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Nynorsk 
Eksamensinformasjon 
 
Eksamenstid Eksamen varer i 5 timar. 

Hjelpemiddel Alle hjelpemiddel er tillatne, bortsett frå Internett og andre verktøy 
som kan brukast til kommunikasjon.  
 
For norsk, samisk, finsk som andrespråk og framandspråka er 
heller ikkje omsetjingsprogram tillatne. 

Bruk av kjelder Dersom du bruker kjelder i svaret ditt, skal dei alltid førast opp på 
ein slik måte at lesaren kan finne fram til dei. 
 
Du skal føre opp forfattar og fullstendig tittel på både lærebøker og 
annan litteratur. Dersom du bruker utskrift eller sitat frå Internett, 
skal du føre opp nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato.  

Kjelder http://www.sokiai.lt/content/salsa_tvarkara%C5%A1tis/kaina.html 
http://www.dhl.lt/lt/express/siuntimas/kurjerio_iskvietimas.html 

Informasjon om 
vurderinga 

Sjå vurderingsrettleiinga med kjenneteikn på måloppnåing til 
sentralt gitt skriftleg eksamen. Vurderingsrettleiinga finn du på 
www.utdanningsdirektoratet.no.   

 

 

Bokmål 
Eksamensinformasjon 
 
Eksamenstid Eksamen varer i 5 timer. 

Hjelpemidler Alle hjelpemidler er tillatt, bortsett fra Internett og andre verktøy 
som kan brukes til kommunikasjon.  
 
For norsk, samisk, finsk som andrespråk og fremmedspråkene er 
heller ikke oversettelsesprogrammer tillatt. 

Bruk av kilder Hvis du bruker kilder i besvarelsen din, skal disse alltid oppgis på en 
slik måte at leseren kan finne fram til dem. 
 
Du skal oppgi forfatter og fullstendig tittel på både lærebøker og 
annen litteratur. Hvis du bruker utskrift eller sitat fra Internett, skal 
du oppgi nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato.  

Kilder http://www.sokiai.lt/content/salsa_tvarkara%C5%A1tis/kaina.html 
http://www.dhl.lt/lt/express/siuntimas/kurjerio_iskvietimas.html 

Informasjon om 
vurderingen 

Se vurderingsveiledningen med kjennetegn på måloppnåelse til 
sentralt gitt skriftlig eksamen. Vurderingsveiledningen finner du på 
www.utdanningsdirektoratet.no.   

http://www.utdanningsdirektoratet.no/
http://www.utdanningsdirektoratet.no/
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Oppgave 1 / Pirma užduotis 
 
Perskaitykite klausimus ir tinklapio tekste suraskite atsakymus į juos. Savaitės dienas 
rašykite žodžiais.  Atsakyti galite norvegiškai arba lietuviškai. 
 
Les igjennom spørsmålene til denne hjemmesideteksten og finn svar i teksten. Skriv 
ukedagene med ord. Du kan svare på norsk eller litauisk. 
 
1 Hva heter danselæreren for salsakurset? / Koks salsos šokių mokytojo vardas ir 

pavardė? 
 
2    Hva koster en salsatime på 90 minutter? / Kiek kainuoja viena salsa šokio pamoka,  

kuri trunka 90 minučių? 
 

3    Hvordan kan man få 15 % rabatt på kurset? / Kaip gauti 15 % nuolaidą šokių  
pamokoms? 

 
4    Hvilke andre typer dans kan man lære på danseskolen? / Kokių dar šokių galima  

išmokti šioje šokių mokykloje? 
 
5    Hvilke ukedager finner dansekurset på Forum Palace sted? / Kokiomis savaitės  

dienomis vyksta šokių pamokos „Forum Palace“? 
 
6    Hvilket klokkeslett begynner kurset på Forum Palace? / Kelintą valandą prasideda  
      šokių pamokos „Forum Palace“? 
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Kilde: http://www.sokiai.lt/content/salsa_tvarkara%C5%A1tis/kaina.html 
 
 
 
 
 
 

http://www.sokiai.lt/content/salsa_tvarkara%C5%A1tis/kaina.html
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Oppgave 2 
 
Parašykite tris trumpąsias žinutes. Galite pasirinkti iš šių penkių situacijų: / Skriv tre 
tekstmeldinger. Du kan velge mellom disse fem situasjonene: 
 

1. Du er forsinket til en avtale og vil gi beskjed om det  
2. Du vil gratulere en venn eller slektning med dagen 
3. Du vil be om en tjeneste – stikke innom butikken og kjøpe noen matvarer 
4. Spørre en venn om du har glemt igjen bagen din hjemme hos ham eller henne 
5. Du har fått en tekstmelding fra en venn med invitasjon å komme på filmkveld 

samme kveld. Du takker ja til invitasjonen, og spør om hva du skal ta med 

Šalia teksto parašykite situacijos numerį. Rašykite lietuviškai. 
Skriv nummer på situasjonen ved teksten. Skriv på litauisk. 
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Oppgave 3 
 
Tarkime, kad gavote darbą greitųjų siuntų įmonėje Lietuvoje, ir jums paskambino 
klientas, kuris nori išsiųsti siuntinį. Parašykite dialogą, pokalbį su klientu. Nepamirškite  
paklausti informacijos, kuri kurjeriui padės surasti kelią ( pvz., kuris aukštas, ar yra  
skambutis, ar ant durų yra užrašyta pavardė ir t.t.) Kad būtų lengviau, galite naudotis  
žemiau pateiktu tinklapiu. Rašykite lietuviškai. 
 
Du har fått jobb i et kurerfirma i Litauen, og du får en telefon fra en kunde som vil sende 
en pakke. Skriv en dialog mellom deg og kunden. Husk å spørre om informasjon som gjør 
det lettere for kureren å finne fram (f.eks. hvilken etasje, om det er ringeklokke, 
navneskilt, osv.). Du kan bruke hjemmesiden under til støtte. Skriv på litauisk. 
 

 
 
Kilde: http://www.dhl.lt/lt/express/siuntimas/kurjerio_iskvietimas.html 
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Blank side
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