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Opgave 1 --- -- - - - 	
_ _Y 

Instruktion 
• Læs teksten Jakobs fødselsdag. 
• Skriv de ord, der mangler. 

Ordene findes i rammen nederst på siden. 
Der er fire ord, der ikke passer. 

Se eksemplet (0). 

Der gives 1 point for hvert korrekt svar. 

Jakobs fødselsdag 

Eksempel 

Jakob er en ung mand, som bor i Sorø. Han bor i et hus med en stor have. Lørdag d. 8. juli er det Jakobs 

fødselsdag. Han bliver 25 år, og 
	

derfor 

	

holder han en fest for sine venner. 
(0) 

Jakob får 30 gæster til aftensmad på sin fødselsdag. Men der kan ikke sidde så mange personer og spise ved 

bordet inde i Jakobs hus, for huset er eneget 	 . Så de skal spise ude i haven. 
(1)  

Kl. 18 kommer gæsterne til festen, og de har 	 med til Jakob. Han får fx en T-shirt, et 
(2)  

par sko og flere flasker vin. Han får også blomster. Jakob bliver meget glad for det hele. Jakob og gæsterne 

sætter sig i haven og spiser. Alle er i godt humør, og maden er god, 	 det er lidt koldt 
(3)  

udenfor. Der er også grå skyer på himlen, så Jakob bliver 	
(4) 	

. Han er lidt bange for, at 

det bliver meget dårligt vejr. Efter et par timer begynder det at regne. Jakob og gæsterne løber ind i huset, 

for de vil 	 være ude i regnen. Der er ikke så meget plads inde i huset, men alle 
(5) 

hygger sig. De drikker øl og vin og snakker sammen. De hører også høj musik og danser. Og Jakob er glad, 

	 det er en rigtig god fest. 
(6) 

gaver 	også 	nervøs 	stort 	men 

glad 	ikke 	lille 	blomster 	fordi 
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Opgave 2  

Instruktion 
• Læs teksten Trine er på barsel. 

I hvert afsnit er der en sætning, der ikke passer. 
• Find den sætning, der ikke passer. 
• Streg sætningen ud. 

Se eksemplet. 

Der gives 1 point for hvert korrekt svar. 

Trine er på barsel 

Eksempel 

Trine er 32 år og bor sammen med sin mand og deres lille søn. Deres søn hedder Daniel, og han er ni 
måneder gammel. Trine er frisør, men hun arbejder ikke lige nu. Trine  går på  arbejde hver morgen  Id, 8. 
Hun er på barsel, så hun er sammen med Daniel hele dagen. 

7. Hver morgen vågner Daniel  ca.  klokken halv seks, og så kan han ikke sove mere. Så vågner 
Trine også, og hun står op og laver morgenmad. Hun kan godt lide at starte dagen tidligt. 
Så Trine er sur hver morgen. Både Trine og Daniel er nemlig meget friske om morgenen. 

8. Om eftermiddagen går Trine altid en lang tur med Daniel i barnevognen. Hun går tit hen i en 
park, som ligger tæt på deres hjem. Daniel sover godt, når Trine går tur med ham i barnevognen. 
Derfor sover Daniel i sin seng i soveværelset hver eftermiddag. Og Trine synes også, det er dejligt 
at komme ud og få frisk luft. 

9. Trine tager somme tider Daniel med i svømmehallen. Hun synes, det er sjovt at lege med ham i 
vandet. Men Daniel kan ikke lide at være i svømmehallen. Og Daniel elsker også at være i vandet. 
Så Trine og Daniel er altid glade og har det sjovt i svømmehallen. 

10. Et par gange om ugen mødes Trine med sin nabo. Hun hedder Anna, og hun har en datter på 
ti måneder. Anna bor alene, og hun har ikke børn. Trine og Anna besøger hinanden og drikker 
kaffe, og deres børn leger sammen. Og når børnene skal sove, går Trine og Anna tur med dem i 
barnevognene. 

11. Trine elsker at være mor. Men hun vil ilske have flere børn. Og hun synes, Daniel skal have en 
bror eller en søster. Trines mand synes også, at det er dejligt at være far. Så Trine og hendes mand 
vil gerne have et barn mere om et par år. 
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Opgave 3 

Interview med Kasper - pizzabud 
Kasper er 21 år og bor i København. Han arbejder som pizzabud for et  pizzeria  i byen. 

Eksempel 

Jeg vil gerne have et job, hvor jeg får motion, når 
jeg er på arbejde. Og det gør jeg, når jeg cykler 
rundt med pizzaer. Så det er et job, der passer 
godt til mig. 

B  
Jeg er ikke så god til at lave mad, men det er min 
kæreste. Så hun laver tit maden, og det er jeg glad 
for. Og hun laver aldrig pizza, for dem spiser jeg 
så mange af på arbejde. 

Jeg lytter meget til musik. Fx hører jeg altid 
musik, når jeg gør rent eller slapper af i min 
lejlighed. Jeg går også til mange koncerter 
sammen med min kæreste. 

Ja, den er rigtig god. Jeg kan fx sove længe hver 
morgen, fordi jeg altid møder kl. 14. Det passer 
mig godt, for jeg hader at stå tidligt op. Jeg får fri 
kl. 22, og det er okay. 

Nej, de fleste er søde og venlige, når jeg kommer 
med deres pizzaer. Men nogle kunder bliver sure, 
hvis jeg fx kommer 5 minutter for sent med deres 
pizzaer. Men det sker ikke så tit. 

F  
Jeg henter pizzaer i pizzeriaet. Og så cykler jeg 
rundt og afleverer pizzaerne til kunder i 
København. Somme tider hjælper jeg også med 
at gøre rent i pizzeriaet, hvis jeg har tid til det. 

Ja, men jeg ser dem ikke så meget, når jeg 
arbejder, for jeg cykler jo altid alene. Men når 
vi får fri om aftenen, sidder vi tit og spiser pizza 
sammen. Det er hyggeligt. 

Ja, den er okay. Jeg tjener penge nok til, at jeg 
kan spare lidt op hver måned. Så kan jeg rejse på 
ferie med min kæreste til sommer. Vi har talt om 
at tage til Tyrkiet i en uge. 
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CPR-nummer 

Pizza Milano  Instruktion 
• Læs Interview med Kasper - pizzabud. 

Der er otte afsnit (A-H). 
• Læs spørgsmålene (12-16). 
• Find det afsnit, der passer til hvert af de fem spørgsmål. 
• Skriv bogstavet på det afsnit, der passer til spørgsmålet. 

Der er to afsnit, du ikke skal bruge. 

Se eksemplet (0). 

Der gives 1 point for hvert korrekt svar. 

Eksempel (0) 

0. 	Hvorfor er du pizzabud? A 

13. Er du glad for din arbejdstid? 

16. Hvad laver du i din fritid? 

12. Hvad laver du på arbejdet? 

14. Har du gode kolleger? 

i 	Ummmm~  — .i  

15. Får du en god løn? 
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