Selvtesti B-kommaet
Kursistensnavn
TestI
Du skal nu igen seLv afprove
det du har lert.
Du skal ogrsA denne
gang bestA med mindst
90 Z rigtige.
har du ikke
GAr du ikke det,
lart
det du burde,
og du mA repetere
siderne
om B-kommaer.

Sretkomma:
a. Man venterat prisernestigerkraftiE.
b. Ner det tordnerbliver hundenebange.
c. Nogle af vinduernepfl nordsidenaf husettranger til maling.
d. De fandt straksen som var megetbedre.
e. Den der kom sidstfik ogsi en prremie.
f

Hvis hundenkendtedem ville denikke have Eeetsfl voldsomt.

g. Jegsynesbestemtat den fgrstevar denbedste.
h. pe bogerder er lagt frem kan lflnesi 14 dage.
i. Fra en sidehvor de sletikke havdeventetdet fik de stdttetil deres
forslag.
j Bogenbegyndermed at to b4rn finder en hundehvalpder er lpbet
hjemmefra.
k. Jegved godt hvadde burdehavegjort i den situation.
l. Hvis der er nogetnyt ringer hun nok til dig fOrdu tageraf sted.
In De flestesynesat den er bedsthvis den er lidt meremoden.
n. Mandensom havdeden forretninger flytet fra byen for flere flr siden.
o. Skontmappenlfl lige hvor de passerede
havdede ikke opdagetden.
p. Du skal stfl af bussennir denkommertil det stoppestedder er lige efter
kirken.
q. Efterhflndensom I arbejderjer igennemopgavernebliver I helt dygtige
til at srettekommaer.
r. Ovelsegur mesterhedderet gammeltordsprog.
s. Som din dager skal din styrkev&re.
L Man mfl kunnekrybe f6r man kan gfl.
Antal- rigtigre

:

(20 punktummer pA denne side. )
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SelvtestB-kommaer
Test2
I den f Olgende
mangler:

tekst

er

sat

enkel-te

kommaer.

Du skal

sette

dem der

RegnarLodbrog
Efterat havebyggetto skibetagerRegnarLodbrogpe vikingefrerdtil England.Hanskone,Aslaug,advarerhammoden sidanfrerdmeddenlille
styrkehanharmed,menfflr somsvar:"Jo frerreskibe,desstgrrenre."
Antal

rigtigre:

( 3 punktummer

i

dette

afsnit.

)

Nu skerder imidlertid det at efter at RegnarLodbrogslille flflde er r4getind
i en brandstormpfl Nordspenforliser den pfl Northumberlandskyst. Og ikke
nok med det, men da mandskabetforsggerat reddesig i land bliver det
angrebetaf angelsakserkongen
Ella. Det udvikler sig til en lang forbitret
kamp.Og da alle danskemrender dadestflrRegnartil sidstalenetilbage.
Der er et eller andetmystiskved ham,for lige megethvor mangegangehan
bliver ramt kremperhan alligeveluskadtvidere.
Antal

rigrtige:

( 5 punktummer i dette

afsnit.

)

Det er nemlig sAdanat Aslaug har givet ham en afskedsgave,
en usdrlighedskrigerne
kan
dragt.Si
kun fi bugt med ham ved at klemme ham inde
mellemderesskjoldeog sflledesfangeham levende.
Antal

rigtige:

(2 punktummer i dette

af snit.

)

Kong Ella tagerikke srerligtvenligt mod RegnarLodbrog, men kasterham i
en orrneg6rd.Stadigsker der ham intet. Nogle af hugorrnenesretterderes
gifttrenderi ham,men det bidertilsyneladende
ikke pAham.Nu kan Ella
ger
regneud at det ikke
naturligttil. Si man begynderat unders@ge
sagen,
og hervedbliver man opmrerksompfl hansskjorte.Den mfl der v&re et og
andetmagiskved. Da angelsakserne
er kommet pfl den rd€,trnkker de
skjortenaf ham,og straksggr angrebenefra slangernederesvirkning.
Antal

rigtigre:

(1 punktummer i dette

af snit.

)

En huggerefter hanshjerte.Og idet han falder dgdetigtsflretom fremsiger
RegnarLodbrog de bergmteord: "Grynte ville griseneom galtenslod de
kendte."Ella bliver bangeda hanh4rerdisseord, si sendebudet
t6r besked
om atlngge godt mrrke til hvordanRegnarssgnnerreagerernir de h6rer
om faderens
dodog hanssidsteord.
Antal

rigtigre:

(4 punktummer

i

dette

afsnit.
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rejserfra Englandtil Danmark,og efter nogentid mgder han op
Sendebudet
i kongsgflrden.Sigurdstflr med et spydi hfindenda sendebudetkommer, og
da han h4rernyhedenjager han spydetgennemsin fod. Bjg- sidderved
fra hans
brretspillet.Han knugeren af brikkernesfl fast at blodet spr@jter
negle.Ivar der ikke forandreren mine byder sinefolk fortsrtte med deres
arbejde.
Antal

(5 punktummer i dette

rigtigre :

af snit.

)

Da Ellah4rer sendebudet
fortrelleom sgnnernes
reaktionsigerhan: "Ivar er
den vi skal holde oje med."
Antal

(2 punktummer i dette

rigtigre:

af snit.

)

En efter en dragers@nnerne
mod kong Ella for at hrevnederesfar. Sigurd
s16rhan.Bjg* s16rhan.Men Ivar erobrerNorthumberlandtagerkong Ella
til fangeog laderham lide en frygtelig dgd.
Antal

(4 punktummer i dette

rigrtige:

af snit.

)

"Orn blev ristetpi hansryg" hedderdet i sagaen.
Antal

(1 punktum i dette

rigtigre:

SLUT pA testen

afsnit.

)

!

gang som du gjorde
igerurem en ekstra
Se testen
ved f6rste
test.
Se
grundigrt
altid
igennem inden du beder om lov til
testen
at rette
den. Der er ingen tidspres.
Principielt
bestmmer ud selv hvor langr
tid du vil
brugre pd testen.
HUSKat mindst
90% skal vere rigtigt
videre,
sd "hastverk
er stadigvak
HUSKat te1le point
og eneste rettelse

op nAr du retter.
der teller
!

pointene
Ndr du har lagt
hvad dit pointtal
svarer

Derefter
beholder

afleveres
den.

har
NAr lareren
du har overset,

for at
lastverk"

sammen, s€ i
i eo.
til

testen

Det

er

pointtallet

lareren

til

lov

t.i1
ved

at

i

grd

f6rste

pA FACIT-arket

som

KUNNE j o vere
kurset.

(der

Pointtal
aflast og indfojetherunder:E

Antal rigtige i olt:

fa

pointtabellen

grodkendt dit
testresultat
gh-}:rOl) , kan du gl'A videre

Sidernetjekket:f]

du kan
!

noget

Aflev6rtil larer, og fA
godkendelse

point :
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