P
R
O
D
U
K
T
O
IN
S
N
R
.1
8
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Prøve i Dansk 3
Maj-juni 2016

Skriftlig del S k r i f t l i g fremstilling
Delprøve 1
En e-mail
Delprøve 2
A: Motionsløb og køn
B: Ekstremsport

Du skal besvare to opgaver:
Du skal besvare delprøve 1.
I delprøve 2 skal du besvare
enten opgave A eller opgave B.

• Hjælpemidler: Alle ordbøger
• Tid: 21/2 time

En e-mail

Situation
Du har fået en mail fra din danske ven Anne, som overvejer at studere et år i udlandet.
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... Tak for sidst, hvor var det hyggeligt, og hvor er jeg spændt på at høre, hvad
du så overraskede din kæreste med i fødselsdagsgave!
Som du ved, så tænker jeg jo på at studere et år i udlandet. Jeg tror, man kan
lære rigtig meget af at bo i et andet land. Hvordan tror du egentlig, det vil være
for mig at bo i udlandet i et år?
Jeg har faktisk meget lyst til at gøre det, men jeg er alligevel kommet lidt i tvivl.
Du ved jo, at jeg lige har mødt en sød fyr, som jeg rigtig godt kunne tænke mig
at lære bedre at kende. Tror du, det er muligt, hvis jeg tager et år til udlandet?
Hvis jeg beslutter mig for at gøre det, skal jeg jo også finde ud af noget med
min lejlighed. Har du en idé om, hvordan jeg kan finde en god lejer, som også
vil passe godt på lejligheden og mine møbler, mens jeg er væk? ...

Opgave
Skriv et svar
• Tak for mailen.
• Kom ind på de understregede dele i mailen.
• Invitr Anne og hendes kæreste til at besøge dig.
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I delprøve 2 skal du besvare enten opgave A eller opgave B.

A: Motionsløb og køn

Andelen af mænd og kvinder, der regelmæssigt dyrkede motionsløb
i perioden fra 1975 til 2007

Kilde: Motionsløbere i Danmark, af Peter Forsberg, Idrættens Analyseinstitut, januar 2012, side 25.

Opgave
• Beskriv kort hovedtrækkene i diagrammet.
• Fortæl, hvilke årsager der kan være til udviklingen.
• Vurdft, om sundhedskampagner kan få flere til at motionere og leve sundt.
Begrund dine synspunkter.
Du skal skrive minimum 200 ord.
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1I delprøve 2 skal du besvare enten opgave A eller opgave B.

B: Ekstremsport
Flere og flere dyrker fysisk ekstremt krævende sport som for eksempel maratonløb,
100-kilometerløb og ironmanl. Men der er forskellige holdninger til ekstremsport.
Nedenfor er der nogle synspunkter.

• Ekstremsport giver mentalt overskud.
• Ekstremsport giver en god fysisk form.
• Ekstremsport giver status.
• Ekstremsport overbelaster kroppen.
• Ekstremsport går ud over familien.
• Ekstremsport skaber afhængighed af træning.

Opgave
• Fortæl kort om dine egne erfaringer med sport.
• Kommentft et eller to af synspunkterne fra listen.
• Vur&r, om folk, der dyrker fysisk ekstremt krævende sport, er attraktive medarbejdere
for en virksomhed.
Begrund dine synspunkter.
Du skal skrive minimum 200 ord.

1 E n ironman består af tre discipliner: 3800 meters svømning, 180 kilometers cykling og et ca. 42 kilometers maratonløb.
Konkurrencen gennemføres uden pauser mellem disciplinerne.
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