
Hvilken vej tager Maria til universitetet? 

Maria bor på en blind vej, der hedder Randersvej. Når Maria cykler ud af Randersvej, kommer hun til
en rundkørsel, hvor hun tager tredje afkørsel til venstre. Efter at hun kører ud af rundkørslen, cykler
hun op ad bakke 500 meter. Hun kan mærke det i benene, men Maria elsker udfordringer. For enden
af bakken, ligger der et lyskryds, det er hovedvejen. Her drejer hun til højre, og fortsætter lige ud 6
kilometer. Cykelstien er lige og der er træer på hver side af den. Det er dejligt! Men der er mange
cyklister, derfor skal Maria passe på. Efter at have cyklet i 6 kilometer, når hun til bageren. Den ligger
på et hjørne. Maria tager en 10 minutters pause, mens hun spiser sin kanelsnegl i solen. Derefter,
tager hun vejen til højre og fortsætter lige ud i 5 minutter. Endelig når hun til universitetet!

Did you understand the text?

1) Hvor ligger bageren?

På en bakke
På et hjørne
På Randersvej
Ved siden af universitetet

a)
b)
c)
d)

2) Hvor langt cykler Maria på hovedvejen?

6 kilometer

10 minutter

500 meter

Hun kører ikke på hovedvejen

a)

b)

c)

d)

3) Hvordan er cykelstien på hovedvejen?

Den er lige
Den går op ad bakke
Den går ned af bakke
Den svinger

a)
b)
c)
d)

4) Hvorfor skal Maria passe på på cykelstien?

Der er glat

Der er mange cyklister

Den er smal

Der er mørkt

a)

b)

c)

d)

5) Hvad betyder en blind vej?

En grus vej
En vej uden belysning
En vej med én udkørsel
En vej forbudt for biler

a)
b)
c)
d)

6) Hvad betyder cykle "op ad bakke”?

Hun cykler på græs

Hun trækker cyklen

Hendes hjul er punkteret

Vejen går opad, den er ikke lige

a)

b)

c)

d)
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