superpris

Tysk

Fransk

Baggrundsinformation: De seks opgavesider er alle træningsopgaver til prøven i
FSA. Den skriftlige prøve består af 4 dele og
varer i alt 3 timer. Først skal eleverne igennem lytte- og læsedelen. De har til dette
1 time, og må INGEN hjælpemidler bruge.
Lytte- og læsedelen her er kortere end til
den gængse prøve, hvorfor tidsfaktoren også
bør være mindre.
Dernæst skal eleverne løse sprog og
sprogbrugsopgaverne samt den frie skriftlige
opgave. Til sprog og sprogbrug har eleverne
30 minutter, og må bruge hjælpemidler i
form af grammatiske oversigter samt ord
bog (også online udgaver). Opgaven her er
ligeledes kortere end til FSA-prøven.
	Til sidst skal eleverne lave en opgave i fri
skriftlig fremstilling ud fra det givne oplæg.
Hertil har de 1 time og 30 minutter, og må
bruge hjælpemidler i form af ordbog, grammatiske oversigter samt stavekontrol.
Der gives én samlet karakter. Karakteren sammensættes ud fra de 4 delopgaver.
Opgaverne vægtes således: Lytte: 25%, Læse:
25%, Sprog og sprogbrug: 15%, Skriftlig
fremstilling: 35%.
Den mundtlige prøve består af en selvvalgt, forberedt del, hvor eleven redegør
for et emne, og derefter et spørgsmål, som
eleven trækker og som der samtales ud
fra. Det er den sidste del, eleverne her kan
træne. De skal samtale med læreren (eller
evt. hinanden) i ca. 4-5 minutter om ét af
de stillede spørgsmål, og har til dette ingen
forberedelsestid. Opfordr eleverne til at
bruge illustrationerne som hjælp.

L’argent de poche
Baggrundsinformation: Med inspiration
fra de sidste års skriftlige prøveoplæg kommer her franske grammatikopgaver. I de
fleste opgaver skal det rigtige ord skrives på
en streg, men i en opgave skal den rette tid
afkrydses. Teksterne er ikke indtalt på cd.
Forberedelse: Kopiering af teksten. Find
ordbog og grammatik, evt. elektronisk, som
hjælpemidler.
Tidsforbrug: 30 minutter, hvis man bruger
opgaverne som en prøve. 45 minutter, hvis
man samtaler om opgaverne.
Materialer: Kopiark, ordbog og grammatik.
Igangsætter: Fortæl, hvordan opgaverne
er bygget op. Forklar de franske opgaveformuleringer. Husk at ordene, der indsættes,
skal staves helt korrekt, også med evt. stort
begyndelsesbogstav. Der er 1-2 ord for
meget i disse opgaver. I opgave 1 må ordene
bruges mere end en gang, det må de ikke i
de øvrige opgaver.
Aktivitet skridt for skridt: Hvis man
ønsker at træne og få indblik i prøvesituationen, kan eleverne løse opgaverne i
par for at hjælpe hinanden og fokusere på
opgavekravene.
Opgave A: Indsæt den korrekte form af
adjektivet.
Opgave B: Afkryds den rette tid af verbet i
hver sætning. Bemærk, at fortid blot benævnes passé og fremtid futur.
Opgave C: Indsæt det rette interrogativ.
Opgave D: Indsæt den korrekte præposition.
Opgave E: Udvælg det rette verbum i
infinitiv, og indsæt det i det lille brev.

Svar:
Hören 1: 1–c, 2–d, 3–b, 4–a, 5–d
Hören 2: 1–B, 2–A, 3–C, 4–C
Lesen: 1–a, 2–b, 3–a, 4–c, 5–c
Sprachaufgabe 1: verdiene, reicht, Freunde,
bekommen, ihren
Sprachaufgabe 2: 1 klaut, 2 können, 3 haben,
4 ihre, 5 in, 6 keine
Annette Carsing & Joachim Schade

fra kr.

Svar:
A: 1.court; 2. courte; 3. courtes; 4. courtes;
5. courts. B: 6. futur; 7. présent; 8. passé; 9.
présent; 10. futur. C: 11. Pourquoi; 12. Comment ; 13. A quelle; 14. Qui; 15. Combien.
Où og Quoi er tilovers. D: 16. chez; 17. à;
18. en ; 19. pour; 20. de. Dans og avec er
tilovers. E: 21. gagner; 22. chercher; 23. faire;
24. tondre ; 25. vendre. Aller og préparer er
tilovers.
Helle Boelt Hindsgaul
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Studietur Barcelona
Fly, 6 dage
Inklusiv flersengsværelse på hostel
med morgenmad i 6 dage / 5 nætter
Top 3 studiebesøg:
• Udflugt til Montserrat klosteret
• Virksomhedsbesøg på SEAT
• Cosmo Caixo museum (helt nyt
videnskabsmuseum)

Kontakt Vibeke
på tlf: 46 91 02 99
vije@team-benns.com

Studierejser

Berlin med bus
4 dage / 3 nætter

i flersengsværelser
på hostel, fra kr.............................................

730,-

Top 3 studiebesøg: Rigsdagen •
Sachsenhausen • Berliner Unterwelten
Læs mere på kilroygroups.com
Tlf.: 7022 0535
hol@kilroygroups.dk
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