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UNIVERSITETET I OSLO 

DET HUMANISTISKE FAKULTET 

------------- 

 

Eksamen i 

 

EXFAC03-SPR 

Examen facultatum, språkvitenskap 

 

Høst / haust 2012 

 

Tid: Mandag/måndag 3. desember 2012 kl. 9 – 13 (4 timer/timar) 

Sted/stad: Idrettsbygget sal 4 

 

Ingen hjelpemidler tillatt. 

Hjelpemiddel ikkje tillatne. 

 

Oppgavesettet er på 3 sider, forsiden medregnet. 

Oppgåvesettet er på 3 sider medrekna framsida. 

 

Sensur: 3 uker/veker 
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Oppgavesett  på BOKMÅL 

Eksamensoppgaven inneholder 5 spørsmål. Alle skal besvares. 

 

Spørsmål 1 Semantikk 

a) Ordet tre kan stå for et tall eller en plante med stamme og greiner. Hva kalles relasjonen 

mellom tre (tall) og tre (plante)? Begrunn svaret. 

b) I en annen semantisk relasjon finner vi frukt og banan. Hva kaller vi denne relasjonen? 

c) Definer relasjonen i b) ved hjelp av begrepet referanse. 

d) Hvilke fagtermer bruker vi om henholdsvis frukt og banan i denne relasjonen? 

 

Spørsmål 2 Fonetikk 

a) Gi en fonetisk transkripsjon av ordet  tilskuertall. 

b) Bruk begrepene åpningsgrad, tungestilling og leppestilling til å beskrive  

1) hva som skiller [ɪ] fra [ʏ], [ø] fra [ɔ], og [u] fra [e]  

2) hva de 3 para har til felles 

Det kan være mer enn én forskjell og likhet mellom hvert par.  

 

Spørsmål 3 Fonologi 

a) Gi en fonemisk transkripsjon av ordet  tilskuertall. 

b) Gjør greie for forskjellene mellom fonetisk og fonemisk transkripsjon. Definer og illustrer de 

to faglige begrepene distinktiv opposisjon og komplementær distribusjon. 

 

Spørsmål 4 Syntaks 

a) Sett opp det syntaktiske treet for denne setningen: 

I den søte førjulstid lurer mange på om pakkene nissen har lagt under treet er myke 

b) Forklar hva som skiller subjektspredikativ fra objektspredikativ. 

c) Fins det noe predikativ i 4a, hva er det i så fall, og hvilken av de to typene?  

 

Spørsmål 5 Morfologi 

a) Sett opp et morfologisk tre som viser strukturen til ordet rekkehusbebyggelse. 

b) Lag to sammensatte ord som inneholder hver sitt forskjellige sammensetningsformativ. 
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Oppgåvesett  på NYNORSK 

Eksamensoppgåva inneheld 5 spørsmål. Du må svare på alle. 

Spørsmål 1 Semantikk 

e) Ordet tre kan stå for eit tal eller ein plante med stamme og greiner. Kva kallar ein relasjonen 

mellom tre (tal) og tre (plante)? Begrunn svaret. 

f) I ein annan semantisk relasjon finn vi frukt og banan. Kva kallar vi denne relasjonen? 

g) Definer relasjonen i b) ved hjelp av omgrepet referanse. 

h) Kva fagtermar bruker vi om høvesvis frukt og banan i denne relasjonen? 

 

Spørsmål 2 Fonetikk 

c) Gi en fonetisk transkripsjon av ordet  tilskodartal. 

d) Bruk omgrepa åpningsgrad, tungestilling og leppestilling til å gjere greie for  

1) kva som skil [ɪ] fra [ʏ], [ø] fra [ɔ], og [u] fra [e]  

2) kva dei 3 para har til felles 

Det kan vere meir enn ein skilnad og likskap mellom kvart par.  

 

Spørsmål 3 Fonologi 

c) Gi ein fonemisk transkripsjon av ordet  tilskodartal. 

d) Gjer greie for skilnadene mellom fonetisk og fonemisk transkripsjon. Definer og illustrer dei 

to faglege omgrepa distinktiv opposisjon og komplementær distribusjon. 

 

Spørsmål 4 Syntaks 

d) Sett opp det syntaktiske treet for denne setninga: 

I den søte førjulstid undrast mange på om pakkane nissen har lagt under treet er mjuke 

e) Forklar hva som skil subjektspredikativ frå objektspredikativ. 

f) Fins det noko predikativ i 4a, kva er det i så fall, og kva for ein av dei to typane?  

 

Spørsmål 5 Morfologi 

c) Set opp eit morfologisk tre som viser strukturen til ordet rekkehusbygging. 

d) Lag to samansette ord som inneheld kvar sitt ulike samansetningsformativ. 

 

 

 


