navn: __________________
nr.: ______

Eksamen i anvendt dansk 3
5. årgang
14. februar 2007
Del 1/4 (1 time · ingen ordbøger)

1 Substantiver
Indsæt substantiverne i den rigtige form.
a Mange ____________ i Bulgarien har en del ____________ og ____________. [landmand,
får, æsel]
b Hun ejede flere ____________ og en masse ____________. [hus, lejlighed]
c Preben beskæftigede sig med ____________ i det tidligere Jugoslavien. [krig]
d Ulla havde kun to par ____________ og syv par ____________. [sko, sok]
e Børnehavebørnenes ____________ og ____________ var skuffede over den nye pædagog.
[far, mor]
f Ib levede stort set af ____________, ____________ og ___________. [agurk, kartoffel, nød]
g Han havde kun læst to-tre ____________ om disse ____________. [bog, begivenhed]
h Hele ____________ handlede om de nye ____________ i EU. [artikel, land]

2 Adjektiver
Indsæt adjektiverne i den rigtige form.
Bjarnes første projekt havde været temmelig ____________. [naiv]
De var slet ikke ____________ over at hun var taget hjem. [overrasket]
Puddelhundene ser ikke ud til at være særlig ____________. [sulten]
Birthe regnede sit ældste barn for ____________. [fornuftig]
Det ____________ slips passer ret dårligt til den ____________ skjorte. [stribet, lilla]
Børnene var ____________ over de voksnes beslutning. [overrasket]
Svinet var ____________ for at bo på en økologisk gård. [glad]
Problemet er egentlig ret ____________ at løse, hævdede Ulla. [let]
Birthe og hendes søster var ____________ og i godt humør da de ankom til festen. [munter]
Vi har brug for et ____________ indslag, sagde Bente med et ____________ smil. [sjov, stiv]
____________ mennesker får ikke udrettet så meget i livet. [doven]
Efter at have været i fængsel i to år var han endnu ____________ end før. [farlig]
Preben har fået et ____________ pas. [svensk]
Det er ofte langt ____________ at tage ____________ skridt ad gangen. [god, lille]
Bjarnes ____________ stedmor behandlede ham dårligt. [ond]
Det er ____________ og ____________ at læse bøger end at se fjernsyn. [sjov, udfordrende]
Filmen var meget ____________ end jeg havde forventet. [rørende]
Han ser meget ____________ ud end hende, men hun er faktisk ikke meget ____________
end ham. [gammel, ung]
s De boede i et ____________ men ____________ værelse. [lille, hyggelig]
t Han tog sine ____________ bukser og den ____________ skjorte på. [fin, grøn]
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
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3 Pronomener
Indsæt personlige eller refleksive pronomener.
Ib og Dorthe blandede ____________ [Ib og Dorthe] altid i andres beslutninger. Deres nærmeste
venner, Preben og Birthe, syntes at ____________ [Ib og Dorthe] besøgte ____________ [Preben og Birthe] lidt for ofte. Ib følte ____________ [Ib] dog sikker på at Birthe faktisk gerne ville
have besøg af ____________ [Ib og Dorthe]. Det var trods alt ____________ [Birthe] der altid
ringede til ____________ [Ib og Dorthe] og sagde at ____________ [Ib og Dorthe] skulle skynde
____________ [Ib og Dorthe] at komme forbi.

Indsæt possessive pronomener.
Preben og ____________ [Prebens] søster, Tove, var bekymrede for ____________ [Preben og
Toves] far, Bent, der lige havde solgt ____________ [Bents] lejlighed og var flyttet på plejehjem
uden at tage sig af ____________ [Preben og Toves] indvendinger. Bent syntes ikke at Preben og
Tove skulle blande sig i ____________ [Bents] dispositioner. Tove havde et kompliceret forhold
til ____________ [Toves] familie og syntes at Bent skulle tage ____________ [Toves] problemer
mere alvorligt. Tove og Preben ville gerne tale med ____________ [Tove og Prebens] far om disse
ting, men Bent ville ikke lade ____________ [Bents] børn komme for tæt på.

4 Verber
Indsæt den rigtige form af verberne. Vær opmærksom på at der også optræder sammensatte tider
med hjælpeverbum.
Jeg ____________ til Istanbul om en uge. [køre]
I gamle dage ____________ man mere end man gør nu. [synge]
I går ____________ jeg på en stol 4 timer i træk uden at rejse mig. [sidde]
Efter at vi ____________ Colosseum, tog vi videre til Vatikanet. [se]
Tænk at du allerede ____________ her i en uge! [være]
Jeg ____________ flere flasker vin op i søndags. [trække]
Klokken var over ni. Bjarne ____________ sig og ____________. [strække, gabe]
____________ du nogle gode julegaver sidste år? [få]
I onsdags ____________ jeg at stå på hænder, men det ____________ ikke. [forsøge, lykkes]
I sommer ____________ det sig at han i mange år ____________ sine børn til at drikke boza.
[vise, tvinge]
k Han mente at hvis de ikke ____________ boza, ville de ikke være blevet så sunde. [drikke]
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j

Indsæt være eller have i den rigtige form.
a
b
c
d
e

Preben ____________ taget af sted da vi ankom.
Biltyvene ____________ flygtet da politiet dukkede op.
De ____________ gået hjem et kvarter før festen blev lukket.
Birthe ____________ løbet 12 runder på under en time.
Jeg ____________ holdt op med at drikke kaffe.
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f Jeg er glad for at jeg ikke ____________ boet i Bergen.
g Det er hyggeligt at I ____________ kommet på besøg!
Indsæt tror eller synes.
a
b
c
d
e

Bjarne ____________ at Birthe snakker for meget.
Birthe ____________ ikke at Bjarne skal købe en elektrisk tandbørste.
De ____________ at der vil være pladser nok i teatret.
____________ du overhovedet det kan lade sig gøre?
Hvad ____________ du jeg skal sige til hende?

5 Præpositioner
Indsæt de rigtige præpositioner.
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l

De tog tilbage ____________ Tyskland efter krigen.
Sig mig, hvor lang tid har du egentlig gået ____________ skole?
Bjarne udviste en enorm interesse ____________ snegle.
Ulla har boet det meste af sit liv ____________ Sjælland.
Hun var dog på højskole ____________ Jylland.
Hun var ret skuffet ____________ at de ikke lærte så meget.
Det var modigt ____________ hende at vælge at læse datalogi.
Hun følte sig tvunget ____________ at læse noget fornuftigt.
____________ den ene side kan jeg godt lide børn, men altså…
Preben er ret god ____________ at snakke italiensk.
Han havde intet ønske ____________ at lave om på sig selv.
Ændringerne gjorde ikke det store indtryk ____________ ham.

6 Adverbier
Skriv sætningerne med adverbierne på den rigtige plads.
a Jeg har aldrig set ham spille tennis. [vist]
__________________________________
b Jeg har også været her i tre måneder. [kun]
__________________________________
c Problemet er at han ringer til os. [aldrig]
__________________________________
d Du er nødt til at fortælle det til hende. [nok]
__________________________________
e Savner du hende meget? [stadigvæk]
__________________________________
f Hvorfor er det så vigtigt at ordne det? [lige nu]
__________________________________
g Jeg er desværre ikke så god til at spille skak. [jo]
__________________________________
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h Jeg havde ikke tænkt mig at sige det. [egentlig]
__________________________________
i De var enige om at han faktisk sang. [smukt]
__________________________________
j De har aldrig gjort det rigtige. [simpelthen]
__________________________________
k Jeg vil gerne spørge dig om en ting. [faktisk]
__________________________________
l Vi har interesseret os for planter. [altid]
__________________________________
m Det lyder ikke ligefrem spændende. [ellers]
__________________________________
Indsæt den korte eller lange form af adverbierne.
a
b
c
d
e
f
g
h

Jeg venter på dig ______ på den anden side. [over/ovre]
Lad os gå ______ i haven og drikke en øl. [ud/ude]
Vi stiller øllene ______ i køleskabet. [ind/inde]
Preben gik rundt ______ i skoven i flere timer. [ud/ude]
Der er ret koldt ______ i bjergene. [op/oppe]
Han gik længere ______ i toget. [frem/fremme]
Vi gik bare rundt ______ i lejligheden. [hjem/hjemme]
Jeg gik ______ i gården til de andre. [ned/nede]

Indsæt den adjektiviske eller adverbiale form.
a
b
c
d
e
f
g

Katten virkede meget ______ i sine bevægelser. [hurtig]
Bente malede stolene ______. [hvid]
Han blev ______ ved med at kæmpe for sin ret. [stædig]
Han var glad for at være kommet så ______. [lang]
Han forstod ______ hvad der var ved at ske. [langsom]
De regnede hinanden for ______. [ligeværdig]
De bekæmpede ______ det de anså for uretfærdigt. [modig]

7 Syntaks
Skift de understregede ord ud med pronomener, og skriv sætningerne med den rigtige ledstilling.
a Prebens mor savnede sin ældste søn.
Prebens mor savnede ham.     
b Bente fortalte ikke Bjarne hvad der var sket.
__________________________________
c Bjarne kendte godt de andre fyre fra gamle dage.
__________________________________
d Bjarne havde ikke gjort huset rent da Birthe kom hjem.
__________________________________
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e Han anså ikke Birthe for en værdig arbejdsgiver.
__________________________________
f Først nogle uger efter forstod jeg jo faktisk hvad der var sket.
__________________________________
Skriv sætningerne med den rigtige ledstilling.
a Jeg har ikke rørt siden i går. [den]
Jeg har ikke rørt den siden i går.    
b Jeg lod jo være alene i flere timer. [ham]
__________________________________
c Brian kedede ikke når Ulla var i nærheden. [sig]
__________________________________
d Jeg fik langt om længe overtalt til at gå med. [dem]
__________________________________
e Interesserer det slet ikke hvor mange penge jeg tjener? [dig]
__________________________________
f Han imponerede ikke med alle sine guldkæder. [os]
__________________________________
Lav følgende sætninger i direkte tale om til indirekte tale.
a Flemming siger: »Jeg er lidt sur over situationen.«
Flemming siger at han er lidt sur over situationen.  
b Bjarne siger: »Hvor gammel er mor egentlig?«
Bjarne spørger _________________________________
c Ulla siger: »Brian er ikke særlig morsom.«
Ulla siger at _________________________________
d Brian siger: »Kommer Birthe egentlig til festen i morgen?«
Brian spørger om _________________________________.
e Bente siger: »Min mand bliver aldrig færdig med sin roman.«
Bente siger at _________________________________
f Brian siger: »Ulla må ikke kigge før jeg har pakket gaven ind.«
Brian siger at _________________________________.
g Ulla siger: »Hvorfor må jeg ikke kigge?«
Ullas spørger _________________________________.
h Advokaten siger: »Jeg har ingen tillid til retssystemet.«
Advokaten siger at _________________________________.
i Dommeren siger: »Der er intet at gøre ved den slags tilfælde.«
Dommeren siger at _________________________________.
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navn: __________________
nr.: ______

Eksamen i anvendt dansk 3
5. årgang
14. februar 2007
Del 2/4 (45 minutter · alle slags ordbøger)

8 Skriftlig opgave
Kultur. Opfatter du dig selv som kulturel? Går du tit i teatret, i biografen eller på museer? Læser du
meget skønlitteratur? Hvis ikke du gør: Hvorfor har du taget det valg?
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navn: __________________
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Eksamen i anvendt dansk 3
5. årgang
14. februar 2007
Del 3/4 (45 minutter · alle slags ordbøger)

9 Oversættelse bulgarsk–dansk
Oversæt følgende tekst til dansk:
Никой никога не е успявал да пренесе нищо от съня си. Има една невидима митница на
излизане от съня, където всичко се конфискува. В детството си бях забелязал за първи
път тази тънка граница, където стоеше Онова нещо. Наричах го така, защото нямах име
за него. Онова нещо ме претърсваше основно на излизане от съня и ме пускаше да се събудя едва когато се увери, че нищо не съм взел със себе си. Случваше се дни, всъсщност
нощи наред да сънувам кварталната сладкарница. Нареждах се на опашката и когато
идваше редът ми да застана пред сладкарката, започвах да бъркам притеснено из джобовете си и с всеки пребъркан джоб ужасът ставаше все по-голям.
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navn: __________________
nr.: ______

Eksamen i anvendt dansk 3
5. årgang
14. februar 2007
Del 4/4 (45 minutter · alle slags ordbøger)

10 Oversættelse dansk–bulgarsk
Oversæt følgende tekst til bulgarsk:
Tove Ditlevsen, »De små sko«
Hendes mand hostede i værelset ved siden af, og hans seng knirkede, idet han vendte sig i den.
Hun tænkte på, at de engang havde været lykkelige sammen, at de engang havde elsket hinanden.
Det var mere end et halvt år siden, han sidst havde holdt hende i sine arme, og dette sidste favntag
havde været forskelligt fra alle de andre. Nu syntes hun, det allerede den aften stod klart, at det var
en slags afsked. Det var, som om han af al magt, men forgæves, prøvede at tvinge sin gamle lidenskab frem, og bagefter havde han set længe på hende med et stumt, bebrejdende blik.
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