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Dansk sprog II – skriftlig eksamen

1 Analyse
Udpeg og analyser hypotagmer, paratagmer og katatagmer i følgende sætninger:
(10%)
a Den store røde hankat havde spist alle musene i kvarteret.
b Den kræsne hund spiser kun slagterens hjemmelavede leverpostej.

2 Definition
1 Giv en definition af begreberne hypotagme, katatagme og paratagm. Giv
eksempler. (5%)
2 Giv en definition af begrebet sætningsknude. Giv et eksempel.

3 Sætningsanalyse
1 Sæt følgende sætninger i helsætningsskema, og sæt derefter ledsætningerne i
ledsætningsskema. Marker ved hvert enkelt led hvilken ledtype der er tale om.
2 Angiv desuden hvilken grad ledsætningerne har; lav evt. et trappediagram.
(35%)
a Selvom han ikke kunne lide det, spiste den artige dreng altid op.
b Der sidder det jo, det lille røde egern med den buskede hale!
c Ministerens talsmand har allerede meddelt at det ikke nytter at indsende flere
urimelige klager.
d Den dejlige brune ko vil jeg helst ikke have at du sælger.
e Hun kendte ham endnu ikke på det tidspunkt, men hun havde hørt tale om
ham.
f Den som skriver “d” i gjort, han skal have sin hale smurt!
g I virkeligheden havde han aldrig hørt om at H. C. Andersen skulle have haft
en søster.
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4 Morfemanalyse
Analyser følgende ord i morfemer. Redegør for de enkelte morfemers betydning
/ funktion. (15%)
varme, formandsskab, jordbærgrød, lufthavnsbus, velbefindende, skrivelse,
stolebenet, misunde, genoprettelse, fedme, indskrivning, bemaling, drengenes, oplysning, juleforberedelser

5 Tekstanalyse
Læs teksten i den sorte ramme og besvar opgaverne a og b nedenfor. (I teksten
er der anvendt gammelt komma).

Med hensyn til forholdet vedrørende bankens revisionsafdelings*
detailrapporter, som er omtalt i Jyllands-Postens artikler, skal nævnes at
bankens revisionsafdeling, som et helt naturligt led i et revisionsbesøg,
altid afslutter et sådant med at udarbejde en revisionsrapport. Der
udarbejdes hvert år 3-4000 revisionsrapporter vedrørende eftersyn i
bankens forskellige enheder. I revisionsprotokollen til bestyrelsen skal
der overordnet redegøres for den udførte revision, ligesom det skal
oplyses, om revisionsarbejdet har givet anledning til væsentlige bemærkninger over for bestyrelsen.
[Teksten er gengivet med enkelte ændringer efter en annonce
indrykket i Morgenavisen Jyllands-Posten september 1997.]

*Revision = kritisk gennemgang og kontrol af et regnskab

a Karakteriser teksten grammatisk. Hvilke særlige kendetegn bærer teksten
præg af? Begrund din analyse med konkrete eksempler fra teksten. (20%)
b Skriv teksten om så den får et mere talesprogsnært præg. (10%)
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