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Delprøve 1 - Opgave 1 CPR-nummer 

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 Strande i Nordsjælland 

Eksempel 

0. Hvilken strand er handicapvenlig? 

Dronningmølle Strand 

1. På hvilke to strande er der en legeplads? 

	 og 	  

Søg informationer under Brunchsteder i Odense 

2. Hvilke to brunchsteder har brunchbuffet alle dage? 

	 og 	  

3. På hvilket brunchsted kan man kun få brunchbuffet om lørdagen? 

4. På hvilke to brunchsteder kan man få studierabat? 

	 og 	  

5. Hvilket brunchsted har en gårdhave? 

Søg informationer under Legepladser i Aarhus 

6. På hvilken legeplads kan børnene passe dyr? 
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❑❑❑❑❑❑  

Depotrum fra 1,5 m2  til 15 m2. 
• Tør og sikker opbevaring 
• Videoovervågning og alarm i alle rum 
• Adgang døgnet rundt 
Priser fra 129 kr. om måneden. 

Centrum-Depot, Brogade 42 
www.centrum-depot.dk  

B 

D ❑❑❑❑❑❑  

Lej et af vores hyggelige lokaler til dit arrange-
ment. Der er plads til middag for op til 60 
personer. Adgang til køkken med 4 store 
køleskabe, industrikomfur og opvaskemaskine. 
Mulighed for leje af musikanlæg. 
Book i god tid på: 

www.lokale-lokaler.dk  

Delprøve 1 - Opgave 2 - Annoncer 

Eksempel 

Klargøring til syn 
Gratis synskontrol af din bil 
inkl. liste over nødvendige reparationer. 
Book en tid nu på www.auto-bixen.dk  

A ❑❑❑❑❑❑  

  

Vi bager til hverdag og fest 
Frisk morgenbrød, rugbrød og lækre kager. 
Nyhed: Bliv fri for kø og ventetid! Bestil og 
betal online, så er din bestilling klar i 
butikken, når du kommer. 

© ❑❑❑❑❑❑  

Godt Brød, Bredgade 34 
www.godt-broed.dk  

e 1:1 El F] EI F] Fi 

Så tilmeld dig et spændende kursus torsdag 
d. 24. november kl. 19-22. 
Vælg mellem: Surdejsbrød, Knækbrød eller 
Kager til fester. 

Pris: 350 kr. pr. deltager (inkl. råvarer). 
Max. 6 deltagere pr. hold. 

Madskolen.dk  

0❑❑❑❑❑❑  
Lær at sy en festkjole 

Sted: Sisby Skole 
Tid: lørdag d. 26/11 + søndag d. 27/11 kl. 9-16 
Pris: 625 kr. (inkl. sandwich begge dage) 
Underviser: Beate Sølvholm 
Medbring stof og øvrigt materiale til din kjole. 
Tilmelding hos Beate på tlf. 66 80 43 21 
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Køb dine dagligvarer på nettet 
Nyt online supermarked med stort udvalg af 
økologiske varer. 

m 11 El 1:113 E] 13 
Vi bringer varer til døren alle ugens dage. I 
weekenden dog kun mellem kl. 10 og 12. 
Bestil dine varer nemt og hurtigt via vores 
hjemmeside: 

Super-online.dk  

Midtbyens Renseri 
Er der rødvin på skjorten eller sovs på 
festkjolen? 

m El El E3 E113 1:1 

Vi afhenter tøjet i dit hjem og garanterer 
levering hos dig igen efter max. 48 timer. 

w~rnb-rens.dk  

Brugt kvalitetstøj til damer købes 
Ryd op i dit tøjskab, og kom forbi og få et 
godt tilbud på det tøj, du ikke bruger mere. 
God pris gives. 

0 ❑❑❑❑❑❑  
Tøjet skal være rent og i god stand. 

Luksusgenbrug, Adelgade 3 



Delprøve 1 - Opgave 2 CPR-nummer 

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 ilske skal bruge. 

Se eksemplet (0). 

Der gives 1 point for hvert korrekt svar. 

Eksempel 

0. Mekaniker Svend  Ibsen.  

    

7. Du får fx minimum 100 kr. for en festkjole. 

8. Nyt weekendkursus. 

9. OBS: Vi bringer ikke varer ud. 

10. Vil du blive bedre til at bage? 

11. Lej ekstra plads til dine ting. 

12. Hold festen hos os. 
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