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UDSAGNSLED
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Udsagnsleddet fortæller, hvad der sker i en sætning.
Man kan sætte “jeg” foran udsagnsleddet.

jeg sover

Udsagnsleddet består af et eller flere udsagnsord.
Vi sætter

under udsagnsleddet.

Pigen går. Udsagnsled er “går” - jeg går.
Peter dansede. Udssagnsled er “dansede” - jeg dansede.
Den sover. Udsagnsled er “sover” - jeg sover.
Vi cykler. Udsagnsled er “cykler” - jeg cykler.
Væltede husene? Udsagnsled er “væltede” -jeg væltede.
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Find udsagnsleddet i sætningerne. Sæt
Manden står på gaden.
Kokken lavede maden.
Hesten sprang over hegnet.
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Jeg sidder på stolen.

Hun malede væggen.
Sneen væltede ned.
Ramadanen starter om to dage.
Han løber en lang tur.

Vi er snart færdige.

Filmen begynder om lidt.

Hvornår kommer læreren?

På søndag skal vi i Tivoli.

Vaskemaskinen er i stykker.

Søren har ingen penge.

Det regner nu.

Hun spiste fire madder.

Hyler ulve om natten?

Om eftermiddagen kom gæsterne.

Solen skinnede hele dagen.

Skal du med?

Anja har et marsvin og en mus.

Ferien begynder om fire dage.

Han vandt konkurrencen.

Virker den egentlig?

Det er dejligt vejr.

Han tabte sin mobil.

Køerne lå på marken.

Senere i dag bager vi småkager.

Hvor var du henne i går?

Vi sætter

under udsagnsled.
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Find udsagnsled og grundled i sætningerne.
Indsæt udsagnsleddet (UL) eller grundleddet (GL) i X og tværsen,
som vist. Du kan se, hvilket led du skal bruge efter sætningerne.
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1. Drengene sparkede til bolden. UL

uds

13. Den virker vist ikke. GL

2. Jeg tændte lampen. UL

agnsled

14. Bliver vejret bedre i morgen? GL

4. Børnene cyklede i skole hver dag. UL

7. Hunden ligger i sit hundehus. GL
8. Pigen synger en sang om sin kat. UL
9. Skruen sidder vist skævt. GL
10. Flyene lander til tiden i dag. GL
11. Hanna skrev en rigtig god stil. UL
12. Om lidt kommer alle lærerne. GL

gnsledog
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6. Hvalen svømmer langt hver dag. GL

og u

5. Hun vil ikke med i biografen. GL

oggrundled

3. Spiste hunden virkelig al maden? UL

15. Pigerne smilede til hinanden. UL
16. Han fik en flot fødselsdagsgave. UL
17. Jeg går en tur. UL
18. Nicklas glædede sig til jul. UL
19. Alle glor på det mærkelige dyr. UL
20. Manden ringer senere i dag. UL
21. Det må du gerne.UL
22. Jeg har ikke flere penge. GL
23. Børnene tegnede en flot tegning. UL
24. Tine tror ikke på julemanden. UL
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PUNKTUM - flere af slagsen
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Find udsagnsled og grundled, og sæt punktummer. Ret til stort begyndelsesbogstav
efter punktum.
Klokken seks stod solen op de fleste mennesker sov endnu.
Gaden var næsten øde en enkelt bil kørte hurtigt forbi bageren.
Hun kiggede ud af vinduet det var temmelig beskidt.
Det blæste kraftigt efteråret var på vej.
En mand kom rundt om hjørnet han gik lidt slingrende.
Manden tog i bagerbutikkens dør den så ud til at være låst.
Bagerbutikken plejede at åbne klokken halv seks kvinden i vinduet undrede sig.
Et øjeblik efter kom Amalie hun ekspederede i bagerbutikken.
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Hun låste døren til butikken op kvinden i vinduet så hende gå ind.

Fem minutter efter genlød gaden af larmende sirener kvinden åbnede sit beskidte vindue.
Ambulancen kom først få sekunder efter fulgte en politibil med blåt blink.
Kvinden blev urolig hun forsvandt fra vinduet.

Vinduet blev ikke lukket vinden tog fat i det som for at lukke det.
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Det smækkede i med et brag glasstykker faldt ned på gaden.

Et øjeblik efter kom kvinden ud af gadedøren hun løb mod bagerbutikken.
Den slingrende mand stod på hjørnet han kiggede nysgerrigt på det hele.
Måske tænkte han på sit morgenbrød måske tænkte han slet ikke på noget.
Politibilen havde stadig sirenen tændt det var egentlig mærkeligt.
Normalt var gaden stille og rolig folk undrede sig over larmen.
En ældre mand gik forbi med sin hund den tissede på politibilen.
Manden skyndte sig væk en kvinde skreg.
Ti minutter senere var gaden rolig igen bilerne var kørt.

Hun skulle også tørre blod op fra gulvet det svinede ret meget.
Kvinden fra vinduet ringede efter glarmesteren hun var irriteret.
Hendes mand burde passe bedre på det var dumt at skvatte på gulvet.
Det var endnu mere dumt at slå hovedet ind i disken butikken skulle åbne til tiden!

© www.caleidos.dk - Tegnsætning

Amalie havde travlt varer skulle på plads i vinduet og på hylderne.
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KOMMA - før BINDEORD
Find udsagnsled og grundled. Sæt streg under bindeordet. Sæt komma, hvis der
altså skal være ét.
Husk: Hvis der ikke er to udsagnsled og to grundled, skal du IKKE sætte komma heller ikke selv om der står et bindeord.

Fx: Pigen løb og legede i haven. Her er der kun ét grundled, så du skal ikke sætte et komma.
De kommer når klokken er otte.
Vil du have kød eller vil du have fisk?
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Han ville gerne med men han kunne ikke nå det.

D: Sæ

t “jeg”

foran.

Katten sidder på gulvet og leger med et garnnøgle.
Søren kører på cykel og Stine tager bussen.
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Vi tager i biografen først og bagefter spiser vi.
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Lampen står på bordet men den lyser ikke.
Pigen går på gaden og fryser.

Jeg har lyst til en kop te så du må gerne lave noget.
Han kan ikke se for han har fået noget i øjet.
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Jeg ringer i dag eller i morgen.

og

fordi

Regnen kommer hvis skyerne er mørke.
Hun sang imens hun skrællede kartofler.

at

eller
hvis

Den lille dreng blev vred og skældte ud.

men

som
Tror du at vi skal sætte komma i denne sætning?

når

De så først solen da skyerne var væk.
Opgaven var så svær at vi næsten opgav at lave den.

mens

imens

Hunden gør fordi den vil advare om et eller andet.
Koen siger muh og svinger med halen.

for

samt
om

da

så
end

selv om

Min mor vasker op mens min far slår græsset.
Hun faldt men hun slog sig ikke.
Jamilla forstår dig ikke hvis du taler russisk.
Barnet vil hellere lege end det vil sove.
Henrik spiller trompet og Hassan slår på trommer.
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Repetition af: PUNKTUM & KOMMA - bindeord,
spørgeord (hv-ord) og at-kommaet
Find udsagnsled og grundled.
Sæt punktummer og kommaer, som vist.

18
he r
s
“om kal “sa
m
” i nd
5 og
sæt men” o
tes p
g
8
å p la
ds

Bemærk: Tallene skal bruges til X og tværs på side 15

Skyerne trak sammen. Det så ud som om, at et regnvejr nærmede sig. (5 og 8)
Han spurgte sig selv hvor han mon havde en paraply. (9)
Jeg tror at den ligger i skabet eller også er den under sofaen. (7 og 28)
Hunden tog paraplyen for at gemme den under sofaen hvor der var masser af plads. (11)
Sofaen står i den blå stue vi har også en gul stue. (17)
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Maleren overvejede hvor meget maling han skullet bruge. (13)

Kornblomster er blå vintergækker er hvide og de fleste roser er røde. (14 og 21)
Det var tarveligt at roserne stak mig i fingeren så det blødte. (16 og 29)
Hun sagde at plasteret lå i en skuffe i en kommode i den gule stue. (2)
Solen er gul den varmer dejligt hvilket jeg godt kan lide. (18 og 25)
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Jeg kan ikke lide at plasteret er væk. (27)

Du skal ikke spørge hvorfor jeg roder så meget. (23)
Det er irriterende at du stiller den slags spørgsmål når man ønsker sig nogle andre. (3 og 19)
Jeg svarer at jeg ønsker mig en grøn paraply og et rødt plaster. (10)
Han forstod selvfølgelig at et rødt plaster er pænt det passer til blodets farve. (1 og 24)
Er det tilladt at vrøvle eller er det ikke tilladt at vrøvle? (15)
Han tænker over hvorfor hun vrøvler så meget. (6)
Kan du overhovedet høre at regnen vælter ned og vi måske også får tordenvejr? (20 og 26)
Hun opdagede at paraplyen lå sammen med plasteret i skuffen hvor der også lå en kam. (30 og 31)
Hunden tog ikke paraplyen og plasteret var grønt. (22)
De skrev kommaer og punktummer i mange sætninger læreren spurgte om det var svært. (4 og 12)
Indsæt ordene FØR punktum og komma i X og tværsen på næste side.
Tallene fortæller, hvor ordene skal stå, som vist.
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SÆTNINGER MED FLERE UDSAGNSLED OG FLERE GRUNDLED
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Der kan godt være to (eller flere) udsagnsled i en sætning.
Børnene hoppede og dansede af glæde.

A. Find udsagnsled og grundled i sætningerne.
Der er to udsagnsled i hver sætning.
De spillede kort og snakkede.

I nat vendte og drejede jeg mig i sengen.

Vi cykler og løber i morgen.

Hun står og venter på bussen.

Børnene råbte og skreg.

Stolen knirkede og væltede så.

Manden smilede og gik sin vej.

Hesten står og sover.

Det regnede og blæste kraftigt.

Vi sang og morede os.

Tanja spiste kage og drak te.
Hunden knurrer og gør ved døren.
Træet svajede og væltede så.
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Drengen løber og leger i haven.
Vandet sydede og boblede helt vildt.

Hun prustede og stønnede efter løbeturen.

De både grinede og græd over filmen.

Han smilede og blinkede til hende.

Tordenvejret buldrede og bragede.

Læreren tegnede og fortalte om bæltedyret.
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Der kan godt være to (eller flere) grundled i en sætning.
Line og Frederik spiller kort.
x
x

B. Find udsagnsled og grundled i sætningerne.
Der er to eller flere grundled i hver sætning.

G ru
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”
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Hunden og katten legede.

Udsagnsled og grundled er rigtig sjove.

Cyklerne og bilerne kørte på vejen.

Hvornår kommer Susan og Stella?

Om natten lyser månen og stjernerne.

Lærerne og eleverne så en film.

Josefine og jeg tager toget.

Både dyr og mennesker havde det godt.

Både æbler og pærer smager godt.

Niklas og Anja cykler i skole.

Svømmer fisk og rejer?

Både børn og voksne morede sig dejligt.

Teen og kaffen står i skabet.

Danmark og Tyskland har fælles grænse.

Olsen og Jensen slutter med sen.

Hønen og hanen gik tur på marken.

Farum og Virum slutter med rum.

Læse og skrive er udsagnsord.
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OPREMSNINGSKOMMA OG KOMMA I SÆTNINGER MED BYDEFORM

28

OPREMSNINGSKOMMA: Hvis du remser op, skal du sætte komma’er i stedet for “og”
og “eller” bortset fra det sidste “og” eller “eller”.
Vi skal købe mel og sukker og æg og vanilje - forkert.
Vi skal købe mel, sukker, æg og vanilje - rigtigt.
Han vil gerne have en kanin eller en hamster eller en kat eller en kamel - forkert.
Han vil gerne have en kanin, en hamster, en kat eller en kamel - rigtigt.
A. Sæt kommaer i sætningerne.
Anders Lea Siv og Morten kommer ikke.

Der kører biler busser og cykler på vejen.

Vi så heste køer grise og får.

Er hun sur gal trist eller simpelthen træt?

Vil du have æbler pærer eller bananer?

Flaget er rødt hvidt og blåt.
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Her er en blyant en lineal og en passer.

Jeg er både sød klog venlig og smuk.

Han er vist ni ti elleve eller tolv år.

Skolen lukker mandag tirsdag og onsdag.

De kørte til Holbæk Vig og Rørvig.

Hunden skal hedde Fido King eller Pluto.

Hun har en hund to katte og en hamster.

Blusen er rød blå grøn lilla og gul.

Jeg ønsker mig tøj penge bøger og musik.

Han skrev romaner noveller og digte.
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Det er forår i marts april og maj.

Spørgeord er fx hvem hvad og hvor.

I sætninger med bydeform er der ikke noget grundled - dvs. at grundleddet er
underforstået.
Fx “spis din mad”. Her er “spis” både udsagnsled og grundled, fordi bydeformen
er en sammentrækning af en hel sætning: Du skal spise din mad.
Sæt både og under i bydeform: Tænd lampen, så vi kan se noget.

B. Omskriv til bydeform, som vist.
Du skal lukke døren.
Du skal bare komme.
Du skal køre forsigtigt.
Du skal gå nu.
Du skal lige vente.
Du skal tie stille.

Luk døren

!
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UDVIDET GRUNDLED
Et grundled kan bestå af flere ord. Det kaldes et udvidet grundled.

Udsagnsled hedder
verballed på latin.

Min tante køber en bil.
x
Vores hus er grønt.
x

Grundled hedder
subjekt på latin.

Den gamle mand hedder Per.
x
A. Find udvidede grundled.
Hendes hest står på marken.

Min mor har fri i dag.

Din hund har spist bøffen.

Hans fætter væltede på sin cykel.

Kommer din bror med til festen?

Her er en meget gammel kone.
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Deres lærer er ikke kommet endnu.

Vores ferie var sjov.

Lises taske har kostet 200 kr.

Jeres kage smager godt.

Mine fisk er syge.
Nadias kat hedder Oluf Olsen.

Den smukke prinsesse har rødt hår.
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Skolens fodboldbane er fyldt med sne.
Københavns rådhus er rødt.
Folketingets formand sidder på en stol.

B. Find sammensatte udsagnsled og udvidede grundled, og sæt kommaer.
Den kendte sangerinde skulle give koncert i Vega og jeg skulle ind at høre hende.
Mine forældre havde givet mig billetten i fødselsdagsgave og jeg glædede mig meget.
Danmarks Radio skulle filme koncerten som ville komme i fjernsynet dagen efter.
Da vi kom gående mod Vega dukkede min fætter pludselig op.
Han skulle også til koncerten og hans nabo var med.
Alle publikummer stod i kø udenfor så vi måtte vente noget på at komme ind.
Den lange kø sneglede sig afsted og flere mennesker blev vist lidt irriterede.
Endelig var al ventetiden slut men det var den alligevel ikke for klokken var kun blevet syv.
Faste pladser var der ikke fordi vi skulle stå op.

Et mindre barn stod foran mig og jeg forstod ikke at hendes mor havde taget hende med.
Præcis klokken otte lød et voldsomt brag og alt lyset gik ud.
Den fantastiske sangerinde var væltet ned ad en trappe så min store oplevelse var aflyst.

© www.caleidos.dk - Tegnsætning

Min kære fætter stod og trippede for han kunne ofte være en utålmodig sjæl.

REPETITION MED PUNKTUM

37

A. Find udsagnsled og grundled. Sæt kommaer og punktummer. Ret til stort
begyndelsesbogstav efter punktum.
Flodhesten er tilpaset livet i vandet øjne ører og næsebor sidder på oversiden af hovedet
selv om flodhesten vejer et par ton svømmer den ubesværet og den kan holde sig neddykket i vandet i 3-5 minutter måske kan den faktisk holde sig under vand i op til en halv
time på trods af de korte ben og den tunge krop er flodhesten meget adræt på land over
en kort distance kan den nå op på en fart af 30 kilometer i timen
om dagen optræder flodheste som oftest i grupper på 10-15 individer men det kan variere
meget og flokke på op til 150 dyr er beskrevet når flodhestene græsser på land om
natten er der ingen kontakt mellem individerne medmindre det drejer sig om en hun med
unge på grund af sin størrelse bliver flodhesten sjældent angrebet af rovdyr
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en flodhests kæber er kraftige nok til at bide en tre meter lang krokodille midt over
B. Her er starten på Astrid Lindgrens “Brødrene Løvehjerte”. Sæt kommaer og
punktummer i teksten.
Ret til stort begyndelsesbogstav efter punktum.
Nu vil jeg fortælle om min broder min broder Jonatan Løvehjerte ham vil jeg fortælle om det
er næsten som et eventyr synes jeg men også lidt af en spøgelseshistorie og alligevel er
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det sandt alt sammen men det er der vist ikke andre end Jonatan og mig der ved
Jonatan hed ikke Løvehjerte til at begynde med han hed Løve til efternavn ligesom mor og
mig Jonatan Løve hed han jeg hedder Karl Løve og mor Sigrid Løve far hed Axel Løve men
han stak af fra os da jeg kun var to år og gik til søs og siden har vi ikke hørt noget til ham
det jeg nu vil fortælle er hvordan det gik til at min broder Jonatan blev Jonatan Løvehjerte
og alt det mærkelige som senere skete
Jonatan vidste at jeg snart skulle dø jeg tror alle vidste det undtagen lige netop jeg de vidste
det i skolen for jeg lå jo altid hjemme og hostede og var syg det sidste halve år havde jeg
overhovedet ikke kunnet gå i skole alle de damer mor syr kjoler til vidste det også det var en
af dem som snakkede med mor om det så jeg hørte det skønt det ikke var meningen de

at jeg havde hørt det forfærdelige - at jeg snart skulle dø
Bemærk: Det er ikke god stil, at starte en sætning efter punktum med “og”. Men det gør
Astrid Lindgren gerne - en enkelt gang i denne tekst.
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troede jeg sov men jeg lå bare med lukkede øjne det blev jeg ved med for jeg ville ikke vise

DIREKTE TALE

44

Anførselstegn bruges til direkte tale. Se grå kasse nedenfor.
Anførselstegn bruges til at vise, at der er tale om en titel på en film, bog ell.lign.
Anførselstegn bruges omkring citater.
Anførselstegn bruges til at vise, at du ikke helt mener det, du skriver.
Mads Mikkelsen er med i filmen “Casino Royal”.
Mange kender citatet “at rejse er at leve.”
Vi havde en masse “dejlige” lektier for.
Direkte tale er replikker og tanker.
Peter siger: “Kom lige her hen.”
Lina tænker: “Jeg har travlt.”
Sæt kolon efter “siger” og “tænker”.
Sæt anførselstegn omkring replikken eller tanken.
Der skal stort begyndelsesbogstav efter kolon.

Han siger:

Mads mumlede:

De hviskede:
Jeg tænkte:

Hun råber:

Manden sagde:
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Sæt kolon og anførselstegn. Husk at rette til stort begyndelsesbogstav efter kolon.
I flere replikker vil det være passende med et udråbstegn. Sæt dem, hvor du synes,
replikken lyder som et udråb.
Susanne siger det er ikke min hund.

Efter timen sagde han nu glæder jeg mig til at komme hjem.
Min mor råbte vi skal spise.
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Jeg tænkte det lyder godt.

Drengen mumlede du er virkelig dum.
Pigen hvæsede det er du også.

Hassan udbrød skal vi ikke tage i Tivoli?

”
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Læreren udbrød så får I ikke særligt meget ud af undervisningen.

“an

Med et stort smil sagde Oluf det har jeg også.
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Josefine hviskede jeg har glemt at lave lektier.

n
“a

Eleverne tænkte det er virkelig ærgerligt.
”

“anførs
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Passagererne hviskede til hinanden det lyder ikke så godt.

“an

Meteorologen udtaler det bliver snevejr i morgen.
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Kaptajnen råbte der er et isbjerg forude.
“a
eg
lst
rse
nfø

lste

n”

se
før

gn
”

egn”

“anførs
elstegn
”

rt sels
“anfø

n

“an

“a

eg
lst
se
før

n”

Ekspedienten tænkte han køber nok ikke noget.

n”

Kunden svarede jeg kigger bare.

fø
r
se
lst
eg

Ekspedienten spurgte kan jeg hjælpe med noget?

En stemme råbte der er ild i huset.
Jonas spurgte vil du med i biografen?
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Sæt venligst en masse tegn. Ret til stort bogstav, hvor dette skal gøres.

49

Filmen starter med at to venner sidder på en café de drikker kaffe.

Stop nu gider jeg ikke gå længere jeg synes at ti kilometer er nok
Vi skal have torsk til middag sagde min far han var vild med fisk.
Drengene var fantastisk søde pigerne lavede en masse ballade
Jeg spurgte ham om hvornår vi skulle spise han svarede om lidt
Det er sjovt at danse men nu er jeg altså træt
Journalisten skriver en artikel der handler om global opvarmning.
Det betyder ingenting for der er masser af mad.
Børnene kom løbende ind på banen de ville vist spille fodbold.

I
P
O
K
L
I
T

Hunden står og gør naboen bliver irriteret og råber op
Hvad mener du spurgte han.

Jeg svarede det ved jeg ikke men jeg vil tænke over det.

I har følgende lektier for stil staveord og fem sider i historiebogen.
Pas på hunden bider.

E
K
IK

Dronningen der hedder Margrethe er gift med Henrik der egentlig hedde Henri.
Henrik kommer fra Frankrig som er medlem af EU det er Norge ikke
Stegen skal have en time i ovnen derefter skal den hvile i ti minutter
Jeg trænger også til at hvile mig det har været en hård dag.
Det kan du desværre ikke komme til for vi har travlt med at rydde op
Han lavede en lagkage til hende da hun havde fødselsdag
Ved du hvilken dag det er
Det danske slot der hedder Kronborg ligger i Helsingør.
Under Kronborg er der kassematter her sidder Holger Danske.
Man siger at han vågner hvis landet er i fare
Det er ikke alle historier, der er helt sande.
Hun kan godt lide eventyr fordi de næsten altid ender lykkeligt

REPETITION

Forretningen holder udsalg så der er rabat på alt

H.C. Andersen skrev mange eventyr det mest kendte er nok Den grimme ælling.
Nu er jeg færdig med at sætte tegn skønt
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TEGNSÆTNING - EKSTRA (efter side 33)

13

A. Find udsagnsled og udvidet grundled. Sæt kommaer og punktummer. Ret til
stort begyndelsesbogstav efter punktummerne.
Antons tante kommer til middag måske tager hun sin lille hund med.
Har du set at min cykel har fået en masse skrammer?
Alle eleverne glæder sig til ferien nogle skal ud at rejse.
Den voldsomme storm blev kaldt Egon der blev målt vindstød af orkanstyrke.
Min fornemmelse er at du er sur på mig er det rigtigt?
Mine forældre skal til fest kommer du forbi og ser film?
Det gamle hus trænger til at blive malet det skal være rødt.

I
P
O
K
L
I
T

Min kat er død den blev femten år.

Hele holdet spillede en fantastisk kamp så sejren var fortjent.
Kongen er forsvundet alle aviser skriver om det på forsiden.

Hendes hest har brækket benet så hun kan ikke ride på den.

Et udvidet grundled består af flere ord det er da let nok at forstå.

E
K
IK

Jeg forstår ikke altid det hele men min onkel hjælper gerne.
Den nye butik åbner om et par dage det glæder min veninde sig til.
B. Skriv 8 sætninger med udvidet grundled.
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DEN LILLE TEGNSÆTNINGSPRØVE - side 1
Navn ____________________________________

Dato ___________

Købmanden lukkede fordi han manglede kunder
Hesten forsøgte at springe over hegnet.
Hvis du er sulten får du en gulerod.
Jeg har malet bordet hvidt stolene skal være grønne.
Kom nu vi har travlt så du må vente med at læse bogen færdig.
Det var tydeligt at se at vi snart ville få regn skyerne trak sig sammen og var mørke.
Jasmina Oskar Nihat Sofie og Hans kommer til fødselsdagen.

I
P
O
K
L
I
T

Bordet væltede og koppen faldt på gulvet heldigvis gik den ikke i stykker.
Marie Antoinette den franske dronning blev halshugget i Paris.

Jeg ved ikke hvad bødlen hed men det må være et mærkeligt job at have.
Den lille dreng fik den is han helst ville have det blev han glad for.
Din moster er ret god til at ride har hun redet længe?

E
K
IK

Hun er ven med ham på Facebook men hun kender ham faktisk ikke.
Vær stille den lille baby sover.

Kagen skal bages i fyrre minutter når den er afkølet skal du smøre glasur på.
Kender du ham der vandt talentkonkurrencen?
Jeg tænker bare på hvorfor du mon er så sur i dag har nogen generet dig?
Det så ud som om at huset var nymalet.
Der går katten som fik killinger i sidste uge.
Det er altid godt at have fattet hvad opgaven går ud på.
Græsset skal slås først for det er svært at spille kroket når det er så højt.
Han hedder Finn og hun hedder Oda men det siger vi ikke til nogen.
Det begyndte at regne sidst på eftermiddagen.
Jeg synes du skal tage en jakke på for det er lidt koldt i dag.
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DEN STORE TEGNSÆTNINGSPRØVE - side 2
Navn ____________________________________
Bilen der koster cirka en halv million kroner er rød jeg tror jeg vil købe en cykel.
Nytårsaften havde vi inviteret en masse gæster alle havde taget fyrværkeri med
Indsæt ordet der mangler i sætningen og sæt et komma hvis der skal være et
Efter timen tænkte hun bare jeg nu kan huske det hele.
Oslo Norges hovedstad ligger i bunden af en fjord den hedder sjovt nok Oslofjorden.
Forvent ikke at jeg kommer til tiden for jeg skal nå en masse først.
Alting er nemt hvis man kan det heldigvis kan man lære det der er svært
Columbia den amerikanske rumfærge forulykkede i 2003 alle syv astronauter omkom.

I
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O
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L
I
T

Andreas mumlede skal vi ikke snart hjem han frøs vist om tæerne.
Vi mangler at købe juice æg mælk ost og knækbrød

Der var så meget at se på at vi ikke kunne nå det hele.

Køerne og hestene gik på marken og spiste græs det så dejligt ud.

Hvis bogen er kedelig kan du finde en anden der er mere spændende at læse.

E
K
IK

Det var virkelig flot at se Tivolis fyrværkeri klokken 24 nytårsnat.
Vi skal med toget klokken otte tror du at vi kan nå det

Forretningen der ligger på Strøget holder udsalg i næste uge vi kan kigge forbi hvis du gider.
Roskildefestivalen blev afholdt første gang i 1971 og blev en kæmpe succes.
Børnene skreg og hylede da de var i rutsjebanen.
Da solen stod op galede hanen hønsene sad stadig på deres pind og sov
Forstå dog at hunden bider dig hvis du bliver ved med at drille den
I har følgende lektier for en stil to matematikopgaver og en engelsk oversættelse.
Der er kopper i skabet hvis du skal bruge en teske kan du finde den i højre skuffe.
Kan jeg hjælpe dig med noget spurgte ekspedienten der så ret træt ud
Om en time starter programmet så maden skal helst være færdig inden da
Bonden tjekkede redekasserne for at se hvilke høns der havde lagt æg.
Prøven er færdig hvis du gjorde dit bedste kan du slappe helt af nu
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