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Skriftlig del 

~Ib 
Udlændinge- og 
Integrationsministeriet 

Styrelsen for International 
Rekruttering og Integration 

ansk 2  

Delprøve 1 
A: En anmeldelse 
B: En klage 

Delprøve  2 
En e-mail 

Du skal besvare to opgaver: 

I delprøve 1 skal du besvare enten  

opgave A eller opgave B. 

Derefter skal du besvare delprøve 2. 

• Hjælpemidler: Alle ordbøger 

• Tid: 11/2  time 

Skriftlig fremstilling 



Delprøve 1 

I delprøve 1 skal du besvare enten opgave A eller opgave B. 

A: En anmeldelse 

Situation 
Du har spist middag på en restaurant. Du vil skrive en anmeldelse af restauranten på 
Facebook. 

Opgave 
Skriv anmeldelsen. 

Du skal fortælle 
• lidt om restauranten 
• hvornår du spiste middag på restauranten, og hvad du spiste 
• hvordan maden var, og hvad du synes om prisen 
• hvordan tjenerne var. 

Du skal begynde og afslutte anmeldelsen på en passende måde. 

B: En klage 

Situation 
Du bor i en lejlighed i boligforeningen Lysbo. Du har en nabo, som larmer meget. Du vil skrive en 
klage over din nabo til boligforeningen. 

Opgave 
Skriv klagen til boligforeningen Lysbo. 

Du skal fortælle 
• hvem din nabo er, og hvor din nabo bor 
• hvordan og hvor tit din nabo larmer 
• hvad du har gjort for at løse problemet 
• hvad du håber, boligforeningen vil gøre. 

Du skal begynde og afslutte flagen på en passende måde. 
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Delprøve 2 

En  e-mail  

Situation 
Du har fået en  e-mail  fra din ven Emma. I e-mailen skriver hun bl.a. 

E"f n o 	 En hilsen ... — Indbakke 	 O 

Slet 	Reklame 	Svar 	Svar alle 	Videresend 	Udskriv 	Huskeliste 

Fra: 	Emma 
Emne: 
Dato: 

Til: 

.. I din sidste  e-mail  skrev du, at du har fået et nyt arbejde. Tillykke med det! 

Men du skrev også, at arbejdet somme tider er hårdt og stressende. 

Det lyder ikke så godt. Skriv og fortæl om dit nye arbejde, og hvorfor det 

somme tider er hårdt og stressende ... 

Opgave 
Skriv et svar til Emma og fortæl om dit nye arbejde, og hvorfor det somme tider er hårdt og 
stressende. 

Du skal skrive minimum 100 ord. 
Du skal ikke skrive svaret på denne side, men på udleveret papir. 
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