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Tilsynsførendes underskrift

Delprøve 1 – Opgave 1

CPR-nummer

Instruktion
• S var på spørgsmålene (1-6).
• F ind oplysningerne i det teksthæfte, der hører til opgave 1.
• S var kort og præcist.
Se eksemplet (0).
Der gives 1 point for hvert korrekt svar.

Søg informationer under FERIEBOLIGER I DANMARK.
Eksempel
0. Hvor stort er det sommerhus, der ligger tæt på Fregatten Jylland?

80 m2
1. Hvilket telefonnummer skal man ringe til, hvis man vil leje en feriebolig tæt på Legoland?

Søg informationer under CYKELRUTER I DANMARK.
2. Hvad nummer har den rute, hvor der er en naturlegeplads?

3. Hvad nummer har den rute, hvor man ser halvøen Tipperne?

4. Hvad nummer har den rute, hvor man har udsigt til Østersøen?

Søg informationer under BRUGTE CYKLER SÆLGES.
5. Hvad koster den røde cykel?

6. Hvilket telefonnummer skal man ringe til, hvis man vil købe den orange cykel?
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Delprøve 1 – Opgave 2 – Annoncer
Eksempel

A

■■■■■■

Smukke buketter!
Vi har et stort udvalg af planter, chokolade, lys og servietter.
Vi leverer i lokalområdet og i hele Danmark hver dag.
Tlf. 25262280

B

F

■■■■■■

Karin Jensen fortæller og viser billeder
fra sine mange spændende rejser
rundt i verden
Onsdag d. 9. december kl. 19 på biblioteket

Filmklub
Vi elsker italiensk kultur, det italienske sprog og italienske film!
Vi mødes én gang om måneden og ser film.
Og det koster ikke noget at være med!
Bagefter er der mulighed for at blive og snakke om filmen.

Pris for foredrag (inkl. kaffe og kage): 50 kr.

Bestil billet på tlf. 45215591

KulturhusetPerlen.dk
C

rejsebilleder.dk
G

■■■■■■

Forskellige populære melodier under dansen
Jeg spiller også gerne under spisningen

Mange års erfaring
Ring gerne i god tid – jeg spiller til alle
slags arrangementer

”Den madglade kok”

Ring til 52663145

H

■■■■■■

Stort udvalg

Skolen ligger midt i Firenze – her skal du både bo og gå
til undervisning.
På vores ture vil du kunne føre en lille samtale allerede
efter få uger.

Alt i klaverer, guitarer og trommer

Altid laveste priser

Ring og spørg om prisen: 41 77 98 03
Firenzeskolen.dk

Musikbutikken tlf. 51475562

Er du vild med Italien?

Vi har valgt at stoppe nu
efter 30 fantastiske år!

Her kan du lære at lave spændende italiensk mad.
Din underviser er selv opvokset i Italien og
kender derfor alt til landets madtraditioner.
To lørdage i februar: 500 kr. alt inkl.

Vi har nydt at servere god mad for alle vores
trofaste kunder i alle årene

TAK FOR NU!

■■■■■■

I

Kontakt ”Den italienske madskole”
tlf. 92547229
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■■■■■■

Er du mellem 16 og 99 og vild med Italien?
Og vil du gerne lære at tale italiensk?

God musik skal spilles på instrumenter af høj kvalitet!

E

■■■■■■

ORGEL, KEYBOARD OG SANG

Den madglade kok er klar til at slå dørene op
i marts 2016 i Nørregade 37.
Menukortet vil primært bestå af retter med fisk.
Vi glæder os til at se dig!

D

■■■■■■

■■■■■■

Bente og Oles Madhus
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Delprøve 1 – Opgave 2

CPR-nummer

Instruktion
• L æs annoncerne (A-I).
•D
 er mangler et eller flere ord i hver annonce.
•O
 rdene, der mangler, står på listen (7-12).
• F ind den annonce, der passer til ordene på listen.
• S kriv bogstavet på linjen ud for ordene.
Der er to annoncer, du ikke skal bruge.
Se eksemplet (0).
Der gives 1 point for hvert korrekt svar.

t

gå

Eksempel

A

0. Bentes Blomster

7. Restauranten lukker

8. Historien bag fotoet

9. Musik til din fest

10. Sprogrejse for alle aldersgrupper

de

11. Gratis adgang for alle

12. Ny restaurant åbner
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