Dansk G
Almen voksenuddannelse
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

AVU101-DAGSP

092073.indd 1

Tirsdag den 25. maj 2010
kl. 9.00-9.30

22/03/10 10.35

Opgavesættet består af følgende opgaver:
1
2
3
4

Ret fejlene
Fra direkte til indirekte tale
Ordklasser
Egennavne

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, og skriv ordet rigtigt
ovenover. Bemærk, at stavekontrollen kun har markeret nogle af fejlene!

Hej Kim!

Undskyld jeg først skriver nu, men jeg har haft travl.
I sidste månede startet jeg på at motionerer. Nu løber jeg minst engang om ugen. Ofte møder
jeg erik, der kommer løbene med sin grav hund.
Hver Torsdag spiller jeg fodboldt med gutterne i klubben. Jeg har fået af vide, at jeg er
rimeligt go til at skorer mål.
Jeg håber, vi snart ses.
Hilsen
Vagn

Side 3 af 6 sider
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2 Fra direkte til indirekte tale
Omskriv sætningerne, så de indeholder indirekte tale.
Du skal overholde gældende regler for tegnsætning.

1 Gitte siger: “Jeg er rigtig glad for at gå på VUC”.

2 Mette råber: ”Jeg vil have ro!”

3 “Husk, at alle elever skal møde kl. 8”, siger skoleinspektøren.

4 ”Det er blevet koldt udenfor”, siger Lene.

5 “At arbejde om søndagen er trættende”, konstaterer kokken.

Side 4 af 6 sider
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3 Ordklasser
Skriv de understregede ord i skemaet, så de sorteres i ordklasser. Bevar den form,
ordene har i teksten.

Hun gik i den dunkle skov.
Vi venter på ferien, for så skal vi til Norge.
Tina løber i sin fritid.
Hun vandt flere af løbene.
Børnene er det vigtigste i mit liv.
Familien ferierer i campingvognen.
Tim har en karriere som bokser.

Navneord
Substantiv

Udsagnsord
Verbum

Forholdsord
Præpositioner

Side 5 af 6 sider
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4 Egennavne

Egennavn = proprium

Ret tekstens egennavne, så de begynder med stort.

Kære anne-mette

Så er vi ankommet til tyrkiet, nærmere bestemt hovedstaden istanbul.
Byen er meget smuk, og tyrkerne er gæstfrie. Vi skal bl.a. se den blå
moské og på tur i de lange markedsgader. Om et par dage drager vi
videre til byen antalya, der ligger på tyrkiets naturskønne sydkyst.
Vi håber, at du nyder ferien i danmark. Hils moster hanne i århus, og
fortæl hende, at vi har det godt.
De kærligste hilsener
ib og lis

Side 6 af 6 sider
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Undervisningsministeriet
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