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Eksaminandnummer
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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

AVU101-DANsp/G

Tirsdag den 7. december 2010
kl. 9.00-9.30

Opgavesættet består af følgende opgaver:
1
2
3
4

Udsagnsled, grundled og komma
Ret fejlene
Udsagnsord
Navneord

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

1 Udsagnsled, grundled og komma

udsagnsled = verbal
grundled = subjekt

Markér udsagnsled (O) og grundled (X).
Sæt herefter komma.

Jeg ved det ikke men Lars gør.

Hvis du henter min taske er du sød.

Drengen blev bedt om at lade være med at drille de andre børn.

Lise spiller håndbold og Ole bliver hjemme og passer børnene.

John har friet til Lene men hun synes at det er for tidligt at binde sig.

Det begyndte at regne og hun havde glemt paraplyen.

Fordi hun ikke kunne finde vanterne måtte hun købe et par nye.

TV2 viser gamle film uden afbrydelser.
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2 Ret fejlene
Ret fejlene ved at overstrege ord, der er fejl i.
Skriv hele ordet rigtigt ovenover.
Bemærk, at stavekontrollen kun har markeret nogle af fejlene!

Nytår

Alt var smukt til minste detalje. Alle var i fin tøj, og alle hade

lavet lægger mad. Da vi sad ved bordet, begynte vi at fyrer

borbomber af. Det var fantastiks.

Klokken 12 drak vi sjampanje, og så så vi fyrmærkeri. Himlen

var fylt med lys og røj.

Jeg glemer aldrig den aften.
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3 Udsagnsord

udsagnsord = verbum
nutid = præsens

Find alle udsagnsordene.
Skriv dem i nutid på linjerne.

dejlig

hundene

spis

lå

centimeter

lagkage

tavle

rejste

serviet

lilla

gjort

løbe

anemone

kartoffel

savle

papirer

sneede

beklæde

slog

geni

hårde

gardin

følte

æble

tryg
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4 Navneord

navneord = substantiv

Find alle navneord i teksten.
Skriv dem på linjerne nedenunder i den form, de har i teksten.

Min far er 38 år gammel og arbejder som tømrer. Når han har fri, tager

vi ofte på fisketur. Vi har en lille motorbåd, som vi tilbringer mange

timer i, både i ferierne og på fridage. Vi elsker at fiske sammen.
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