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

AVU151-DANsp/G

Tirsdag den 8. december 2015
kl. 9.00-9.30

Opgavesættet består af følgende opgaver:
1
2
3
4
5

Ret fejlene
Navneord
Vælg det rigtige ord
Fra datid til nutid
Tillægsord

Du skal besvare alle opgaver.
Du har i alt 30 minutter til at besvare opgaverne.

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.

Til Emmas klasselære
Jeg vil lig hører, om det er i orden, at Emma for fri fra
idrættimerne i morgen, fordi hun har ont i sin højer under arm.
Det skylles, at hun væltet på sin sykel i går, da hun sku kører
hjem fra svømmehalen.
Venlig hilsen
Grethe Olsen (Emmas mor)
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2 Navneord
Find navneordet i sætningen, og skriv det i flertal, bestemt form.

Vi gik over til garagen.
Jeg er vild med bambus.
Bryghuse er der kommet mange af.
Arrangementet var fantastisk.
Han arbejder på laboratorium.
I et legerum må man ikke slås.
Dækslet sad løst.
Vi sprang hurtigt over muren.

Side 4 af 7 sider

navneord = substantiv

3 Vælg det rigtige ord
Indsæt ét ord i hver sætning, så sætningen giver mening.
Kun nogle af ordene skal bruges i sætningerne.

lig - ligge - ligger - læg - læge - lægen - læger - lægge - læggen - lægger - læk - lækre - lækker

Huset
Lise,
Der er
Jeg bad

på toppen af bakken.
dig nu til at sove!
fyre med i programmet.
om en ny tid.
bogen fra sig.

Mary nægter at
Hunden

sig i sin kurv.
?

Er den kage ikke bare
Lars,

nu stille, sagde tandlægen.

Jeg skal genoptræne den store muskel i

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

udsagnsord = verbum
datid = imperfektum/præteritum
nutid = præsens

Jeg gik ofte en tur i skoven, når det sneede. Jeg elskede, når det

knitrede under fødderne, og kinderne blev røde. Når jeg så kom

hjem, var det bedste, jeg vidste, en kop varm te med honning.
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5 Tillægsord

tillægsord = adjektiv
2. grad = komparativ

Find tillægsordene i teksten.
Skriv dem i 2. grad på linjerne.

Det er koldt, og den hvide sne får alle folk til at gå i barndom. Man kan høre glade stemmer
fra både store og små, når der bygges sjove snemænd, som bliver pyntet med gamle gulerødder og kedelige kartofler. Det er dage som denne, der er med til at give gode minder.
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