
Marias tur til universitetet 

Maria møder ind på universitetet, 2 gange om ugen. De dage Maria står tidligt op, cykler hun hele
vejen, det tager 45 minutter. I København er der cykelstier overalt, så det er trygt og nemt at cykle.
Maria elsker at cykle fordi hun får frisk luft og motion. Men også fordi, der ligger en god bager på
vejen til universitetet, som hun plejer at stoppe ved når hun cykler. De laver de bedste kanelsnegle!
Det er hyggeligt! 

De dage Maria sover længe, tager hun cyklen hen til togstationen, og kører resten af vejen med toget,
det tager hende 20 minutter. Der er mange mennesker der stiller deres cykel ved togstationen, derfor
er der en parkeringsplads for cykler. Men nogen gange, er det svært at finde plads. Maria kan også
godt lide at køre i tog, når hun får en plads ved siden af vinduet.

Did you understand the text?

1) Hvor mange gange om ugen møder Maria
ind på universitetet?

1
2
3
4

a)
b)
c)
d)

2) Hvorfor kan Maria godt lide at cykle?

Det er godt for miljøet

Hun får motion og frisk luft

Hun hader biler

Hun er hurtig på cykel

a)

b)

c)

d)

3) Hvis du kommer til København, hvad vil du
så se overalt?

Havfruer
Bagerier
Cykelstier
Universiteter

a)
b)
c)
d)

4) Hvad køber Maria ved bageren?

Kanelsnegle

Trøfler

Romkugler

Rundstykker

a)

b)

c)

d)

5) Hvorfor tager Maria toget nogle gange?

Fordi det regner
Fordi det er gratis
Fordi hun sover længe
Fordi det er moderne

a)
b)
c)
d)

6) Når Maria tager toget, hvor mange stop kører
hun så?

2

3

4

Ved det ikke

a)

b)

c)

d)
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