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Opgavesættet består af følgende opgaver:
1
2
3
4

Tegnsætning
Ret teksten
Vælg det rigtige ord
Fra nutid til datid

Du skal besvare alle opgaver.
Du har i alt 30 minutter til at besvare opgaverne.

1 Tegnsætning
Sæt spørgsmålstegn, punktum og komma.
Ret også til stort begyndelsesbogstav, hvor det kræves.

Når jeg kommer hjem fra ferie er der meget at gå
i gang med både inde og ude haven tager jeg
først og det er ofte nødvendigt at slå græs vande
blomster og luge bede dræbersneglene har for
længst holdt deres indtog i min have og har vejret
været vådt bruger jeg helt sikkert mange timer på
at samle snegle pligterne inden døre er som regel
tøjvask sortering af post og almindelig rengøring
mon ikke de fleste mennesker oven på sådan et
arbejde kunne trænge til ferie igen sådan har jeg
det i hvert fald
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2 Ret teksten
Ret teksten ved at overstrege det ord, der er fejl i, og skriv ordet rigtigt ovenover.
Der er kun fejl i sammensatte ord og i brugen af små og store bogstaver.

i danmark kan man tage en ingeniør uddannelse på

danmarks tekniske universitet. adgangs kravet er

blandt andet, at man har taget en studenter eksamen

med et højt gennem snit. mens man studerer, kan

man få statens uddannelses støtte, og man kan søge

et kollegie værelse, hvis man vil flytte hjemme fra.

efter endt ud dannelse er der gode job muligheder.

4

3 Vælg det rigtige ord
Indsæt ét ord i hver sætning, så sætningen giver mening.
Ikke alle ordene kan bruges, mens nogle bruges mere end én gang.

lig – ligger – læg – læge – lægen – læger – lægge – læggen – lægger – læk – lækre – lækker

1. Pigen

kartofler.

2. Jeg er syg, så jeg vil opsøge min nye

.

3. Børnene spiser

jordbær.

4. Det hjælper, hvis du

dig på sengen.

5. Fodboldspilleren har ondt i

.

6. Modellen har
7.

Fem

ben.
stillede diagnosen.

8. Hun er øm i begge

.

9. Skibet sprang
10.
11. Såret
12. Dukken
13.

.
du dig en times tid?
hurtigt.
i sengen.
du bare tøjet på plads!
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4 Fra nutid til datid
Find de udsagnsord i teksten, der står i nutid.
Skriv dem i datid på linjerne nedenunder.

Han ligger spændt og lytter. Ikke en lyd. Går de mon? Han skal være helt sikker, før han
bevæger sig, for ellers kan det koste ham dyrt. Han rykker lidt på det ene ben og den lille
lyd, som nok kun han registrerer, får hans hjerte til at banke. Han hører hjertets slag som
øredøvende brag og håber, at det kun er i hans hoved, det lyder sådan.

Udsagnsord i datid:
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Opgaven er produceret med anvendelse af kvalitetsstyringssystemet ISO 9001 og miljøledelsessystemet ISO 14001

Undervisningsministeriet

