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

AVU152-DANsp/G
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Mandag den 18. maj 2015
kl. 9.00-9.30

18/02/15 08.44

Opgavesættet består af følgende opgaver:
1
2
3
4
5

Ret fejlene
Egennavne
Udsagnsord
Tegnsætning
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.
Skriv hele ordet rigtigt ovenover.
Bemærk, at stavekontrollen kun har markeret nogle af fejlene.

Er der noen, som har set min katte killing? Den er ikke ret gammel og
tiger stribet. Den forsvant i sidste uge om onsdagen, og den kan ikke
klarer sig sæl.
Jeg er nervøs får, at den er løben over den store vej, hvor der køre
mange biller.
Hvis du ved nået om min kat, kan du kontakt mig. Jeg bord i det lille
røde hus på nørregade 44.

Karsten

Side 3 af 7 sider
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2 Egennavne

egennavn = proprium

Ret tekstens egennavne, så de begynder med stort.

malene madsen er navnet på peters moster. Hun bor i en lille sønderjysk
landsby. Hun er gift med mathias, som egentlig er tysker, men det virker som
om han helt har glemt sine tyske rødder. Han nægter at tale tysk, og da de i
foråret var på en rundtur omkring hamborg, var der rigtig mange problemer,
fordi han ikke ville hjælpe med at spørge om vej til noget som helst. Derfor
fandt de slet ikke midtbyen og heller ikke floden elben, hvor de ellers havde
planlagt en sejltur. På vejen hjem kørte de også den gale vej, og derfor havnede de i den slesvigske by friedrichsstadt. Heldigvis endte de til sidst ved den
danske grænse, hvorfra de godt kunne finde hjem.

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:

Nutid
	 
Gurli
spiser æbler.

Du koncentrerer dig for lidt i timerne.
Jeg har drømt om dig i nat.
Hun havde et drømmende udtryk i øjnene.
Er Sigurd gået på arbejde?
Arbejd du bare videre på din opgave.
Han fik nyt arbejde 1. januar sidste år.
Kan du koncentrere dig, når maskinerne støjer.

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

Jeg er dødtræt af Line hun sidder ved siden af mig i klassen og

hun larmer hele tiden Line piller konstant ved bøger blyanter

viskelæder og sin mobiltelefon jeg har sagt det til læreren men

han gør ikke noget ved det prøver jeg at snakke med Line om det

griner hun bare og beder mig tage ørepropper med det kan jeg jo

ikke for så kan jeg ikke høre hvad læreren siger hvad gør jeg

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

Har du mindre tid end før?
Jens knokler som ti heste.
Tina skal have sine knogler røntgenfotograferet.
Tør du spørge om vej?
Hun var vildere end sin søster.
Willy turde ikke prøve rutsjebanen.
Pernille skal til prøve i morgen.

Navneord
substantiv

Udsagnsord
verbum

Tillægsord
adjektiv

Side 7 af 7 sider
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