne.

Side 1 af 8 sider
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1 Diktat

Skolehaver

Side 2 af 8 sider
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Side 3 af 8 sider
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2 Morfemer

Del ordene i morfemer.

Eksempel:

aftalt af tal t

lykkelig lykke lig

1. mæthed

2. dejligste

3. suppegryde

4. velsmagende

5. udskæringerne

6. opvarmet

7. rører

8. stærkere

9. olivenoliens

10. fedtindholdet

Side 4 af 8 sider
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3 Bøjningsformer

Indsæt den rigtige form af ordene i parentes.

Eksempel:

 dejligste  kenderMin mormor er den  (dejlig, dejlige, dejligste) person, jeg 

 breve(kende, kender, kendte). Jeg har altid skrevet mange  (brev, breve, 

brevene) til hende.

Hvad skal vi have at spise? Det er et spørgsmål, de fleste af os kan genkende. Det kan i en 

travl hverdag være (vanskelig, vanskelige, vanskeligt) at bestemme 

sig for, hvad man skal have at spise. Mange  (familie, familier, 

familierne) med små  (barn, barnet, børn) oplever tit, at situationen 

omkring aftensmaden er stressende. Alle er  (udmattede, 

udmattende, udmattet) efter en lang dag på arbejde og i institution. Alligevel viser 

undersøgelser, at børnefamilier (ofte, oftere, oftest) laver varm 

aftensmad end andre grupper af  (dansk, dansker, danskere).

For at (spar, spare, sparer) tid er det   

(bliver, blev, blevet) meget populært at købe måltidskasser hos firmaer, der 

 (levere, leverer, leveret) en kasse med alle de ting, man behøver for 

at lave et bestemt måltid. Man slipper for indkøb, og samtidig ved man, at man får et sundt 

og  (lækker, lækkert, lækre) måltid i dagligdagen.

Side 5 af 8 sider
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4 Ordklasser

I hver linje er der et ord, som tilhører en anden ordklasse end de andre.  
Sæt kryds ved det ord.

Eksempel:

 grim  grov  grus  grøn

 nyere  lærere  smukkere  højere

1.  købes  vendes  sættes  vores 

2.  bøger  mobiler  hvisker  æbler

3.  kørende  smilende  gående  søskende 

4.  toget  husket  apparatet  tøjet

5.  hældte  talte  vælte  tante

6.  rødhårede  hoppede   svømmede   fiskede 

7.  tænke  linke   lykke  vinke

8.  købt   solgt  præst  lånt

9.  broer  tårer  pærer  sårer

10.  pænere  malere  surere  tungere

 

Side 6 af 8 sider
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5 Ordstilling

I sætningerne herunder mangler det ord, som står i parentes efter hver sætning.

Sæt kryds, hvor ordet skal stå.
Du må ikke lave om på ordstillingen.

Eksempel:

Nu er jeg færdig. (helt) 

1. Du må gerne køre til stationen. (mig)

2. Den ældre mand har taget den forkerte jakke. (på)

3. Der er mange børn, som bliver passet i en vuggestue. (små)

4. Nu kører hun til toget. (datteren)

5. Vi spurgte, om maden ikke var færdig. (snart)

6. Det bliver svært at forklare, hvilken vej de skal køre. (ret)

7. Har du min mobil? (taget)

8. Jeg køber aldrig fastfood. (faktisk)

9. Per kommer sandsynligvis på lørdag. (ikke)

10.  Hun bad ham om at spise maden. (op)

Side 7 af 8 sider
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6 Tegnsætning

Sæt punktum og spørgsmålstegn. 

Ret til stort bogstav, hvor det kræves. 

Det nye nordiske køkken

Hvorfor har danske restauranter fået så stor succes i hele verden det er 

blandt andet, fordi kokkene arbejder med helt nye ideer de udvikler det 

traditionelle danske køkken og bruger kun lokale grøntsager, frugter og 

kød mange af produkterne kommer fra økologiske landmænd med friske 

varer fra Danmark laver kokkene spændende retter, der passer til årstiden 

de finder også planter, der vokser i den vilde danske natur, og bruger dem i 

maden det køkken kalder man det nye nordiske køkken det er så populært, 

at mange turister rejser til Danmark bare for at prøve maden vidste du, at 

Restaurant Noma i København fire gange er blevet kåret til verdens bedste 

der er også åbnet restauranter med dansk mad i mange andre lande

Hvis du løser opgaven elektronisk (på computer, tablet eller andet), skal  
du benytte dette skrivefelt til at sætte punktum og spørgsmålstegn. 

Ret til stort bogstav, hvor det kræves.

Det nye nordiske køkken
Hvorfor har danske restauranter fået så stor succes i hele verden det er 
blandt andet, fordi kokkene arbejder med helt nye ideer de udvikler det 
traditionelle danske køkken og bruger kun lokale grøntsager, frugter og kød 
mange af produkterne kommer fra økologiske landmænd med friske varer 
fra Danmark laver kokkene spændende retter, der passer til årstiden de 
finder også planter, der vokser i den vilde danske natur, og bruger dem i 
maden det køkken kalder man det nye nordiske køkken det er så populært, 
at mange turister rejser til Danmark bare for at prøve maden vidste du, at 
Restaurant Noma i København fire gange er blevet kåret til verdens bedste 
der er også åbnet restauranter med dansk mad i mange andre lande

Side 8 af 8 sider
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Bedømmelseskriterier

Den sproglige prøve

Der lægges vægt på eksaminandens viden om og 
færdigheder i:

a) retskrivning
b) morfologi
 c) ordklasser 
d) tegnsætning

Der gives én karakter.
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