Eksamen i almen sprogforståelse
Tidspunkt:
Eksamen i almen sprogforståelse (AP) afvikles i uge 44. De konkrete eksamenstidspunkter vil
fremgå af Lectio, når tiden for eksamen nærmer sig.

Prøveform:
Prøven i almen sprogforståelse er en mundtlig prøve i grupper med en eksaminationstid på ca. 10
minutter pr. elev. Dvs. at eksaminationstiden for en gruppe på tre elever er 30 minutter og 20
minutter for en gruppe på to elever.
Eksaminatorerne vil være jeres egen latinlærer samt en sproglærer.
I uge 43 trækker hver gruppe et eksamensspørgsmål bestående af kortere tekster fra de forskellige
sprogfag (latin, dansk el. engelsk og 2. fremmedsprog). Den sidste latintime bruges som
eksamensforberedelse og vejledning, men det forventes også, at I forbereder sproglige analyser af
alle eksamenstekster op til eksamen. Til alle tekster er der en opgaveformulering, som ønskes
besvaret.
Eksaminationen starter med at I fremlægger jeres sproglige analyser med afsæt i
opgaveformuleringerne. Fremlæggelsen må højst være på ca. 5 minutter pr. elev og det forventes
at alle elever siger noget til alle tre fag/sprog.
Resten af eksaminationstiden er en uddybende samtale mellem jer og eksaminatorerne.

Vurderingskriterier:
I vil blive vurderet på, i hvor høj grad I lever op til de faglige mål for almen sprogforståelse. Dvs. at
I skal kunne:
•

bruge de latinske betegnelser

Tysk/Spansk/fransk:
•
•
•
•
•
•
•

bestemme de ordklasser, der er gennemgået i undervisningen
lave en sætningsanalyse
bestemme og forklare kasusbrug
bestemme og forklare brug af adverbier og partikler
bestemme og forklare personendelser på verber
finde implicit subjekt (spansk)
læringsstrategier

Dansk:
•
•
•

lave en samtaleanalyse, herunder bestemme og forklare karakteristika for forskellige
sproghandlinger.
bestemme og forklare karakteristika ved talesprog, dialekt, etnolekt og sociolekt.
kort redegøre for de nordiske sprogs historie, herunder karakteristiske forskelle mellem
dansk og norsk

Engelsk:
•
•
•
•
•

gøre rede for genre- og stiltræk
udføre en basal syntaktisk analyse
genkende og redegøre for de i timerne gennemgåede ordklasser
udføre en stilistisk analyse
identificere og kommentere teksteksempler på forskelligartet engelsk

Latin:
•
•
•

lave en sætningsanalyse
oversætte en tekst til dansk
forklare oversættelsen grammatisk

Karakteren kommer på eksamensbeviset
Der gives én individuel karakter ud fra en helhedsvurdering. Karakteren er medtællende på
eksamensbeviset med en karaktervægt på 0,25.
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