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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
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Tirsdag den 22. maj 2012
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Opgavesættet består af følgende opgaver:
1
2
3
4
5

Ret fejlene
Tillægsord
Navneord
Udsagnsord
Morfemer

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

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!

Der var gang i den hen i fitnesscentreret i dag. Først tabte Lars
vægtende ned over Helle’s fødder. Hun fik bar lidt ondt i den ene fod.
Senere røj Susanne af løbe båndet. Det så ikke får godt ud, og hun
måtte på skade stuen, fordi hun hade ondt i ankelerne. Til sidst
skollede jeg mig en lille smugle under brusseren i badet.

Side 3 af 7 sider

2 Tillægsord

tillægsord = adjektiv
2. grad = komparativ

Find tillægsordene i sætningerne. Skriv dem i 2. grad på linjerne.

1. Ninas hvide hest er den hurtigste.
2. Konkurrenten blev lang i ansigtet.
3. Det var den værste sommer i ti år.
4. Den lille dreng og hans bedste ven legede hver weekend.
5. Hun har købt en blå taske.
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3 Navneord

navneord = substantiv

Find navneordene i teksten, og skriv dem i ental, ubestemt form.

I kantinen sidder der mange unge mennesker og spiser deres frokost. En stor gruppe har selv
en madpakke med, men nogle benytter sig af muligheden for at købe deres mad. Generelt er
stemningen god, og snakken går, inden man igen skal tilbage i klasselokalerne.
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4 Udsagnsord

udsagnsord = verbum

Hvilken tid står følgende sætninger i?
Du må angive dine svar med enten danske eller latinske betegnelser.

Eksempel:
Jeg spiser kylling.

Ih, hvor ser I godt ud!
Har du haft det godt?
Børnene kom løbende ind i huset.
Vidste du godt, at de var venner?
Benny havde købt en ny bil.
Tina lagde sig på sengen.
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Nutid

5 Morfemer
Find ordenes rodmorfemer, og skriv dem på linjerne.

hestepærerne
risengrøden
hundehuse
biblioteksbogen
uheldig
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