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Skriftlig del

Skriftlig fremstilling
Delprøve 1
A: En anbefaling
B : En jobansøgning
Delprøve 2
En e-mail

Du skal besvare to opgaver:
I delprøve 1 skal du besvare enten
opgave A eller opgave B.
Derefter skal du besvare delprøve 2.
• Hjælpemidler: Alle ordbøger

PRODUKTIONSNR. 10

• Tid: 1½ time

Delprøve 1

I delprøve 1 skal du besvare enten opgave A eller opgave B.

A: En anbefaling
Situation
Biblioteket i den by, hvor du bor, er rigtig godt, og du bruger det tit.
Du vil gerne anbefale biblioteket til andre.
Derfor vil du skrive en anbefaling på din sprogskoles Facebookside.

Opgave
Skriv anbefalingen.
Du skal fortælle
• lidt om biblioteket (fx åbningstider og hvor det ligger)
• hvilke aktiviteter der er
• hvad du selv bruger biblioteket til
• hvorfor du vil anbefale andre kursister at bruge biblioteket.
Du skal begynde og afslutte anbefalingen på en passende måde.

B: En jobansøgning
Situation
Du vil gerne arbejde som rengøringsassistent. Du har set en jobannonce, hvor Hotel Luxdan
søger en rengøringsassistent.
Du vil skrive en jobansøgning til Hotel Luxdan.

Opgave
Skriv jobansøgningen.
Du skal fortælle
• lidt om dig selv, og hvad du har lavet før (fx kurser, arbejde, praktik)
• hvorfor du gerne vil arbejde som rengøringsassistent på Hotel Luxdan
• hvorfor du er den rigtige til jobbet
• hvordan du kan kontaktes.
Du skal begynde og afslutte jobansøgningen på en passende måde.
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Delprøve 2

En e-mail
Situation
Du har fået en e-mail fra din ven Sara. I e-mailen skriver hun bl.a.:

En hilsen ... – Indbakke
Slet

Reklame

Svar

Svar alle Videresend

Udskriv Huskeliste

Fra: Sara
Emne:
Dato:
Til:

… Du skriver, at du er flyttet i et hus på landet. Men hvorfor er du
flyttet? Og hvordan er det at bo på landet? Skriv og fortæl mig det hele…

Opgave
Skriv et svar til Sara og fortæl, hvorfor du er flyttet, og hvordan det er at bo på landet.
Du skal skrive minimum 100 ord.
Du skal ikke skrive svaret på denne side, men på udleveret papir.
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