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

AVU111DANsp/G
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Onsdag den 7. december 2011
kl. 9.00-9.30

20/10/11 07.47

Opgavesættet består af følgende opgaver:
1
2
3
4
5

Ret fejlene
Navneord
Tegnsætning
Fra førnutid til nutid
Ordklasser

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.

Jeg hader at komme hos min tand læge, så det er fler år siden, jeg har
været der. Jeg har altid flere hulder, og det gør så ont, når han bore. Jeg
synes også, at det er meget dyr. Siste gang måtte jeg betale mange
hunrede kroner. Jeg blir rigtig bange, når jeg lægger der i stolen. Jeg
for altid extra meget bedøvelse, og det kunne jeg nok sparer på, men så
tror jeg ikke, jeg ville overleve.

Side 3 af 7 sider
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2 Navneord

navneord = substantiv

Placér navneordene på de rigtige pladser i skemaet.

bilerne
æbler
sodavanden
computeren
rulleskøjterne
mandag
mænd
løbere

Ental ubestemt

Ental bestemt

Flertal ubestemt

Flertal bestemt

Side 4 af 7 sider
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3 Tegnsætning
Sæt spørgsmålstegn, punktum og komma i teksten.
Ret til stort begyndelsesbogstav, hvor det kræves.

Har du lyst at deltage i årets oprydning
Boligforeningen har planlagt en fælles oprydningsdag på lørdag det er
meningen at alle beboere møder op ud for opgang 55 kl. 8:00 Charlotte
og Stefan fra opgang 44 vil sørge for at vi får morgenmad med friske
rundstykker ost marmelade og kaffe derefter går vi i gang med at
samle affald feje og køre på containerpladsen der skal også ryddes op i
kælderen for den ligner efterhånden en slagmark og mange beboere
kan ikke få plads til deres cykler dernede

Side 5 af 7 sider
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4 Fra førnutid til nutid

førnutid = perfektum participium
nutid = præsens

Skriv sætningerne, så de står i nutid.

Henning har gjort noget forkert.

Preben har husket at købe kaffe.

Manden har købt en ny bil.

Niels har glemt at tænke sig om.

Pigen har vist os sin nye dukke.

Søren har stjålet fra kiosken.

Lægen har hjulpet mange patienter.

Hun har kvalt sit offer.

Side 6 af 7 sider
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5 Ordklasser
Hvilke ordklasser tilhører de understregede ord.
Svar med enten dansk eller latinsk betegnelse.

Eksempel:
Ole går til købmanden.

Forholdsord

Manden sad på stolen.
Han har boet på landet.
Havde du spist op?
Torben har langt hår.
Kan du lide østers?
Jeg vil ikke være med længere.

Side 7 af 7 sider
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Undervisningsministeriet
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