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Delprøve 2A – Ekstremsport

Instruktion
• Læs teksterne Fascineret af ekstremsport og Flere og flere dyrker ekstremsport.
• Til hvert spørgsmål er der fire svarmuligheder: A, B, C og D.
• Sæt kryds ved det korrekte svar ved hvert af spørgsmålene.
Der gives 2 point for hvert korrekt svar.

Opgaver til tekst 1
1. Da Michael var 38 år, begyndte han at løbe længere distancer. Hvorfor begyndte han netop
på det tidspunkt?
Sæt ét kryds.
A. H
 an blev skilt og skulle ikke længere tage hensyn til sin kone.
 B. Han kunne nemmere holde op med at ryge, når han trænede.
 C. Hans sønner ville gerne have, at han brugte mere tid på at træne.
 D. H
 an fik mulighed for at løbe sammen med nogle af sine venner.


2. Hvad var årsagen til, at Michael havde svært ved at gennemføre sin første ironman?
Sæt ét kryds.
A. Han var ikke god nok til at svømme crawl.
 B. Han begyndte at dehydrere i den ekstreme varme.
 C. Han fik ondt i det ene knæ under maratonløbet.
 D. Han havde trænet for lidt i løb og cykling.


3. Hvad sætter Michael pris på ved træningen?
Sæt ét kryds.
A. At den er et godt redskab til at modvirke bekymringer.
B. At den giver ham mere overskud til at være sammen med sine børn.
 C. At den altid foregår sammen med hans venner.
 D. At den giver ham afveksling i løbet af hans arbejdsdag.
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Opgaver til tekst 2
4. Ifølge teksten er der flere grunde til, at forholdsvis mange veluddannede deltager i langdistanceløb
og ironman. Hvilken af følgende grunde er blandt dem, der nævnes?
Sæt ét kryds.
A. D
 et er specielt vigtigt for dem at holde sig i god fysisk form.
B. D
 e er vant til at træne en sportsgren i lang tid for at nå et mål.
 C. D
 e er født med en større viljestyrke end andre sociale grupper.
 D. D
 e er gode til at arbejde langsigtet på at nå et krævende mål.



5. En del veluddannede skriver deres præstationer inden for ekstremsport på deres cv.
Hvad kan ifølge Thomas Graversen være en ulempe ved det?
Sæt ét kryds.
A. Arbejdsgiveren kan være bange for, at en medarbejder, der hele tiden vil sætte sig nye mål,
ønsker at skifte til et karrierejob i en anden virksomhed.
 B. Arbejdsgiveren kan mene, at oplysninger om sportspræstationer ikke er relevante i forbindelse
med et job, der intet har med ekstreme sportspræstationer at gøre.
 C. Arbejdsgiveren kan få det indtryk, at ansøgeren bruger for meget af sin energi uden for
arbejdspladsen.
 D. Arbejdsgiveren kan være nervøs for, at en medarbejder, der dyrker ekstremsport, vil fremhæve
sine præstationer for meget på arbejdspladsen.


6. Hvilken forklaring gives der i teksten på, at det især er mænd, der dyrker ekstremsport?
Sæt ét kryds.
A. Der er ikke længere brug for mændenes fysiske styrke i hjemmet.
 B. Mænd har tid til det, fordi de ikke længere er alene om at forsørge familien.
 C. Mænd har brug for at gøre noget, som ingen kvinder kan gøre dem efter.
 D. Mænd har brug for at kompensere for tabet af deres traditionelle manderolle.


7. At gennemføre et maratonløb er ikke så usædvanligt som tidligere. Hvilken konsekvens tror
Michael Voight, at det kan få?
Sæt ét kryds.
A. Interessen for at løbe maraton vil blive mindre blandt motionister.
 B. Ingen vil opfatte maratonløb som en udfordrende sportsgren.
 C. D
 er vil komme nye former for ekstremsport.
 D. 100-kilometerløb vil blive mere populære.


Bemærk: Delprøve 2B er på bagsiden!
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Delprøve 2B – Dagligvarer på nettet

Instruktion
• Læs teksten Dagligvarer på nettet.
Der er fjernet otte ord eller udtryk, og de otte huller er angivet med tallene 1-8.
På dette opgaveark er der for hvert hul (1-8) angivet fire ord eller udtryk: A, B, C og D.
• Sæt kryds i opgavearket nedenfor ved det ord eller udtryk, der passer til hvert af hullerne i teksten.
Der er et eksempel angivet som 0.
Der gives 1 point for hvert korrekt svar.

A

B

C

D

0

fravælger

overvejer

foretrækker

1

Derudover

Faktisk

Ellers

Alligevel

2

Ligeledes

Blandt andet

I stedet

Derimod

3

mulighed for

garanti for

forventning om

sandsynlighed for

4

årsag til

betingelse for

konsekvens af

forklaring på

5

Desuden

Altså

Desværre

Derfor

6

præcise

korte

fleksible

faste

7

muligt

usandsynligt

unødvendigt

klart

8

skyldes

forudsætter

betyder

udelukker
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