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Vejledende retteark til skriftlig fransk fortsættersprog A, stx  

 
Delprøve 1 

Opgave Point Optælling Kommentar 

1 2  Tekstens tema/genre/formål 

2 8  Sandt eller falsk? 

3 8  Sæt spørgsmål sammen med svar 

4 8  Sæt venstre og højre spalte sammen, så sætningerne er korrekte 

5 8  Synonym/antonym/forklaring 

6 8  Vælg den korrekte betydning af den franske sætning  

7 6  Indsæt det korrekte ord (specifikt emne) 

8 16  Vælg det korrekte af de fremhævede ord (alment) 

9 16  Find det passende verbum, og indsæt det i den rigtige form 

10 10  Skriv korrekte sætninger ved at sætte ordene/klynger af ord i 

den rigtige rækkefølge 

11 15  Fri skriftlig produktion med relation til tekst A 

12 15  Fri skriftlig produktion med relation til tekst A 

13 15  Fri skriftlig produktion på baggrund af billedmateriale 

14 15  Fri skriftlig produktion på baggrund af billedmateriale 

 

Vejledende omregningsskala: 

Karakter -3 00 02 4 7 10 12 

Interval 0-23 24-47 48-70 71-94 95-113 114-134 135-150 
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Delprøve 2 STX 

 I ringe 

grad  

I nogen 

grad 

I høj 

grad 

Er opgaven besvaret i henhold til instruks?    

Er genren genkendelig? (ikke specifikke layoutkrav)    

Er tekst A inddraget?    

Er tekst B, C og/eller D tydeligt inddraget?    

Korrekt antal ord (mindst 300)  Nej: Ja: 

Sprog: ordforråd, idiomatik, morfologi, syntaks 

og fluency: 

 

 

 

 

 

Indhold: struktur, disposition og fremstilling, 

væsentligste pointer fra teksten, inddragelse af 

centrale 

interkulturelle/samfundsmæssige/historiske 

forhold (hvis det er relevant) 

 

 

Selvstændighed: 

 
 

Der foretages en helhedsvurdering af hele opgavebesvarelsen: delprøve 1 og 2. 

Det understreges, at den endelige karakter ikke alene er et resultat af en pointsammentælling. Den 

endelige karakterfastsættelse er en helhedsvurdering af delprøve 1 og delprøve 2. 

   

Sammenfatning: sprogligt niveau, fluency, indholdsmæssig kvalitet, selvstændighed og 

sammenhæng mellem sprogproduktion i delprøve 1 og delprøve 2 jf. de faglige mål i læreplanen. 
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