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FACITLISTE LÆSNING OG SPROGBRUG 10. KLASSE
Retskrivning
Stavekupon
1. x
2. 1
3. 1
4. x
5. x
6. 1
7. x
8. x
9. 2
Dan ord
1.	egenskab, fjendskab, selskab,
arrigskab
2.	frihed, dygtighed, evighed
3.	aftørre, tirre
4.	beklagelig, kedelig
5.
6.	uvant, uafgjort, uægte
Ret en tekst
1.	Udkantsdanmark/Udkantdanmark
2.	risikerer
3.	filmrullerne
4.	erstattet
5.	fremvisere
6.	dyre
7.	mellemstore
8.	digitaliserer
9.	overlever
10.	køre
11.	konsekvens
12.	at
Find fejlen
1. højest
2. Lige meget
3. lå
4. Nikolajs
5. Sommerblomsterne
6. nogen
Rigtig form
1. forbudt
2. undersøgt
3. dikterer
4. offentlige
5. restauranter
6. Rygeloven
7. eksperter
8. laves
9. miljøer
10. gjort
11. sunde
12. besværlig
13. arbejdstiden

Faste vendinger
1. at gå i byen
2. at slå en anden
3. at noget virker usandsynligt
4. at være meget lidt
5.	At miste noget, man havde opnået
Ordkendskab
A. partner
B. gnier
C. rigtigt
D. grinende
E. men
Vælg det rigtige ord
1. rigid
2. kvintet
3. respiration
4. komplimenter
5. traditionel
Komma
1.	En 40-årig kvindelig træner i
den amerikanske underholdningspark Sea World i Orlando
er druknet(,) efter hun faldt i
vandet under en opvisning med
en spækhugger.
2	Ifølge et øjenvidne faldt træneren i vandet ved et uheld, og det
fik en af spækhuggerne til at
gribe hende i munden.
3.	– Det ser ud til at være et tragisk uheld, siger politiet.
4.	Et andet øjenvidne siger(,) at
spækhuggeren, som hedder
Tilikum, angreb træneren.
5.	– Den angreb pludseligt og hurtigt, kastede sig op af vandet og
greb træneren om livet og begyndte at ryste hende voldsomt.

Læsning
Om lidt er madpakken fortid
1.	to kokke, elever og nogle frivillige
2.	syntes det var langt ude og blev
fjerne i blikket
3.	København, Århus og Hjørring
4.	seks måltider om dage
5.	50 procent
6.	hyperaktivitet og indlæringsproblemer hos alle børn
7.	kakaomælk, drikkeyoghurt og
sandwich

8.	eleverne fra 4.- 6. klasse
9.	fem som deciderede madskoler,
hvor der skal arbejdes med
sundhed
10.	20 kr.
Sikre e-mails - 10 gode råd
1.	Lad være med at åbne mails fra
personer, du ikke kender
2.	Scan vedhæftede filer ved den
mindste mistanke om virus
3.	Pas på makro-virus
4.	VBS-filer starter ofte uhensigtsmæssige handlinger
5.	Mange gratisprogrammer indeholder virus
6.	Lav regler for mails, du vil afvise
7.	Mailinglister rammes ofte af
virus
8.	Tjek ukritiske programmer for
virus
9.	Mere end 200 vira om måneden
10.	Slet altid spammail
Myrer kan også være egoister
1.	antaget
2.	koloniens
3.	massakren
4.	
Udryddelsen
5.	
klarlægge
6.	
myrekoloni
7.	
dronning
8.	Duften
9.	skåner
10.	gavn

