
Marias morfar (C1)

Ove er en meget mild og glad mand. Han er ikke den sprudlende glade mand; men han er en tilfreds
og gavmild mand. Han har ikke mange penge, men han deler gerne det han har. Mest af alt hans
viden, tid og kræfter.

Han er en stille, eftertænksom mand. Selvom han har meget erfaring, er han ikke stolt. Han tager ikke
sig selv alt for højtideligt. Derfor elsker Maria sin morfar. Han er tilgængelig og bliver aldrig sur;
tværtimod spreder han ro og god stemning. Maria syntes det er sjovt at kilde ham. Han griner så
meget, at han er ved at falde ned af stolen. Det er så hyggeligt! Han er så sød! Han er et meget
nostalgisk menneske. Han elsker at kigge på billeder fra gamle dage og lukke sig inde på sit kontor for
at fordybe sig i Bibelen og andre lærerige bøger.

Did you understand the text?

1) Hvad betyder "morfar”?

Mors bror
Mors far
Fars far
Fars bror

a)
b)
c)
d)

2) Hvordan beskriver Maria sin morfar?

Mild og tilfreds

Stædig og sur

Glad og energisk

Rastløs og nostalgisk

a)

b)

c)

d)

3) Hvordan er morfaren gavmild?

Han giver mange gaver
Han deler med de fattige
Han giver af sin tid og kræfter
Han bidrager til UNICEF

a)
b)
c)
d)

4) Hvad betyder "tager ikke sig selv højtideligt”?

Ikke at fejre højtider

Ikke at have et stort ego

Ikke at gå op i traditioner

Ikke at være religiøs

a)

b)

c)

d)

5) Hvad får morfar til at grine?

Stand-up comedyshow
Gamle minder
At blive kildet
Gode jokes

a)
b)
c)
d)

6) Hvad gør morfaren inde på kontoret?

Han sover

Han laver kryds og tværs

Han spiller på computeren

Han studerer i visdomsbøger

a)

b)

c)

d)

©2021 Lingua.com. All Rights Reserved.
Source: https://lingua.com/danish/reading/marias-morfar/ 
Solution: 1) c 2) a 3) c 4) b 5) c 6) d 

https://lingua.com/
https://lingua.com/danish/reading/marias-morfar/

