Prøve i Dansk 2
November-december 2015

Skriftlig del

Skriftlig fremstilling
Delprøve 1
A: En invitation
B : Et opslag
Delprøve 2
En e-mail

Du skal besvare to opgaver:
I delprøve 1 skal du besvare enten
opgave A eller opgave B.
Derefter skal du besvare delprøve 2.
• Hjælpemidler: Alle ordbøger

PRODUKTIONSNR. 10

• Tid: 1½ time

Delprøve 1

I delprøve 1 skal du besvare enten opgave A eller opgave B.

A: En invitation
Situation
Din arbejdsplads skal holde en sommerfest. Festen skal holdes i dit sommerhus.
Du vil skrive en invitation.

Opgave
Skriv invitationen.
Du skal fortælle
• hvornår I skal af sted (dato og klokkeslæt), og hvor I skal hen
• hvad I skal have at spise
• hvad I skal have med
• lidt om sommerhuset og området, hvor det ligger.
Du skal begynde og afslutte invitationen på en passende måde.

B: Et opslag
Situation

Du er formand i en klub, og du søger nye medlemmer til klubben.
Du vil skrive et opslag.

Opgave
Skriv opslaget.
Du skal fortælle
• hvad slags klub det er, og hvad I laver i klubben
• hvad slags medlemmer I søger
• hvor I holder møderne, og hvornår klubben har åbent
• hvordan man kan melde sig ind.
Du skal begynde og afslutte opslaget på en passende måde.
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Delprøve 2

En e-mail
Situation
Du har fået en e-mail fra din ven Mads. I e-mailen skriver han bl.a.:

En hilsen ... – Indbakke
Slet

Reklame

Svar

Svar alle Videresend

Udskriv Huskeliste

Fra: Mads
Emne: Flytning
Dato:
Til:

... Du skrev jo i din sidste mail, at du tænker på at flytte, fordi du har
problemer med din nabo. De problemer vil jeg meget gerne høre
lidt mere om ...

Opgave
Skriv et svar til Mads og fortæl om de problemer, du har med din nabo.
Du skal skrive minimum 100 ord.
Du skal ikke skrive svaret på denne side, men på udleveret papir.

3

NOVEMBER-DECEMBER 2015

