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Eksamen i NOR1100  hausten 2016 

Du skal svara på alle tre delar av oppgåva. Svaret på del I skal vera på nynorsk; 
svaret på del II skal vera på bokmål. 

 
Del I Bøying 
Her skal svaret ditt vera på nynorsk. 

 
Skriv ein samanhengande tekst om bøying i norsk, der du bruker og forklarer desse 

termane: morfem, bøyingskategori, bøyingstrekk, leksem, paradigme og bøyingsklasse. 
 

Teksten din bør gje svar på desse spørsmåla: 

 På kva for ulike måtar bøyer vi ord i norsk, dvs. kva gjer vi med eit ord for å 
laga ulike bøyingsformer av det? 

 Kva for ordklasser inneheld ord som kan bøyast? 

 Kva for bøyingskategoriar og bøyingstrekk er uttrykte i bøyinga av ord i dei 
ulike ordklassene?  

 
Del II Blanda oppgaver 
Svar på to av de fire oppgavene nedafor. Her skal svaret ditt være på bokmål.  

i. Vi sier at norsk er et V2-språk. Hva innebærer dette? Hvilke variasjoner 
finnes i norsk i plasseringen av det finitte verbalet?  

ii. Nevn noen sentrale morfologiske og syntaktiske forskjeller mellom dansk 
og norsk (bokmål og nynorsk). Trekk gjerne inn bokmålets mellomstilling i 
denne sammenhengen. 

iii. Forklar termene rotord, sammensetning og avledning, avgjør hvilke ord 
som er rotord, sammensetninger og avledninger i setningen under, og vis 
hvordan ujulete, sannsynligvis og jordbæris er bygd opp ved å tegne 
morfologiske trær. NB! Bøyde former er også enten rotord, avledninger 
eller sammensetninger. 

I den ujulete juleferien min blir det mye bading, rusleturer på stranda og 
sannsynligvis overspising av jordbæris i beger.  

iv. Grei ut om substantivfrasen. Hvordan er den oppbygd, hva kan den bestå 
av, og hvilke syntaktiske funksjoner kan den ha i en setning? Husk å gi 
eksempler. 

 
Del III Syntaktisk analyse 
Gi en syntaktisk analyse (i form av et tre) av setningen nedafor, og plasser 
leddsetningene inn i setningsskjemaet. 

 Julenissen sa til barna at dei som ikkje har vore snille og flinke i år, dei vil ikkje få det 
dei har ønskt seg av han. 

Lykke til! 


