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Opgave i stavning 
 
Vejledning 
Skriv det dikterede ord på linjen. 
 
 
 
 
1.  

 

Ambulancefolkene brugte en ____________ til at få patienten ned ad trappen. 

2.  

 

Hornorkesteret spillede to _______________, indtil sølvbrudeparret vågnede. 

3.  

 

Mange __________________________________________ rejste fra Tyrkiet. 

4.  

 

DSB søgte mange ____________________________________ den sommer. 

5.  

 

”Og nu skal alle _______________________ sig”, sang børnene i sidste vers. 

6.  

 

Hun _________________________________________ rundt de næste to år. 

7.  

 

Det var en _______________________ sang, børnene havde skrevet til ham. 

8.  

 

Hun så glad og _____________________________________ ud efter ferien. 

9.  

 

Hunden har altid ________________________________________ sin herre. 

10.  

 

Området var _______________________________ end normalt for årstiden. 
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11.  

 

Så blev der _______________________________, da efterårsregnen satte ind. 

12.  

 

Han var en ______________________________, men ikke populær politiker. 

13.  

 

De spiste ______________________________________ resten af sommeren. 

14.  

 

Det var en _______________________________________ løgn, han fortalte. 

15.  

 

Nyheden er ______________________________ ud gennem anonyme kilder. 

16.  

 

Hun stirrede _____________________________________________ på ham. 

17.  

 

Dommerens ____________________________ var upopulær hos tilskuerne. 

18.  

 

Han var ____________________________________, selvom han var dygtig. 

19.  

 

Filmen var nærmest ______________________________, skrev anmelderen. 

20.  

 

Du kan ______________________________ forkølelse, hvis du forebygger. 
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Opgave i læseteknik 
 
Vejledning 
I den nedenstående tekst er der slettet nogle ord og indsat parenteser med fire valgmuligheder.  
Læs teksten og sæt en streg under det ord, der passer i sammenhængen.  
Du kan se nogle eksempler nedenfor. 

Mellemkrigstiden 
 
Mellemkrigstiden er en af de mest betydningsfulde [ perioden / periodes / perioderne / perioder ] 

for det moderne Danmark.  

En stor del af Danmarks [ grundlæggende / grundlægger / grundlagdes / grundlagt ] lovgivning, 

moderne arkitektur og væsentlig kunst stammer fra mellemkrigstiden.   

 

Da 1. verdenskrig var slut, [ begynder / begyndt / begyndte / begynde ] den opdeling mellem 

kommunismen i øst og kapitalismen i vest, der kom til at vare helt indtil til den kolde krigs 

afslutning i 1989. I det nyetablerede Sovjetunionen havde den russiske revolution [ fjernet / fjerner / 

fjernes / fjern ] det zaristiske herredømme og indført kommunismen.  

I USA fortsatte man den liberalistiske kurs uden at blande sig i andre landes foretagender. Det 

resulterede i, at mange klarede [ dem / dig / sit / sig ] godt, og USA forvandlede sig i løbet af 

20’erne til et moderne masseforbrugssamfund.  

I Europa så [ situationens / situationen / situationerne / situation ] noget anderledes ud. Mange lande 

[ kommet /  kom / kommen / komme ] efter krigen til at kæmpe med arbejdsløshed og politiske 

uroligheder. Værst [ stå / stået / stående / stod ] det til i Tyskland og Østrig. I Tyskland blev de 

politiske uroligheder en alvorlig udfordring for den nyslåede [ demokratisk / demokratiske / 

demokrat / demokrater ] Weimar-republik, der var ledet af socialdemokrater. En af de mange 

politiske grupperinger, der var utilfreds med Weimar-republikken, var den [ ny / nyeste  / nyere / 

nye ] nationalsocialistiske bevægelse, og med Adolf Hitler i front kom nazistpartiet [ over / under / 

ved / til ] magten den 30. januar 1933. Med Weimar-republikken røg det tyske demokrati til fordel 

for et diktatur, [ selvom / mens / der / ligesom ] det også gjorde i blandt andet Italien, Rusland, 

Spanien, Ungarn, Polen og de baltiske lande. Det første tiår efter verdenskrigen omtales ofte som de 

brølende 20’ere, mens 30’erne har fået tilnavnet [depressioners / depression / depressionens / 

depressions ] årti på grund af den økonomiske verdenskrise, fattigdom og social armod.  
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Det [ brølene / brøler / brøl / brølende ] årti betegner dog mest situationen på den anden side af 

Atlanten i USA. 

Amerikanerne oplevede en enorm økonomisk og kulturel vækst i 1920’erne, der øgede 

levestandarden [ betydeligt / betydelige / betydeligere / betydeligst ] og gjorde USA til et 

masseforbrugssamfund. Folk fik egen bil, gik [ på / i / over / under ] biografen og dansede 

charleston til langt ud på de sene timer. I Europa udviklede økonomien sig [ noget / nogle / nogen / 

nogens ] anderledes i de første år efter krigens afslutning. Tyskland fik med Versailles-

fredstraktaten [ pålagt / pålagde / pålæg / pålægger ] at betale en enorm krigsskadeerstatning til 

sejrslandene. Det udløste en [ galop / galopperende / galopperer / galopperede ] inflation, som endte 

med at skyde den tyske økonomi i sænk. I efteråret 1923 kunne [ tyskerne / tyskerens / tysker / 

tyskernes ] betale flere millioner mark for et enkelt frimærke. Krigsskadeerstatningen fik en af de 

økonomer, der deltog i arbejdet med Versailles-fredstraktaten, til at udvandre i protest.  

[ Hun / Han / Hendes / Hans ] mente, at krigsgælden var urealistisk og kunne få fatale følger for den 

tyske økonomi. Den protesterende [ økonoms / økonom / økonomer / økonomi ] var John M. 

Keynes (1883-1946), der skulle få stor betydning for de vestlige økonomier i efterkrigstiden.  

Kilde: www.faktalink.dk (bearbejdet). 
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Vejledning til opgaver i læseforståelse 
På de følgende sider er der nogle tekster.  
Til hver tekst er der nogle opgaver. 
Bemærk: I opgaver med flere svarmuligheder skal du kun sætte ét kryds.  

 
 

Opgaver til 

  
”Ingen adgang på byggepladsen  
uden id-kort” 

 
 

1. Hvordan reagerer virksomheder på bøder ifølge BAT-kartellet? 

 � Det har nedsat antallet af arbejdsulykker i 2007. 

 � Virksomheder fyrer folk, som klager over sikkerheden. 

 � Der sker en nedgang i byggeaktiviteten. 

 � Virksomhederne er generelt ligeglade. 

   

2. Hvor skal id-kortet bruges? 

 � På arbejdspladser i Danmark 

 � I fagforeningen 

 � På kurser 

 � På arbejdspladser med risiko for alvorlige ulykker. 

   

3. Hvordan er mødeaktiviteten omkring sikkerhed lige nu? 

  

  

4. Hvordan kan virksomheder, der sjusker med sikkerheden, også rammes? 

 � Ved at blive sat bagest i køen. 

 � Med øget stikprøvekontrol. 

 � Med større bøder. 

 � Med strejker og blokader. 
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Fortsættes 
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      Kilde: Utætheden. 3. 2008. 
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Opgaver til 

  
”Hver en krone tilbage efter 
skimmelsvamp” 

 

1. Hvem førte sagen? 

 � Amalie Nielsen 

 � Brian og Amalie 

 � James Arbøl 

 � Erik Larsson. 

   

2. Hvad råder LLO i Horsens helbredstruede lejere til i nogle tilfælde? 

 � At bede kommunen komme med påbud. 

 � At springe ud fra en bro. 

 � At gå til udlejer og bede om at få fugten fjernet. 

 � At flytte. 

   

3. Hvad er LLO bl.a. sure over? 

 � Udlejningsselskabet har anket sagen. 

 � Byfornyelsesmidlerne foreslås brugt til hotelophold. 

 � Lejerne er helbredstruede og psykisk nedbrudte. 

 � Bygherrerne tager sig ikke sammen. 
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Kilde: Vi Lejere. Maj. 2008. 
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Opgaver til 

  ”Fugt – og svampeskader” 
 
 

1. Hvordan kan der opstå fugt i en bolig? 

 � Utætte vinduer  

 � Dårlige entreprenører  

 � Tærede vandrør 

 � Fej i bygningens konstruktion. 

   

2. Hvad kan være tegn på fugt – og svampeskader? 

 � Vinduerne dugger. 

 � Du er tit forkølet. 

 � Skjolder på vægge, lofter og gulve. 

 � Emhætten suger ikke ordentligt. 

   

3. Hvad kan være nødvendigt i tilfælde af store skader? 

 � Lufte ud 2-3 gange dagligt i 10 minutter. 

 � Finde en anden bolig snarest. 

 � Rense alle udsugningsventiler og emhættefiltre. 

 � Sige det til embedslægen. 
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Kilde: Vi Lejere. Maj. 2008. 




