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1. Prøvens niveau og bedømmelsen 

Prøven i læseforståelse og skriftlig fremstilling ved Prøve i Dansk 3 tester dansk-
sproglige færdigheder på et niveau, der relaterer til  Vantage  (B2), j£ 
kompetenceskalaen,  Common  European  Framework of  Reference (CEFR). 

Besvarelserne i læseforståelse bedømmes ved hjælp af rettenøglerne i dette hæfte. 

Generelt er kravet ved opgaver, der skal besvares med kort-svar eller åbent svar, 
at besvarelsen skal være fyldestgørende og dækkende, og at der ikke må være med-
taget noget, som ikke hører med til svaret. I vejledende rettenøgler angives der 
mindst et korrekt svar, men der kan være andre svar, som er korrekte. Det afgøres af 
censor og eksaminator. I rettenøgler til objektivt scorbare opgaver skal rettenøglerne 
følges. 

Der gives point for de enkelte svar. Pointene gives som hele point og må ikke 
overskride det maksimale antal point, der er angivet for den enkelte delprøve. 
Det samlede pointtal for alle svarene omsættes ved hjælp af en omregningstabel 
til en karakter. 

Besvarelserne i skriftlig fremstilling bedømmes på grundlag af bedømmelses-
kriterier, j£ bedømmelsesvejledningen til den skriftlige del af Prøve i Dansk 3. 

Umiddelbart efter prøveafholdelsen modtager de beskikkede censorer og den prø-
veafholdende udbyders leder resultatet af forcensuren sammen med en omregnings-
tabel fra point til karakterer for læseforståelsen. Af forcensuren fremgår det, om der 
skal tages særlige hensyn ved bedømmelsen. Censor sikrer sig, at eksaminator er 
orienteret om resultatet af forcensuren, inden voteringen begynder. 
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2. Læseforståelse 

Delprøve 1 — Turist i Odense 

Vejledende rettenøgle 

Svar Point 
1.  2000 (kr. + entre) 1 
2.  (For udstillingen lægger op til, at) børn og voksne taler sammen 1 

3.  Originale genstande 1 
4.  Film for alle 1 
5.  Gartnerier(hvervet) 1 
6.  Billetter 1 
7.  Mad(kultur) / måltidskultur 1 
g. (Det er) uddannede tjenere(, der serverer) 1 
9.  Nej 1 

10.  Ind mod Brandts Passage / I (cafeens) gårdhave(n) 1 
11.  (I) madpakkehuset / Atollen 1 
12.  Fotokunst 1 
13.  (Museets aktiviteter) er tilpasset landbrugets opgaver / 

pga. landbruget 
1 

14.  Syd (for) 1 

15.  1865 1 

Der gives 1 eller 0 point for hvert svar. 
I alt 	 15 point  

Bemærk: 

En skråstreg betyder og/eller, og ord eller udtryk i parentes betyder, at det kan 
indgå i svaret. 
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Delprøve 2B - Større indflydelse på arbejdstiden for 
offentligt ansatte 

Rettenøgle 

Svar 

1. A 

Point 

1 

2. D 1 

3. C 1 

4. A 1 

5. B 1 

6. C 1 

7. D 1 

8. D 1 

Delprøve 2A - Unge og stress 

Rettenøgle 

Svar Point 
1. B 2 

2. B 2 

3. C 2 

4. A 2 

5. A 2 

6. B 2 

7. C 2 

Der gives 2 eller 0 point for hvert svar. 
I alt 14 point  

Der gives 1 eller 0 point for hvert svar. 
I alt 	 8 point  
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