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Opgavehæfte Delprøve 1: 

Turist i Odense 

 

Der er en tekstsamling og et opgavehæfte. 

Læs først instruktionen i opgavehæftet. 

• Hjælpemidler: Ingen 

• Tid: 25 minutter 

Udfyldes af prøvedeltageren 

Navn 	 CPR-nummer 

Dato 	 Prøvenummer 

Udfyldes af udbyderen 

Prøveafholdende udbyder 	 Prøvegruppenummer 	Tilsynsførendes underskrift 



Delprøve 1 — Turist i Odense 

Instruktion 
• Søg informationer i tekstsamlingen Turist i Odense. 

Brug indholdsfortegnelsen. 
• Svar præcist og kort på spørgsmålene. 

Der gives 1 point for hvert korrekt svar. 

Søg informationer under Velkommen til Odense - H.C. Andersens hjemby 

I. 

	

	Man kan få forskellige rundvisninger på H.C. Andersen Museum. Hvad koster en rundvisning med 
fokus på et særligt emne? 

2. Møntergården har et børnemuseum, der hedder Histotoriet. Hvorfor er det bedst, at børn ser udstil-
lingen sammen med voksne? 

3. En kinesisk turist har besøgt både H.C. Andersens Hus og H.C. Andersen Museum. Hvad var turi-
sten særligt glad for at se inde på museet? 

Søg informationer under Festivaler i Odense 

4. Odense Internationale Film Festival  (OFF)  er en filmbegivenhed i uge 35. Hvad hedder projektet, 
hvor  OFF  året rundt støtter dansk filmkultur? 

5. Hvad brander Odense Blomsterfestival ud over Odense og byens liv? 

6. Tinderbox  har et ambassadørprogram, hvor man optjener point ved at sælge billetter. Hvad kan man 
købe ud over  merchandise  for disse point? 

7. Hvad diskuterer SPIS! Odense  Food  Festival sammen med gæsterne? 
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Delprøve 1 - fortsat 

  

 

CPR-nummer 

  

Søg informationer under Fire eksempler på gå-ud-steder i Odense 

8. Hvorfor kan man som gæst på Restaurant Grand være sikker på, at den mad og vin, der bliver serve-
ret, bliver håndteret professionelt? 

9. Kan man betale med kontanter i alle madboder og barer i Storms Pakhus? Svar ja' eller 'nej'. 

10. Hvor på Cafe  Cuckoo's Nest  kan man sidde og lytte til cafeens egen udendørs live-musik? 

Søg informationer under De 5 mest besøgte attraktioner i Odense 

11. Hvori Odense Zoo kan man spise medbragt mad, hvis man vil sidde indenfor? 

12. Kunstmuseum Brandts har skiftende udstillinger. Hvad består de skiftende udstillinger oftest af 
udover dansk og international billedkunst? 

13. I Den Fynske Landsby følger museets aktiviteter årets gang. Hvorfor gør de det? 

Søg informationer under Odense bys historie 

14. I vikingetiden byggede Kong Harald Blåtand en ringborg ved Nonnebakken. Hvor lå den i forhold til 
Odense Å? 

15. Hvilket år åbnede den første jernbane på Fyn, der  gilt  via Odense? 
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