
 

 

II Grammatikkoppgaver 
 

1 Sett inn riktig form av substantiv og adjektiv som står under  linjen 

 

 ________ er en _____________ i Norge. Denne _____________ har vært mye  

   vår   fin - tid      vinter 

____________  enn vanlig.  Etter  en så _________________ er det ________________ 

        kald     kald - vinter   deilig 

 å kjenne at _________________ varmer. ___________ blir borte, og alle  _______________ 

         sol     snø     gate 

 vaskes. Alt må være ______________ og ______________ til 17.mai som er  

        ren    pen 

Norges _________________. ____________________ blir _________________ og  

     nasjonaldag   natt    kort 

______________.  _____________ får ___________________, og 

       kort   blomst       fin - farge        

__________________ blir _________________. Utenfor _________________ kan man   

 gress    grønn    kafé 

se mange _______________________________  som sitter i den  

           glad - menneske 

___________________________  og slapper av med en _____________________.    

                  varm - sol        kald - øl   

_____________på _______________________ bytter  ut de  ____________________ sine  

     student            universitet    tykk - vinterjakke 

med ________________________ i _______________ og ________________________. De  

       lett - vårklær   lys   fin - farge  

fleste synes det er __________________ å ta av seg de __________________________. 

          bra     varm - klær 

________________ er kanskje den  aller  ________________________ for å finne den  

 vår      god- tid      

__________________________ og mange av __________________  forelsker seg i  

        stor - kjærlighet     student 

hverandre. 



 

 

2  Sett ordene under streken inn i teksten i riktig rekkefølge. Bruk riktig tid 

av verbene 

Det _____________________ mye _________________________ i mai, så nå ___________ 

  være    gjøre          være 

 jeg ganske sliten. Men noe av det jeg__________________, _________________  veldig  

      gjøre   være 

hyggelig. 17. mai _____________________ jeg for eksempel sammen med noen norske  

   feire 

venner. Det første vi ____________________, var å spise frokost sammen. På bordet ______ 

    gjøre        stå 

 det både tradisjonell norsk mat, frukt og mye annet godt. Det ____________kjempehyggelig,  

         være 

og jeg ________________________________ en så god frokost noen gang, __________ jeg. 

  spise - aldri         tro  

 

Etterpå ___________________vi t-banen til sentrum. Sola _________, og det __________ 

   ta        skinne     være 

 mennesker overalt. Nesten alle ___________________ pene klær, og mange __________ i 

     ha på seg     gå 

 fargerike bunader. Vi _____________ også tusenvis av glade barn med norske flagg som  

    se 

___________________ i tog opp til Slottet for å vinke til kongefamilien.  

           gå 

 

Etter en stund _____________________ for å gjøre noe annet, så vi ____________ på en  

     bestemme seg - vi                   dra 

gratis utekonsert. Der _____________________ jeg flere venner fra Universitetet, og vi 

    møte 

______________________________ sammen. 

 slappe av 

 

Jeg ________________ veldig glad for at jeg______________ i Oslo 17. mai. Jeg _________ 

 være      være     vite 

 ikke om andre land som ____________________ sin nasjonaldag på en så hyggelig måte. Jeg 

    feire 

_______________________________ allerede til neste 17.mai.  

   glede seg 



 

 

3 Fyll ut med ord som gir teksten god mening. Skriv bare ett ord på hver 

plass 

 

For to år siden flyttet Anna ______ Norge for å studere biologi _____ Universitetet i Oslo. 

Helt ___________ hun var liten har hun vært veldig interessert __________ naturen, så derfor 

var det ikke vanskelig ____________ Anna å bestemme seg ________ hva hun skulle studere. 

Før hun dro _________ Norge, studerte hun fire år ____ et universitet i Roma. Nå er Anna 

snart ferdig __________ mastergraden sin her i Oslo. Hun har allerede begynt å søke jobber 

både ________ Norge og __________ Italia. Hun håper at hun finner noe å gjøre __________ 

Norge fordi hun ikke har lyst ________ å flytte fra landet 

 

Neste tirsdag skal hun _______ sitt første jobbintervju. Det blir spennende, og Anna er nokså 

nervøs. Hun er glad ______________ at hun har noen dager å forberede seg ___________. 

Heldigvis får hun mye hjelp _____________ kjæresten sin.   

 

 

4 Fortsett setningene 

 
Han laget __________________________________________________________________ 

 

I det siste __________________________________________________________________ 

 

Hun vet ikke ________________________________________________________________ 

 

Han vet ikke hvorfor __________________________________________________________ 

 

Da det begynte å regne, _______________________________________________________ 

 

For en uke siden _____________________________________________________________ 

 

Fordi hun hadde sagt det, ______________________________________________________ 

 

I sommer __________________________________________________________________  

  



 

 

 

 

   III  STIL 

 
Velg én av oppgavene.  Skriv ca 200 ord.  Skriv på eget ark 

 
 

1. Hva har du gjort i fritiden dette semesteret? 

2. Fortell hva du skal gjøre i sommerferien. 

3. Hva pleier du å gjøre for å holde deg sunn og frisk? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


