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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

AVU112-DANsp/G

Mandag den 23. maj 2011
kl. 15.00-15.30

Opgavesættet består af følgende opgaver:
1
2
3
4
5

Punktum og komma
Alfabetisk rækkefølge
Tillægsord
Ret fejlene
Navneord

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

1 Punktum og komma
Sæt punktum og komma i teksten.
Ret til stort begyndelsesbogstav, hvor det kræves.

Kartofler

Kartofler er ikke længere bare kartofler forskere eksperimenterer
med udvikling af nye kartoffelsorter og der findes nu mange forskellige slags kartoflerne kan være runde små store eller aflange og de
kan også variere i smagen kartoflernes egenskaber afhænger af
sorten men naturligvis også af jorden og klimaet
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2 Alfabetisk rækkefølge
Nummerér titlerne, så de står i alfabetisk rækkefølge.

Kongens fald
Kunsten at græde i kor
Ned til hundene
Frøken Smillas fornemmelse for sne
Når mor kommer hjem
Gud taler ud
Kilroy Kilroy
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3 Tillægsord

tillægsord = adjektiv

Find tillægsordene, og skriv dem i grundform.

1. De små piger leger med deres søde dukker.
2. Peter er større end Hans, selv om Hans er ældst.
3. Han var en yngre mand med kraftigt overskæg og kærlige øjne.
4. Mit hår er længere end dit.
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4 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.

Til komunen

Når jeg cykler på arbejde, skal jeg altid igemmen det store krys ved

stasionen. Det er rigtig dumt, for der er så mange på cykel stien, at

man ikke kan kører over, inden signalet skifter til rødt lys igen.

Kan I ikke lave om på det, så der er grønt lys i længere tid? Nu er

jeg kommet for sendt to gange i denne uge, fordi jeg skal holle og

vente i så lang tid.

Min sjef siger, at jeg snart ikke for flere chancer.

Jeg håber, lysende kan blive beder.

Venlig hilsen

Benny Hansen
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5 Navneord

navneord = substantiv

Skriv navneordene i ental bestemt form.

søm
tænderne
kursus
akvarium
børnene
idé
murere
titel
øl

Side 7 af 7 sider
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