Ovearktil Kryds &. bolle C1

C1

Formeltsubjekt
Mark6r led
OBS. Nogle kalder

Navn:
formelt

subjekt

for

"forelObigt

subjekt/grundled"

!

Sat bolle
med streg
SAdan:

(O) under verballed,
kryds
kryds (X) under reelt
subjekt,
under (X) under formelt
subjekt og streg under andre led.

Det sker

tit

at Lise

svr pA noget toi .

X

(4 led)

X

NB: Du skal

IKKE bestemme

ledsetningernes

Prav sA selv.
Husk lige
a t ikke
selvom det mAske ser sAdan u d l

alle

led,

setninger

kun

hovedsatningrens

har

formelt

I

subjekt,

Det hgresat hanengaler.

(3)

Der skernogeti nat.

(4)

Det er for sentat 10benu.

(4)

Det er ofte at han er syg.

(3)

Regnerdet i aften?

(3)

Snerdet?

(2)

Hvad har du der?

(4)

Sfl du det?

(3)

Det blreserkraftigt?

(3)

Det bfldelyner og tordner. (3)

Der er en farlig larm i huset. (4)

Der er udsigttil orkan.

(4)

Det lysneri pst.

(3)

Det si ikke godt ud.

(4)

Regnerdu med det?

(3)

Serman det!

(3)

Sidenrettet: t]

Fejlkorrigeret:

n

Alt OK: I

igenog fA en
Korrig6r
godkendelse
larers
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Ovearktil Kryds 8Lbolle Cl
Mark6rled
Sat bolle
(grundled)

Navn:

(O) under

, kryds
andre led.

under
SAdan:

Det
er
XOX

(udsagnsled)

verballed

med streg

under

god

en meget

film

(X)

der

(X) under
, kryds
under formel-t
subjekt

kommer i

subjekt
ogr stregr

morqen.

Der var mangepengepfl kontoen.
Er her nogentrjemme?
Pebiblioteketstdrder computerebide langsveggeneog ude pi gulvet.
Har I haft mangebrombnr rjeres haveop til naboenshegn?
Der maleskun gkologiskkorn pAKornkammeretsmglle.
I er var der ingenbladepi mit asketrreefter de to fprstedagemed frost.
Er der noglesceneri filmen som er uegnedefor bprn?
pi "der"?)
Der pfl pladsen ligger en del affald. (oBs:Erdertryk/accenr
"der"?)
Erderrryk/accentpi
Der ligger en del affald pfl pladsen. (oBSigen:
fndsat

de manglende

ord

i

disse

satninger:

Man srtter x under
man sretterx under
og man srettero under

Sidenrettet: n

Fejlkorrigeret: tr

AltoK:
I
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Ovearktil Kryds 8Lbolle Cl
Mark6rled
Sat bolIe
(grrundled)
under

andre

SAdan:

Navn:

(O) under
, kryds
1ed.

Der er
XOX

verballed

med streg

(udsagnsled)
under

flOdekarameller

i

(X)

(X) under
, kryds
under formelt
subjekt

subj ekt
og stregr

esken.

Var der nogentil fodboldkampeni 96r?
I lrerelaboratoriet
st6rder stoleog bordelangsveggene.
Der faldt mangebladeaf mit asketrrepi bareto dage.
Vokserder brombrerpi min naboshegn?
Malesder endnumel pi DybbOlMplle?
Der vArmangemenneskermed busseni morges.
Der foregir sindsoprivende
ting i Arnolds film.
Til nresteflr skal der opfgresen helt ny bygning pfl grunden.
I biografener der stolepi langerrekker.
Indsat

de manglende

"ord"

i

disse

setninger:

Under verballedsrettermAntegnet _,
underformelt subjektsatter man tegnet _,
og underreelt subjektsretterman tegnet

Sidenrettet: tr

Fejlkorrigeret: tr

Alt oK: I
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Mark6r led
Set

Navn:

tegrn og / eller

SAdan:

Det

s tregr under

larmer

a I le

og sviner

fra

ikke

et reelt

led .

fabrikken.

xoo
Der beh@ver altsA
Indsat

vare

de mangrlende ord i

disse

subj ekt

i

setningren !

setninger:

Man srettero under

.

man srtter x under
og man sretterx under
Prav

nu selv

at

f inde

led:

I skoven16der forledenen masseskrammel.
Der var mangepengei omlpb.
Det tegnertil at blive en hyggeligweekendmed vennerne.
kommer der en del brandbartmateriale.
Pfl genbrugsstationen
Til efteriret skal der starteen helt ny skole.
Kan der endnumaleskorn pi vindmplleni Ringsted?
Det syngerubehageligtfor prernenir man har tinnitus.
Der er rasletmangeteglstenned af skolenstag.
Vokserder hyld pfl jernbaneskrflningen?

Sidenrettet: t]

Fejlkorrigeret:t]

AltOK:fl
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Mark6r led
Set

tegn

Navn:

og/eller

streg

SAdan: Det rasler
XO
fkke

noget

fndsat

reelt

under

rge_Sy\lg5r @.

Ere!.gigt
subjekt

de manglende

"ord"

led.

alle

i

satningen!
i

disse

setninger:

Underreelt subjektsretterman tegnet _,
underformelt subjektsretterman tegnet _,
og underverballedsrtter man tegnet
pind

led.

formelt

Men pas nu pA!
subjekt

Det

er

ikke

alle

"det"

og "der"

der

er

! :

Er der nogenhjemme?
Der er udsigttil et vrerrevejr heleugenigennem.
Hvad laver du der?
Der har vreretugler i mosenlige sidende nye ankom.
Der sidderdu jo godt!
Det kan godt v&re at du er sur,men har du grundtil det?(OBS "men"!)
Det varerlrengeindenjeg igen gider tale med dig nir du lyver for mig.
Hvad er det du har der?
Det blreserisnendekoldt her til morgen.

Sidenrettet: tr

Fejlkorrigeret:tr

AltOK:I
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Ovearktil Kryds & bolle C1
Mark6r led
Sat

tegn

Sddan:

og / eLler

Det

kan

Navn:
under

streq

du ikke

vare

alle

led.

bekendt..

oX\r
som mdske ved
subj ekt i al-le satninger
ud, sA pas pA ikke at grA i vandet !

OBSI Der er ikke f ormelt
forste Ojekast ser sidan
Find led:

Ner det er sfl koldt, tror man aldrig det bliver sommerigen!
hedder"ph latin" verballed.
Det led manpi danskkalderudsagnsled.,
Det bliver overskyetog trist i aften.
Der har du den 10'erjeg har skyldt dig sidenjul.
Der fra byen gik mangedesvrerreforgrevesefter billetter til koncerten.
Hvad skulledet til for?
Der stir lige den sengjeg har gnsketmig i 100er.
I nrestes&sonbliver "Ringen" igen opfgrt pi Denjyske Opera.
Det er ved at blive si varmt at isen smelteri de storegletschere.
Indset

de manglende

ord

i

disse

satningrer:

Man srettero under
man sretterx under
og man sretterx under

Sidenrettet: tr

Fejlkorrigeret:t]

AltOK:f]
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Ovearktil Kryds &,bolle Cl
Mark6r led
Set

tegn

S&dan:

Find

og/eLler

Der er
XOX

Navn:
sLreg

under

alle

flOdekarameller

i

]ed.

esken.

led:

Det led manpi danskkaldergrundled,hedder"phlatin" subjekt.
Det sigesat hun spiller tuba i amatgrorkesteret.
Der er et frrektegernsom huggermejsekuglernefra fuglene.
Det var studievejlederen
der gav hendeen ordentligomgang.
Lovforslagetgik i det udvalghvor -iljgotinisteriet var representeret.
Det var chefensbord sagenlandedepe.
Det blev et harmdinendebrev han skrevtil sin avis.
Der er altid efterflrsferier uge42.
Det er i klassenhan agererklovn.
Indsat

de mangrlende ord

i

disse

satninger:

Man setter o under
man sretterx under
og man sretterx under

Sidenrettet: t]

Fejlkorrigeret:tr

AltOK:I
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Ovearktil Kryds 8Lbolle Cl
Mark6r led
Set

tegrn og / eller

SAdan:

Det

er

Navn:
streg

deres

under

led.

alle

oo katten

egen mad hunden

spiser.

XOX

Set

de manglende

ord

ind

i

disse

satninqer:

Leddet "det" i eksempleter
Leddet "deresegenmad
Find

i eksempleter

led:

Det toldfri salgi lufthavneneer voksetkraftigt de senerefrr.
Det varedeikke lrengefgr kogepladenblev megetvarm.
Det kan du lige vove pfl!
Storebglgerhavdei timevis skyllet ind over b6den,
meni 1r af den lille @var der helt roligt,
og her kunnede ligge nattenover.
Vi havdeen fin udsigtover havetfra voresaltan.
Dog var der en massegadest@j,
og det var lidt generendeat der vAr si megetballade.

Sidenrettet: t]

Fejlkorrigeret:tr

AltOK:fl
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' OBS! Leddethar underleddet(jf. en senere kursusdel)(som) hundenog katten spiser.
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Ovearktil Kryds &,bolle Cl
Mark6r led
Sat

tegn

og/el_ler

Navn:
streg

under

led.

alle

SAdan:
Der

ligrger

et

ben,

og det

er

ikke

at

til

se om det

er

hundens !

OXXOX
Find
tre

og pas pd!
f orrigre :
led,

De tre

naste

setninger

er

ikke

de sarnme som de

Det var en god udsigtvi havdefra voresaltan,
men der var en mAssegadest@j,
og denvar lidt generende.
Det var alligevelpersiennerne
vi faldt for,
og det skullevise sig at v&re et klogt valg:
sflkommerder ikke megetlys ind i vrerelset.
De f4rsteto dageskinnedesolendejligt,
menrestenaf tidenvar detkoldt og helt overskyet.
Det er vist et pindsvinder har spistal madenfra katten.
Indset

de manglende

"ord"

i

disse

setningrer:

Under reelt subjektsrettermAntegnet
underformelt subjektsretterman tegnet
og underverballedsretterman tegnet

Sidenrettet:

Fejlkorrigeret: tr

AttoK:
I
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Ovearktil Kryds & bolle Cl
Mark6r led
Sat

tegn

Navn:
stregr

o9leller

under

led.

alle

SAdan:
Det er
XOX

Find

ikke

qodt

at

hvornAr

vide'

fAr

vi

mad iqen.

led:

Vil du ikke ventepe os inden du k4rer?
Man havdedrgftet forslagetpfl flere mgder,
men det havdeikke varet muligt at ni et resultat,
og til sidstvar man blevetenigeom at trckke det tilbage.
Det begyndteat regnesidstpi formiddagen,
det mesteaf eftermiddagen,
og de mfltteblive inde i sommerhuset
menved 19-tidenklarededet op igen.
Nu serdet pludseliglysereud med rapporten.
Det ladertil at denkommerpe fredagkl. 16,
og det kan faktisk ikke sigesat vreresporfor tidligt.
Indset

de manglende

ord

i

disse

setningrer:

Man srettero under
og man sretterx under
Sidenrettet: E

Fejlkorrigeret:n

AltOK:n

Korrig6rigenog fA en
larers godkendelse
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'HUSKat det absolutikkehedderaf vide
[a'vide];det hedderat vide[at vide].Den vildledendeudtalehar
fAet mangeskriftbrugerepA glatis(som deles eftert'et, tak!).Verbetbojes nok som bekendt:at vide,jeg vdd,
jeg vidste,jeg har vidst.- Jeg har sdgar set fejlenpA tekst-tvfor nylig!Jeg hojgr@mmes.
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Ovearktil Kryds &. bolle Cl

Gtr klar til n&stetest.
Mflskeville det vrereen god td€,at kikke pfl C-siderneigen!
Det er altid klogt at repeterestoffetindenman "ghr trlpr@ve".
HUSKat man skalkunneC-delenf4r man tir lov til at gfl videremed Ddelen.SAhvis du ikke bestflrden nresteC-prgve,f6r du et repetitionskursus.
Dettekursusharjeg kaldt C2, og det bestflraf 12 sider.
Bestfirdu C1-testenmed mindstB07origtige,fer du lov til at gi videretil en
ny fortest,D0, som skalbestflsmed 907oriEige.
De "strengeadgangsk-rav"
skyldesat vi gernevil v&re sikre pi at du kan
stoffet.Det er nemlig voresfejl hvis du slipperigennemudenat kunnedet vi
har satsommfll for undervisningen.
Og mflletfor dettekursuser at du skal beherskesrtningsanalysensi godt at
denikke vil volde dig problemeri sprogfagene,
dvs.i dansk,i engelskog i
tysk eller franskeller spansk.
Og kan du din grarnmatikmed de latinskebetegnelser,
vil du opdageat livet
medfremmedsprogene
bliver megetlettere.Og det bliver ogsfllettereat tale
sarnmenom hvordanman varierersit danskeskriftsprog.Retskrivningsordbogenbrugerogsflde latinskebetegnelser.
HUSKat det er en galnmelsandhedat kan man sin grammatik,er tysk
megetlettereend engelsk.Pe hgjt niveau!
Fortsatgod forngjelsemed sliddet!
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