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

AVU142-DANsp/G
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Mandag den 19. maj 2014
kl. 9.00-9.30

11/02/14 08.55

Opgavesættet består af følgende opgaver:
1
2
3
4
5

Ret fejlene
Udsagnsord
Navneord
Ordklasser
Punktum og komma

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.

Hej søren!
Vil du med på en have udstilling?
Jeg regner med, at vi tager afsted på Lørdag. Udstillingen
åbener kl 12.
Jeg vil gerne ha fat på nogle roser til mit staude bed.
Hen på efter middagen presenteres hel nye plandter.
Hilsen claus

Side 3 af 7 sider
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2 Udsagnsord

udsagnsord = verbum
bydeform = imperativ

Find de udsagnsord, der står i bydeform.
Skriv dem i datid på linjerne.

datid = imperfektum/præteritum

snuen

knokl

gøgler

ti

drøm

klokke

snus

øh

ih

vigtig

syng

kæp

sti

stave

stop

bekæmp

Side 4 af 7 sider
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3 Navneord

navneord = substantiv

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

Skriver du postkortet?
Hun sov 10 timer om natten.
Bordbomben eksploderer midt i festen.
De så på en ny bil.
Damerne solgte deres gamle huse.
Det blødte fra næsen.

Side 5 af 7 sider

131919.indd 5

11/02/14 08.55

4 Ordklasser
Hvilken ordklasse tilhører de understregede ord?
Brug enten danske eller latinske betegnelser.

Eksempel:
Jeg elsker at danse.

Udsagnsord

Vil du fodre hønsene?
Han er gift med en italiensk kvinde.
Han er glad, men også en smule bekymret.
Det har sneet hele natten.
Tag med på ferie til Tyrkiet.
Hun købte to ugeblade.
Tal tydeligt!
Kagen var pyntet med dejlige jordbær.
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5 Punktum og komma
Sæt punktum og komma i teksten.
Ret til stort begyndelsesbogstav, hvor det kræves.

Når Peter ikke kan lide sin aftensmad får han ofte lov til at tage

en rugbrødsmad hans forældre har opgivet at diskutere emnet og

de har sørget for at der kun er sundt pålæg der er altid æg

tomater hjemmelavede frikadeller og hamburgerryg i køleskabet

Peter kunne godt tænke sig at der også blev købt kanelgifler

frugtstænger og chokoladepålæg
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