
Opgave 1 - 5  
 
Disse prøver fokuserer på grammatik og sprog. Du kan eksempelvis blive bedt om at 
identificere en bestemt grammatisk tid og omskrive til en anden tid i et stykke tekst; at 
indsætte en bestemt ordklasse (fx den bestemte artikel) eller grammatisk form i et antal 
sætninger osv.  
 
Du kan altså møde forskellige typer opgaver, men opgaverne 1, 2 og 4 vil indgå som faste 
opgavetyper i eksamensopgaven.  
 
Opgave 1 prøver i udsagnsordenes hovedtider og bøjning (fx at identificere alle 
udsagnsordene i nutid i en tekst og omskrive dem til datid). Her er det vigtigt, at du holder 
øje med at der er kongruens mellem grundled og udsagnsled, især mht. 3. person ental.  
 
Opgave 2 prøver din evne til at lytte og at identificere ordklasser (fx at identificere fire hhv. 
stedord, forholdsord, navneord og udsagnsord i en lydfil/podcast). Vær opmærksom på 
konteksten, så du kan bestemme ordklassen. Brug gerne ordbog.  
 
Opgave 4 går ud på at samle fx 10 skrevne sætninger/ytringer, som står i vilkårlig 
rækkefølge, til to korte sammenhængende tekster. Opgaven prøver således din 
læseforståelse og evne til at identificere, hvordan ord (fx semantiske felter som bike tour 
eller World War II), ordklasser (fx stedord eller forbindeord), tegnsætning og retskrivning 
bidrager til at skabe sammenhæng/kohærens i en tekst.  
  
I opgave 3 og opgave 5 kan du møde forskellige prøver. Du kan fx blive bedt om at skrive 
en kort tekst på engelsk (fx 50-75 ord), som beskriver eller passer til et billedoplæg, eller 
som svar på en jobannonce. Du kan blive bedt om at bruge et antal ord fra bestemte 
ordklasser i din besvarelse. Typisk må du ikke ændre på ordene.  
 
Eksempler på øvrige opgavetyper, som kan forekomme i opgave 3 og opgave 5: 

 At identificere én ordklasse i en tekst og give eksempler på ordklassens bøjning 

 Prøve i ordforråd og synonymer (fx phrasal verbs) 

 Formulering af kort tekst i høfligt stilleje (fx ansøgning eller email) 

 Krav om anvendelse af fx ord fra to ordklasser til formulering af kort 
tekst/billedbeskrivelse 

 Omformulering af mindre høflig tekst til høfligt standardsprog (fx omformulering af 
email-klage) 

 
 

Opgaveinstrukserne er formuleret på dansk, hvis der er tale om en prøve i fx verbernes 

tider eller ordklasser; mens instrukser til opgaver, hvor du skal producere en kort tekst på 

engelsk, er formuleret på engelsk. 
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Oversigt
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