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Der hører et teksthæfte
til opgave 1

Opgave 2

• Hjælpemidler: Ingen
• Tid: 30 minutter

Udfyldes af prøvedeltageren

Navn

CPR-nummer

Dato

Prøvenummer

Udfyldes af udbyderen

Prøveafholdende udbyder

Prøvegruppenummer

Tilsynsførendes underskrift

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

Søg informationer under økologiske gårdbutikker - Midtjylland
Eksempel
0. Hvilken gårdbutik sælger is?

Økoladen

I. Hvilken gårdbutik sælger tøj til børn?

Søg informationer under lob inden for hotel, restaurant og køkken
2.

I hvilket job skal man kun arbejde i weekenden?

3.

I hvilket job skal man have en uddannelse som kostvejleder?

4.

I hvilket job skal man have kørekort?

5.

I hvilket job skal man kunne tale engelsk?

Søg informationer under ølejre
6. På hvilke to ølejre er det ikke tilladt at medbringe sit eget telt?
og
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Delprøve 1 - Opgave 2 - Annoncer
Eksempel

A

❑❑❑❑❑❑

Centralt beliggende på Enghavegade i Aarhus C.
Plads til op til 50 personer.
Priser fra 2.500 kr.
Mulighed for tilkøb af fx musikanlæg, diskokugle og rengøring.
Kontakt Simon Arendt for yderligere info på tlf. 86 54 13 09.

B ❑❑❑❑❑❑
Så kig forbi vores butik og få en gratis prøvetur.
Vi står klar med råd og vejledning, og sammen
finder vi den model, som passer bedst til dig.
Priser fra 8.995 kr.
Væltepeter Co
&
Torvet 7

Find mad i skoven
Oplev Rold Skov sammen med en guide søndag
d. 26/9. Vi starter kl.10 og går en rute på
ca. 5 km. Vi finder spiselige planter, og du får
gode råd til tilberedning af dem.

p❑❑❑❑❑❑

Pris: 75 kr. pr. person.
Tilmelding hos Tanja på 53 22 54 79.

EI EI 13 El nEl

E] 1-3 1-3 ❑❑❑

e

Denne sæson byder på mange nye hold fx:
Hold 234: Mænd og mad
Hold 235: Sund mad — let at lave
Hold 236: Bliv ven med din wok
Pris for deltagelse: 495 kr. pr. person.
Se alle vores madlavningshold på
www.husby-aftenskole.dk

m

Vi kan fx tilbyde
• Lapning 70 kr.
• Montering af ny slange 135 kr.
• Udskiftning af kæde 150 kr.
Service og godt humør er en selvfølge på
vores værksted.
P52hjul • Møllegade 10

Cykelferie på Bornholm

Jubilæumskoncert på Vilsby Musikskole
Vi fejrer vores 30-års jubilæum med en stor koncert
søndag d. 24/11 kl. 14-17.
Se programmet og bestil billetter på vilsby-mus.dk

D

❑❑❑❑❑❑

Der er gratis adgang for alle under 18 år.
Vilsby Musikskole

© ❑❑❑❑❑❑
Kom ind og se vores store udvalg af både
nye og brugte instrumenter.
Tilbud i uge 47: Evergreen bas 2.299 kr.
Lydladen Vestergade 32
www.lydladen.dk
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Tag familien med på tur på skønne Bornholm
i 5, 7 eller 10 dage. I cykler 4-6 timer om dagen
mellem nogle af øens hyggeligste hoteller.
El El El EI 13 E]

m

Priser fra 2.495 kr. pr. person inkl. overnatning.
Læs mere og book jeres ferie på
www.cykeløen.dk

p❑❑❑❑❑❑
Drømmer dit barn om at lære at spille et
instrument?
Vi underviser børn og unge i alderen 5-18 år
i små og større grupper.
Yderligere information om undervisning
og priser på vores hjemmeside.
www.spil-nu.dk

Delprøve 1 - Opgave 2

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. Festlokaler udlejes.

A

7. Skal du købe en el-cykel?

8.

Reparation af cykler.

9. Turen varer ca. to timer.

10. Ny musikbutik åbner d. 22/11.

11. Det koster 50 kr. for voksne.

12. Musikskolen i Centrum starter nye hold.
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