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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

AVU121-DANsp/G

Mandag den 10. december 2012
kl. 9.00-9.30

Opgavesættet består af følgende opgaver:
1
2
3
4
5

Ret fejlene
Komma
Fra datid til nutid
Fra ental til flertal
Egennavne

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!

Kære avisbud
Læs lige den her sedel. Det vil være meget beder, hvis du vil
afleverer avisen i brevsprekken, for jeg for så våde jemmesko, når
jeg skal hel ud til post kassen om morgen. Det vil jeg kun i
tørvær.
På fårhånd tak.
Venlig hilsen
Olsen i numer 10

Side 3 af 7 sider

2 Komma
Sæt komma i sætningerne, hvor det kræves.

Niels er fyrre og har tre hunde.
Niels er glad for at snorkle og han bruger mange penge på udstyr.
Pia elsker at spille golf i den lokale klub.
Deres søn er flyttet hjemmefra men datteren bor stadig hjemme.
Vagn der er nabo til familien er gode venner med Niels.
Pia er desværre ikke begejstret for Vagns kone så ægteparrene ses sjældent.
Vagn og Niels er glade for at spille kort og det gør de hver onsdag.
Pia er i golfklubben om torsdagen og her mødes hun med to veninder.
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3 Fra datid til nutid

udsagnsord = verbum
datid = imperfektum / præteritum

Find de udsagnsord, der står i datid.
Skriv dem i nutid ovenover.

nutid = præsens

Forleden aften sad jeg og så tv. Programmet handlede om en arkitekt,
der inspirerede flere af sine kollegaer til at bygge energivenligt. Jeg sov
næsten, da det pludselig bankede på døren. Udenfor stod min veninde
Laura. Det viste sig, at hun inden for den sidste time havde forsøgt at
ringe til mig flere gange. Måske var programmet om energivenlige
bygninger mere medrivende end først antaget!
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4 Fra ental til flertal

ental = singularis
flertal = pluralis

Omskriv fra ental til flertal.

Eksempel:
En køn blomst

En ny bog
Et fyldt glas
En gammel lærer
En dyr pc
En smuk søster
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To kønne blomster

5 Egennavne
Ret tekstens egennavne, så de begynder med stort.

Kære anne-marie

Kunne du tænke dig at komme med mig på sommerferie rundt i danmark? Jeg
synes, vi skal starte i vores hovedstad, hvor vi kan bo hos hans og ulla. Vi kunne
gå i teateret og få en rundvisning ude på det spændende kunstmuseum, der ligger
i ishøj tæt ved københavn. Er det ikke arken, museet hedder? Næste stop på danmarkskortet bliver odense, hvor jeg gerne vil besøge byens domkirke. Mit forslag
er, at vi runder af i skagen, hvor vi kan låne kirstens sommerhus. Hun skal med
sin kæreste til de græske øer i en hel måned.

Jeg håber, du har lyst til at tage med, og jeg glæder mig til at høre nærmere.

Kærlige hilsener
majken
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