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Eksaminandens navn
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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.
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Onsdag den 22. maj 2013
kl. 9.00-9.30

04/03/13 08.35

Opgavesættet består af følgende opgaver:
1
2
3
4
5

Ret fejlene
Punktum og komma
Datid til nutid
Navneord
Alfabetisk rækkefølge

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.
Skriv ordet rigtigt ovenover.
Bemærk, at stavekontrollen kun har markeret nogle af fejlene.

Temauge på skolen
I temaugen har Emma knokle i skolens kondittori. Det har hun været
pjattet med. Hverdag har de solgt masse vis af kager til de andrer
børn på skolen. Speciel de lækre kokosmarkroner har der været stor
efterspørsel på, men også de sprøde vanilje kranse er gået som varm
brød. Lærende har hjulpen godt til, ellers hade der slet ikke været
kager nok.
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2 Punktum og komma
Sæt punktum og komma i teksten.
Ret til stort begyndelsesbogstav, hvor det kræves.

Børnene løb og legede Lise havde sin bedste dukke med ud og
Peter ville gerne være med men han havde bare ingen dukke han
spurgte om han måtte låne en af Lises hun ville gerne lege med
ham men hun havde ikke lyst til at lege med dukker længere
Lise foreslog at de skulle lege far mor og børn det gad Peter ikke
og derfor gik han hjem
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3 Datid til nutid

datid = imperfektum/præteritum
nutid = præsens

Find de udsagnsord, der står i datid.
Overstreg dem, og skriv dem i nutid ovenover.

Niels gik ind på kontoret. Overalt lå stakke af gamle aviser, der mindst
var et år gamle. Han satte sig ned og skrev videre. Historien formede
sig ikke, som han forventede. Handlingen kørte i ring, og han formåede
ikke at ændre det. Niels var træt og besluttede sig for at gå til ro.
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4 Navneord

navneord = substantiv
flertal = pluralis

Skriv navneordene i flertal ubestemt form.

murer

lytter

traktor

seer

tømrer

sanger

kontor

musiker
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5 Alfabetisk rækkefølge
Nummerér internetadresserne, så de står i alfabetisk rækkefølge.

www.kims.se

www.kitsch.com

www.kina.dk

www.kims.dk

www.kino.de

www.kino.com
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