
Marias kemilærer (B2)

Maria vil aldrig glemme hendes kemilærer. Han var høj, krumryggede og rødmossede. Hans hår var
tyndt og hans tindinger var høje. Når han kom gående på gangen holdt han altid en mappe med papir
under højre arm. Når Maria mødte ham på gangen, kunne hun ikke få øjenkontakt med ham, fordi
han kiggede altid ned i gulvet, mens han gik målrettet fremad.

Men lige så snart han trådte ind i klasselokalet, lyste han op. Han brændte for sit fag, det var hans
passion. Han forberedte sig grundigt på hver lektion. Maria blev fortryllet af kemiens verden, når han
forklarede den på tavlen. Laboratoriet var hans legeplads. Han kendte hvert apparat, kemiske væske
og stof. Han var meget venlig, og Maria var en af hans yndlingselever fordi, at hun blev smittet af hans
iver.

Did you understand the text?

1) Hvad hårfarve har Marias lærer?

Mørkhåret
Gråhåret
Rødhåret
Lyshåret

a)
b)
c)
d)

2) Hvorfor kan Maria ikke få øjenkontakt med ham på
gangen?

Han snakker i telefon

Han er distraheret

Han kan ikke lide hende

Han kigger ned i gulvet

a)

b)

c)

d)

3) Hvad betyder "han lyser op”?

Han får energi og glæde
Han bliver bleg
Han tænder lyset
Han bliver nervøs

a)
b)
c)
d)

4) Hvad betyder "han brænder for”?

Han sætter ild til noget

Han bliver sur over noget

Han har passion for noget

Han bliver trist over noget

a)

b)

c)

d)

5) Hvordan oplevede Maria kemi
undervisningen?

Kedelig
Spændende
Farlig
Søvndyssende

a)
b)
c)
d)

6) Hvorfor havde kemilæreren sympati for Maria?

Hun elskede kemi fordi hans passion
smittede

Hun fik topkarakter til alle eksamener

Hun hjalp de andre elever til at forstå stoffet

Hun kunne lave forsøgene i laboratoriet

a)

b)

c)

d)
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