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Delprøve 1: Opgave 1
Der horer et teksthæfte
til opgave 1

Opgave 2

• Hjælpemidler: Ingen
• Tid: 30 minutter
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Udfyldes af prøvedeltageren

Navn

CPR-nummer

Dato

Prøvenummer

Udfyldes af udbyderen

Prøveafholdende udbyder

Prøvegruppenummer

Tilsynsførendes underskrift

r
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Instruktion
• Svar på spørgsmålene (1-6).
• Find oplysningerne i det teksthæfte, der hører til opgave 1.
• Svar kort og præcist.
Se eksemplet (0).
Der gives 1 point for hvert korrekt svar.

Søg informationer under Kanoture i Jylland
Eksempel
0. På hvilken kanotur overnatter man på et hotel?

Tur nr. 6

1.

Hvilken kanotur varer i 7 dage?

Søg informationer under Hoteller på Bornholm
2. Hvilket hotel har en udendørs swimmingpool?

3. Hvilket hotel har både spabad og sauna?

4. Hvilket hotel har tennisbaner?

5. På hvilke to hoteller er der cykeludlejning?
og

Søg informationer under Kor i Region Hovedstaden
6. Hvilket kor øver i en kirke?
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Delprøve 1 — Opgave 2 — Annoncer
Eksempel

Gør som 100.000 andre...
Få vores online nyhedsbrev direkte i din indbakke.
Masser af tips om mode og bolig. Få gode tilbud før alle andre!

A ❑❑❑❑❑❑

B ❑❑❑❑❑❑
Vi tilbyder inspirerende motion i naturen
med fokus på styrke, balance og kondition.
Vi har hold med professionelle instruktører
alle ugens dage.
Book en gratis prøvetime nu.

www.naturfit.dk

El 1-3 EJ r-] F] 11

e

• Børnemenuer
• Byg-selv-burgere og salatbar
• Tag-selv softice
Åbningstider: mandag-lørdag kl. 15-22

Spisehuset Madglad i Bycentret

Frisk luft og hygge
Tilmeld dig vores næste hyggelige
vandretur på 7 km i Gribskov søndag d. 5/6
kl. 10. Hunde er også meget velkomne.
Deltagelse er gratis.
Tilmelding på www.gs-vl.dk

p❑❑❑❑❑❑

Træning for små og store hunde
Intensiv træning på små hold med uddannet
instruktør.
Vi træner tirsdag og torsdag eftermiddag i
Visby Hallen. Alle hunderacer er velkomne.
Få nærmere information om hold, tid og
priser på vores hjemmeside:
El El El El [3 EI

- tag en pause på shoppingturen

m

Udsalg i Dyrehandlen

m

Vi har et stort udvalg af alle de kendte
mærker inden for luksusfoder, udstyr og
legetøj til glade og sunde kæledyr!
Særtilbud i denne uge:

D ❑❑❑❑❑❑

Her kan hele familien lære at lave lette og
sunde hverdagsretter, og alle hjælper
hinanden.
• Pris inkl. råvarer: Kr. 680,• Tid: søndag d. 6/8, 3/9 og 1/10 kl. 11-14
• Sted: Engvangskolen

Vi ses på Storevej 16

Tilmelding på www.familieforeningen.dk

p❑❑❑❑❑❑

01313131113 D

I hele denne uge har vi rabat på fx:
tasker, penalhuse, hæfter, skriveredskaber
og lommeregnere.
Åbent alle hverdage kl. 10-17

Jørgens Boghandel
v. Jørgen Utvad, Norgesgade 11
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El El El El El El

Gamby Skole søger nogle frivillige, som har
lyst til at læse med skolebørn fra 1. til 3.
klasse i skoletiden.
Interesseret?
Kontakt vejleder Lene Ibsen på tlf. 31 98 08 31

CPR-nummer

Instruktion
• Læs annoncerne (A-I).
Der mangler et eller flere ord i hver annonce.
Ordene, der mangler, står på listen (7-12).
• Find den annonce, der passer til ordene på listen.
• Skriv bogstavet på linjen ud for ordene.
Der er to annoncer, du ikke skal bruge.

Se eksemplet (0).
Der gives 1 point for hvert korrekt svar.

Eksempel
0. Tilmeld dig på wwwsmukkehjem.dk

A

7. 20 % rabat på hundemad.

8. Effektiv udendørs træning!

9. Madkursus for børn og voksne.

10. Alt til dit barns skolestart.

11. Besøg vores familievenlige restaurant.

12. Kan du hjælpe os 2-3 timer om ugen?
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