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Udfyldes af prøvedeltageren

Navn

CPR-nummer

Dato

Prøvenummer

Udfyldes af udbyderen

Prøveafholdende udbyder

Prøvegruppenummer

Tilsynsførendes underskrift

Delprøve 1 - En bestilling

Situation
Mads og Sissel Hansen er gift. De kan godt lide hjemmelavet aftensmad, men de vil gerne spare tid
på indkøb. Derfor vil de købe en måltidskasse til to personer på internettet. De finder et firma, som
hedder Aftensmad.dk. Der kan man bestille en kasse med alt det, man skal bruge til at lave aftensmad.
Man kan bestille en måltidskasse til 3 dage, 4 dage eller 5 dage. Mads og Sissel vil gerne købe en
måltidskasse til 4 eller 5 dage, men de synes, det bliver for dyrt. Så de bestiller en måltidskasse til 3
dage.
Sissel kan godt lide fisk, men det kan Mads ikke. Han vil gerne have kød hver dag. Så de bestiller en
måltidskasse med kød.
Man kan få leveret måltidskassen mandag-torsdag. Mads og Sissel vil gerne have den leveret tirsdag.
De skal på ferie i uge 46 og 47, så de vil gerne have levering første gang i uge 48.
Sissel udfylder bestillingen. Mads og Sissel bor Storkevej 35. De bor i Brøndby, og deres postnummer
er 2605. Sissels mailadresse er sh31@galnet.dk.

Opgave
. Udfyld bestillingen for Sissel.

Bestilling af måltidskasse
Navn

Sissel Hansen

Adresse

Vej

Nummer

Storkevej

35

Postnummer

By

Mailadresse

sh31 @gatnet. dk

Måltidskasse

❑

A: Aftensmad, vegetar (45 kr. pr. person)

(Sæt et kryds)

❑

B: Aftensmad, kød (55 kr. pr. person)

❑

C: Aftensmad, fisk (60 kr. pr. person)

❑

1

❑

Uge 46

❑ Uge 47

❑ Uge 48

❑

3 dage

❑ 4 dage

❑ 5 dage

Leveringsdag

❑

Mandag

(Sæt et kryds)

❑

Tirsdag

❑

Onsdag

❑

Torsdag

Antal personer
Første levering
(Sæt et kryds)
Antal dage
(Sæt et

kryds)

❑2

❑3

❑4

❑ Uge 49
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Delprøve 2 - Et opslag

Situation
Du har nogle ting, du ikke bruger mere og derfor gerne vil sælge.
Du vil skrive et opslag.

Opgave
• Skriv opslaget.
Du skal skrive om tingene på billedet.
Skriv lidt om hver ting, fx størrelse, alder, farve, pris og mærke.
Du skal skrive minimum 20 ord.

Til salg

Jeg kan kontaktes på tlf. 42 99 61 18
efter kl. 16.00.
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Delprøve 3 - En e-mail

Situation
Du har nogle gode naboer. Du vil skrive til din danske ven Karl. Du vil fortælle om dine naboer,
og hvad I laver sammen.

Opgave
• Skriv e-mailen færdig.
Du kan bruge billederne på næste side til at få ideer.
Du skal skrive minimum 40 ord.

Kære Karl
Jeg har nogle rigtig gode naboer. Nu skal du høre om mine naboer,
og hvad vi laver sammen.
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Delprøve 3

Illustration: Niels Roland
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