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Opgave 3 	 CPR-nummer 

Instruktion 
• Læs teksten Thomas og Leas nye hobby. 
• Skriv de ord (13-20), der mangler. 

Ordene findes i rammen nederst på siden. 
Der er fem ord, du ikke skal bruge. 

Se eksemplet (0). 

Der gives 1 point for hvert korrekt svar. 

Thomas og Leas nye hobby 
Eksempel 

Thomas og Lea er gift, og de arbejder begge to på fuld tid. De har 3 små børn og en travl hverdag, så det er 

sjældent 	, at de laver andet end at arbejde, lave husarbejde og passe børn. 
(0) 

Thomas og Lea har næsten aldrig noget tid, hvor de to er alene sammen, ligesom før de fik børn, og det er 

de kede af De savner at lave noget sjovt 	 deres børn, så de aftaler, at de vil finde en 
(13) 

fælles hobby. En aften ser Lea et danseprogram i fjernsynet. Hun foreslår Thomas, at de begynder til dans 

på en danseskole, 	
(14) 	

hun synes, det kunne være dejligt at lære at danse. Men Thomas 

synes ikke, det er nogen god ide, for han har 	
(15) 	

været dårlig til at danse, og han har 

ikke lyst til at lære det nu. Men Lea vil så gerne prøve at gå til dans med Thomas, så han lover at tage med 

til en prøvetime på danseskolen, selvom han er lidt bange for, at det bliver 	
(16) 	

for ham, 

fordi han ikke kan finde ud af at danse. 

Lea spørger sine forældre, om de vil passe børnene, mens hun og Thomas er til dans. De bor lige i 

nærheden, og de siger næsten 	 nej, når hun beder dem om hjælp til at passe 
(17) 

børnene. Det gør de heldigvis heller ildte denne gang. 

Thomas er 	
(18) 	

, da han og Lea kommer til danseskolen, for han er usikker og har mest 

lyst til at tage hjem igen. Men til sin store overraskelse synes han faktisk, det er 	 at 
(19) 

danse, og det betyder ikke så meget, at han ikke er god til det, fordi han hygger sig med Lea. Og da danse- 

timen 	 , er han i meget bedre humør, end da han kom, for han synes, det har været en 
(20) 

rigtig god time. Så Thomas og Lea bliver enige om, at de nu har fundet deres nye hobby. 

	

sjænt 	starter 	tilfreds 	pinligt 	men 	aldrig 	uden 

	

altid 	sjovt 	med 	for 	slutter 	nervøs 	selvom 
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Opgave 4 

Instruktion 
• Læs teksten Sahils kolonihave. 

Der er seks afsnit. 
I hvert afsnit er der et hul, hvor der mangler en sætning. 
Sætningerne, der mangler, står på listen (A-H). 

• Find den sætning, der passer i hvert afsnit (21-25). 
• Skriv dit svar (= bogstav) på linjen i hullet. 

Der er to sætninger, du ikke skal bruge. 

Se eksemplet (0). 

Der gives 1 point for hvert korrekt svar. 

Sahils kolonihave 
Sahil er 32 år og kommer fra Indien. Til hverdag arbejder han i et dansk firma, og i fritiden er 
han ofte i sin kolonihave. 

Eksempel 

0. 	Sahil kom til Danmark for tre år siden, fordi han fik arbejde som ingeniør i et stort, dansk firma, 

og han blev hurtigt glad for kollegerne og de spændende arbejdsopgaver. 	A  
Men det gør han ildte mere. For to år siden købte Sahil nemlig en kolonihave med et lille hus. 

Så nu bruger han mange timer på at hygge sig i sin kolonihave, når han ildte er på arbejde. 

21. Den have, som Sahil har købt, ligger i en haveforening, hvor der er 86 kolonihaver, og der er små 

huse i alle haverne. Sahils have er ret stor,  ca.  400 m2, så der er masser af plads. Huset i hans have 

er kun 10 m2, og det er et af haveforeningens mindste. 	 . Han går nemlig kun ind i 

huset, hvis han skal spise, eller det begynder at regne. For det er haven, der interesserer ham mest, så 

han har ilske brug for et større hus. 

22. Sahil kan godt lide at lave mad med mange forskellige grøntsager, som han kender fra Indien, men 

de er somme tider svære at få fat på i Danmark. Derfor har Sahil prøvet at dyrke forskellige 

indiske grøntsager i sin have. 	 . Det er ildte alle indiske grøntsager, der kan 

vokse i Danmark, så Sahil har været heldig med dem, han har plantet. Nu kan han hente de fleste af 

de grøntsager, som han skal bruge, når han laver mad, i sin egen have. 
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23. Faktisk får Sahil mange flere grøntsager i sin have, end han kan nå at bruge selv. Det er vigtigt for 

ham, at grøntsagerne bliver spist, så han ilske skal smide dem ud, og han vil også gerne have, at der 

er andre end ham selv, der får glæde af dem. 	 . For Sahil har nemlig tit en pose 

grøntsager med på arbejde, som han deler ud af til de andre medarbejdere i firmaet. Og de synes, det 

er fantastisk at få friske grøntsager med hjem helt gratis. 

24. I haveforeningen er folk meget åbne og vil gerne snakke med Sahil. Men Sahil taler ilske så godt 

dansk, så de taler tit engelsk til ham, fordi de synes, det er det letteste. 	 . For 

Sahil er rigtig god til engelsk, men han vil gerne blive bedre til at tale dansk. Han kan bare ilske lide 

at bede folie om at snakke dansk med ham. Så han siger ikke noget om det, selvom han er træt af, at 

de snakker engelsk til ham. 

25. Fra oktober til marts er der ikke så meget at lave i haven. Sahil synes, det er kedeligt at være hjemme 

i lejligheden, så hver vinter melder han sig ind i et fitnesscenter. 	 . Han synes 

nemlig, det er rart at få motion og møde nogle mennesker, og det kan han i fitnesscenteret. Men han 

glæder sig selvfølgelig til, at det bliver forår, og han kan komme ud i sin have igen. 

Eksempel 

A 	Han kedede sig bare i sin fritid. 

B 	Men det gør ikke noget. 

C 	Det kan godt være irriterende. 

D 	Så han er begyndt at sælge dem. 

E 	Og han kommer der tit. 

F 	Det gør hans kolleger heldigvis. 

G 	Og de er blevet store og fine. 

H 	Men det er han stoppet med. 
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Opgave 5 

Interview med Alex - bilforhandler 
Alex på 33 er uddannet mekaniker og har en bilforretning sammen med sin far. 

Eksempel 

E  
Min far har haft bilforretning i mange år, og biler 
har altid været en del af mit liv. Jeg er uddannet 
mekaniker, men for et par år siden spurgte min 
far, om jeg ville være medejer af forretningen. 
Det sagde jeg ja til, for jeg synes, det er 
spændende at sælge biler. 

B  
Det er lidt forskelligt. Nogle dage bruger jeg frc 
mest tid på at sælge biler og at følge med i, hvad 
der sker på bilmarkedet og læse om de nyeste 
modeller på nettet. Andre dage tager det øko-
nomiske det meste af min tid. Og så bruger jeg 
faktisk også mange timer på at lave annoncer for 
vores forretning. 

C  

Det vigtigste er, at man lytter til sine kunder. Hvis 
man bare prøver at fa dem til at købe en bil, som 
man selv godt kan lide, går det ikke. Og så skal 
man aldrig prøve at overtale en kunde til at købe. 
Mange kunder bliver irriterede, hvis de føler, at 
man presser dem, og så køber de ikke noget. 

Det er en god ide at starte med at tænke over, 
om det skal være en elbil eller en benzinbil, hvad 
man skal bruge bilen til, og hvor mange kilome-
ter man skal køre om dagen. Men der er mange 
andre ting, der også er vigtige. Så det bedste, 
man kan gøre, er at få sig en god snak med en 
bilforhandler. 

G  

0 

Nej, egentlig ikke. Jeg har da nogle lange arbejds-
dage somme tider, men sådan er det, når man 
har sit eget firma. Og når man godt kan lide det, 
man laver, betyder det ikke så meget. Min far har 
det på samme måde. Han elsker også at sælge 
biler og arbejder tit meget mere end 37 timer om 
ugen. 

D  
Det er, at det skifter så meget, hvor mange biler 
vi sælger. Nogle måneder sælger vi mange biler 
og tjener godt. Men de perioder, hvor vi ikke 
sælger så mange biler, er hårde for mig, og jeg 
bliver nervøs og stresset. Min far tager det mere 
roligt, men han har jo også været i branchen i 
mange år. 
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Ja, for det meste. Men det kan godt være irri-
terende, at vi ligner hinanden så meget. Vi vil 
fx begge to gerne bestemme, og derfor bliver vi 
somme tider sure på hinanden. Men vi bliver 
heldigvis altid gode venner igen hurtigt, og så 
finder vi en løsning på problemet. 

H 
At finde den rigtige bil til en kunde, selvom det 
også kan være svært somme tider. Det skal jo 
både være en bil, som kunden kan lide, og som 
kunden har råd til. Men det er klart den del af 
jobbet, jeg synes, er mest spændende. Jeg bliver 
aldrig træt af tilfredse kunder. 



0. Hvorfor er du blevet bilforhandler? 

26. Kan du lide at arbejde sammen med din far? 

A 

Opgave 5 - fortsat 	 CPR-nummer 

 

   

 

Instruktion 
. Læs Interview med Alex - bilforhandler. 

Der er otte afsnit (A-H). 
. Læs spørgsmålene (26-30). 
. 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 

27. Hvad er det bedste ved dit job? 

28. Hvad er det værste ved dit job? 

29. Synes du, det er hårdt at være selvstændig? 

30. Hvordan er man en god bilsælger? 
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