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

AVU131-DANsp/G
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Mandag den 9. december 2013
kl. 9.00-9.30

16/10/13 14.04

Opgavesættet består af følgende opgaver:
1
2
3
4
5

Ret fejlene
Udsagnsord
Vælg det rigtige ord
Rodmorfemer
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 hele ordet rigtigt
ovenover.
Bemærk, at stavekontrollen kun har markeret nogle af fejlene!

Kærer naboer
Jeg er frygtlig træt af, at der er så maget larm vær aften. Jeg skal alså
møde på arbejde kl. 7, og i denne uge har der ik været ro før kl. 2 om
natten.
Jeg lægger bare i min seng og kan slæt ikke sove. Det er hel urimlig.
Det vare ikke længe, før jeg klager til bolig kontoret, for det er faktisk
ikke tilladt og larme så sent.

Hilsen
Børge Jensen

Side 3 af 7 sider
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2 Udsagnsord

udsagnsord = verbum
navneform = infinitiv

Find alle udsagnsordene.
Skriv dem i navneform på linjerne.

tolv

fortolder

gurglede

snød

synlig

sammen

somre

skud

byd

trykkeri

tryg

tyg

trøstede

holdt

halve

hatte

blomst

gjort

gale

grinede

pasta

provokerede

snu

snup

Side 4 af 7 sider
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3 Vælg det rigtige ord
Indsæt ét ord i hver sætning, så sætningen giver mening.
Ikke alle ordene kan bruges, mens nogle bruges mere end én gang.

mur – murer – murere – muren – murene – murerne – mure

Palle vil uddanne sig til

Der var hul i den

Alle husets

.

, som netop var blevet bygget.

skal repareres.

Lønforhøjelsen blev krævet af alle

Der er to

Der er en del

Han står med ryggen mod

.

, der er blevet skæve pga. fugt.

, der er ramt af arbejdsløshed.

.

Side 5 af 7 sider
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4 Rodmorfemer
Skriv rodmorfemerne i de understregede ord.

Hanne har lige læst to romaner af den svenske forfatter Jan Guillou.
Nu er hun på vej til biblioteket, hvor hun vil låne noget læsestof til
sommerferien. Hun synes, at det er skønt at slappe af i sofaen med en
god bog.

Side 6 af 7 sider
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5 Ordklasser
Skriv de understregede ord ind i skemaet, så de sorteres i ordklasser.
Bevar den form, ordene har i teksten.

Når Gerda Jørgensen skal købe julegaver, plejer hun altid at tage ind på Strøget, hvor alle de
skønne butikker ligger. Den bedste butik er den lille købmand med den gode lakrids. Her
køber hun julesnapsen til sin svoger. Uden for købmandsbutikken står en sælger med de
nyeste mobiltelefoner. Gerda investerer i en helt ny model til sit barnebarn. Nu mangler hun
kun en gave til sin datter, men den kan hun vente med til en anden dag.

Navneord
substantiv

Udsagnsord
verbum

Tillægsord
adjektiv
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122559.indd 7

16/10/13 14.04

122559.indd 8

16/10/13 14.04

