
Maria dimitterer (B1)

Så kom dagen endelig! Maria har nu haft 3 års lektier, bøger og undervisning. Hendes universitet har
forberedt en flot ceremoni med rød løber, blomster og musik. Fra scenen, holder både
skoleinspektøren, lærerne og rådgiverne taler. Det er et følelsesladet øjeblik.

På den ene side, er Maria spændt på at starte et nyt kapitel i hendes liv, men også ked af at sige farvel
til de her år. Hun har trives godt på universitetet, og nydt hendes studierutine. Hver dag, glædet hun
sig til at bestille sin mad i kantinen, sætte sig det samme sted og cykle forbi bageren. Den samme vej,
hver gang.

Hun har også nydt sine studiestunder med klassekammeraterne. Men nu er det slut. "Hvad skal jeg
nu?” - tænker Maria. Det er spændende men også lidt skræmmende. Hun kan ikke lade vær med at
fælde en tåre, når hendes kemilærer siger de sidste ord, hvorefter eleverne bliver bedt om at komme
op på scenen.

Did you understand the text?

1) Hvad betyder "dimittere”?

Færdiggøre et studie
Få topkarakter
Vinde et mesterskab
Få tilbudt arbejde

a)
b)
c)
d)

2) Hvad har universitet forberedt?

Fest og champagne

En scene og flere taler

En koncert

En afskedssang

a)

b)

c)

d)

3) Hvordan har Maria haft det på
universitetet?

Hun er blevet mobbet
Hun har trives
Hun har været syg
Hun har været populær

a)
b)
c)
d)

4) Hvorfor har Maria haft det sådan?

Hun har en genfejl

Hun er super intelligent

Hun elsker rutiner

Hun har en god tøjstil

a)

b)

c)

d)

5) Hvordan har Maria det den dag?

Hun glæder sig til at arbejde
Hun græder hele dagen
Hun er forkølet
Hun har blandede følelser

a)
b)
c)
d)

6) Hvad betyder "fælde en tåre”?

Blive rørt så en tåre kommer

Græde hysterisk

Holde tårerne inde

Tisse i bukserne

a)

b)

c)

d)
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