Svar til læsetest modul 2
Opgave 1:
1. Hvordan skal han kontakte skolen?
• Man skal møde op på studieskolens kontor, her vil man blive skrevet op til et kursus.
2. Hvornår kan han kontakte skolen på denne måde?
• Mandag til Onsdag 10-16
• Torsdag 10-18
• Fredag - 10-14
DR1 i aften
Du og din kæreste kan godt lide kriminalfilm.
3. Hvornår skal I se fjernsyn i aften?
• 22:00 (Inspector Morse - Sidste bus til Woodstock)
Bus København – Berlin
Du skal fra København til Berlin og tilbage igen.
4. Hvad skal du i alt betale for rejsen?
• 380kr
5. Hvad skal du betale for at tage din 4-årige søn med?
• Det er gratis fordi han købt en voksenbillet.
Opgave 2: Forkerte sætninger:
1) De kender ikke nogen, der hvor de bor
2) Han er hjemme ved totiden hver dag
3) Hun har rigtig noget at lave
4) De kommer kun om formiddagen
5) De tænker på at flytte tilbage til København.
Opgave 3:
Peter er en dreng på 12 år. __Han__ går i skole fra 8 til 14 hver dag. Efter skole er han på
fritidshjem. Her leger han med de andre børn eller spiller computerspil. Ved 16-tiden får
hans forældre fri fra arbejde, og så cykler han hjem. Nogle gange hjælper han dem med at
lave mad. ____andre__ gange sidder han på sit værelse og laver lektier.
Om aftenen hygger Peter sig med sin far og mor. __De__ spiller et spil
sammen, ser fjernsyn eller går en tur. Men om mandagen og torsdagen går han til fodbold
sammen med andre drenge, ___der___ er på hans alder.
I weekenden tager familien tit over i deres sommerhus. __Det__ ligger på
Fyn. Hvis de bliver hjemme, leger Peter med sine kammerater eller står på rulleskøjter.
Engang imellem tager han også i svømmehallen sammen med ___sin___ far.
Opgave 4
1. = E = Indvandrere er interesserede i politik
2. = F = Udlændinge skal betale for at lære dansk
3. = G = Indvandreres sundhed skal forbedres
4. = A = Etniske ekspedienter er de bedste
5. = C = Boligselskaber lader indvandrere vente

