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Opgavesættet består af følgende opgaver:

1 Kommentér og omformulér en tekst
2 Fra datid til nutid
3 Morfemer
4 Ret fejlene
5 Udsagnsord og navneord
6 Ordklasser
7 Egennavne
8 Tegnsætning

Du skal besvare alle opgaver.

Du har i alt 1 time til at besvare opgaverne.
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1 Kommentér og omformulér en tekst

Ole har skrevet en tekst, hvor han præsenterer sig selv.  
A: Kommentér tekstens sætningskonstruktion. 
B:  Skriv derefter teksten om ud fra dine kommentarer. Din tekst skal indeholde alle 

informationerne fra Oles tekst, og du skal overholde almindelige retskrivnings
regler.

Mit navn Ole. Er lige startet på skolen. Har tidligere gået på andre skoler. Bor sammen med 

min familie. Bor i Odense. Går til fodbold og poker i fritiden. Kan godt lide at se fodbold på 

tv. Og krimier i fjernsynet. Og nyheder i fjernsynet. Vil gerne blive bedre til at læse og skrive.

A: Kommentar

B: Din version af teksten
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2 Fra datid til nutid

Find de udsagnsord, der står i datid,  
og skriv dem i nutid ovenover.

Han hørte ikke efter, hvad de sagde.

Han snød med opgaven.

Han destruerede beviserne og kørte hjem til konen.

Han lagde sig på sofaen om aftenen, og om morgenen lå han på gulvet.

Hun besøgte sin far, der reparerede vindmøller.

datid = imperfektum / præteritum
nutid = præsens
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3 Morfemer

Opdel de 10 ord i morfemer, og indsæt morfemerne på de rigtige pladser i skemaet.

køkkenet, computernes, hårene, ørerne, øerne, dukke, snapse, drengene, billederne, spots, 

rodmorfem bestemt ental ubestemt flertal bestemt flertal ejefald
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4 Ret fejlene

Ret hver enkelt fejl i læserbrevet ved at overstrege det ord, der er fejl i, og skriv ordet 
rigtigt ovenover.

Stop grisseriet

Jeg syntes, det er får dårligt, at unge mensker laver så meget 

grafiti på byens huse. Nogen burde gribbe ind og gøre noget. 

Måske skal strafen for den slags hæves? Hvis det ingen alvorlige 

koncekvenser får og lave svineriet, ka man jo bare forsætte med 

at lave de såkaldte kunst værker. Og hvor er politiet hende i 

sådanne situtioner? Det er vidst ikke noget, man prioritere ret 

høj i bunken af sager.

Med venlig hilsen

Karen Hansen
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5 Udsagnsord og navneord

Find alle udsagnsord og alle navneord i sætningerne.

Skriv navneordene i flertal bestemt form i det ene skema. 
Skriv udsagnsordene i lang tillægsform i det andet skema. 

 
Jeg ligger i sengen.

Han arbejder på en stor fabrik.

Han vandt løbet.

Det vigtigste papir var væk.

Mette skrev til chaufføren.

Navneord i flertal bestemt form Udsagnsord i lang tillægsform

udsagnsord = verbum
navneord = substantiv
lang tillægsform = præsens participium
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6 Ordklasser

Skriv de understregede ord ind i skemaet, så de sorteres i ordklasser. 
Bevar den form, ordene har i teksten.

Solen skinner fra en skyfri himmel.

Udsigten fra altanen er fantastisk.

Man bliver altid glad, når det er godt vejr.

Anne, Mette og Lene glæder sig til at bade.

De kan godt lide en dukkert.

Efter en dukkert er det dejligt med en rigtig god is.

Om aftenen skal de på diskotek.

Når de kommer hjem, har Lene forberedt natmad.

Næste dag skal de alle tre surfe for første gang.

Det bliver spændende, og de glæder sig.

Tillægsord
adjektiv

Biord
adverbium

Bindeord
konjunktion

Forholdsord
præposition

Udsagnsord
verbum
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7 Egennavne

Ret tekstens egennavne, så de begynder med stort.

Kære frederik

Jeg er på ferie i smilets by århus, hvor jeg besøger min søster anne. 

Sejlturen til ebeltoft var ganske rædselsfuld, for det vippede voldsomt. 

Jeg blev småsyg, men har det godt igen.

I torsdags var vi på byens kunstmuseum, som hedder aros. I morgen 

skal vi i tivoli friheden og en tur i botanisk have. Inden vi tager hjem, 

skal vi spise på en italiensk restaurant, som åbnede i juli måned.

Hils solvej, onkel finn og hans-peter.

Kærlig hilsen

bjarne

egennavn = proprium
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8 Tegnsætning

Sæt spørgsmålstegn, punktum og komma i teksten, og ret til stort begyndelsesbogstav, 
hvor det kræves.

Festival

Har  du  været  på  festival  i  sommer  flere  og  flere  danskere  vælger  

at  tilbringe  nogle  dage  på  en  festival  hvor  de  hører  musik  drikker  

øl  og  fester  vejrguderne  er  ikke  altid  nådige  men  alligevel  er  

humøret  højt  og  mange  synger  og  spiller  guitar  den  halve  nat  

man  møder  folk  fra  mange  forskellige  lande  og  nye  venskaber  

udvikler  sig  ofte  på  festivalens  teltplads  det  er  altid  sørgmodigt  

når  arrangementet  er  forbi  og  mange  har  derfor  allerede  når  de  

rejser  besluttet  at  de  skal  af  sted  igen  til  næste  år
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Undervisningsministeriet
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