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

AVU141-DANsp/G
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Mandag den 8. december 2014
kl. 9.00-9.30

13/10/14 11.22

Opgavesættet består af følgende opgaver:
1
2
3
4
5

Ret fejlene
Vælg det rigtige ord
Udsagnsord
Navneord
Tegnsætning

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!

Hej Peter
Du må unskylde, at jeg ikke kom til fodboldt i lørdags, men jeg
var faktisk inlagt på syge huset. Jeg fik pluselig ondt i højer
ben, og jeg kunne slet ikke gå. Lægerne fant ud af, at jeg ikke
fejlet noget, men det var skønt med et døgn i en seng, hvor
hovedgærdet kunne vibbes op og ned. Nu køre det hele får mig
igen, så vi ses i næste uge.
Hilsen Bent

Side 3 af 7 sider
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2 Vælg det rigtige ord
Indsæt ét ord i hver sætning, så sætningen giver mening.
Hvert ord skal kun bruges én gang.

vær – værd – vejr – hver – været – vejret – værdig – værdi

Jeg spiser havregryn

Så
Ole har lige

dag.
lige stille!
på Mallorca.
er dårligt.

Min søster hader, når
Hr. Hansen var en meget

herre.

I morgen bliver det dejligt

.

Hvad er halskæden
Den amerikanske dollar har tabt i

?
.

Side 4 af 7 sider
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3 Udsagnsord

udsagnsord = verbum

I hvilken tid/form står de understregede udsagnsord?
Du må angive dine svar med enten danske eller latinske betegnelser.

Eksempel:
	 
Datid
Kirsten
bagte brød.

Jørgen har en gul bluse.
Freddy gjorde intet ved tingene.
Spis nu din burger.
Mogens har drukket en hel liter vand.
Peter hængte frakken op.
Jeg har købt en ny mobiltelefon.
Glem alt om det!
Hun kom cyklende til arbejde.

Side 5 af 7 sider
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4 Navneord

navneord = substantiv

Find alle navneord i teksten.
Skriv dem i flertal, ubestemt form.

På skolen, hvor jeg arbejder som lærer, har vi startet et nyt rejseprojekt.
Vi får besøg fra vores venskabsby, og efterfølgende skal vi så rejse dertil. Det ser vi frem til
med stor glæde.
Deltagerne har sparet sammen til turen ved at sælge ting, de selv har produceret på deres
valgfagshold.

Side 6 af 7 sider
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5 Tegnsætning
Sæt punktum, komma og spørgsmålstegn i teksten.
Ret til stort begyndelsesbogstav, hvor det kræves.

Hvad skal I lave nytårsaften her i boligforeningen er vi blevet

opmærksomme på at flere beboere sidder alene på årets sidste

aften det vil vi gerne lave om på derfor inviteres I til en fest i

fælleshuset menuen er rejecocktail glaseret skinke med flødekartof-

ler og romfromage ved midnatstid vil der være champagne og

kransekage foreningen sørger for bordbomber stjernekastere ser-

pentiner og hatte vi skal hygge os og vi skal danse hele natten

har I lyst til at deltage tilmelding skal ske ved henvendelse til

Kurt i nummer 7
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