
Navn: Skúli:

Landsroyndin í 6. fl okki
apríl - mai 2013

Mállæra (30 minuttir)

Næmingurin skrivar royndarsvarini á hetta uppgávuarkið. Loyvt er at nýta orðabøkur.

1.  Hvussu nógv sjálvljóð eru í orðinum? – Set X við tað rætta!

1 2 3 4 1 2 3 4
húgva krit
kurvabóltur eggjakaka
sólstrála ryggsekkur
egg velta
luftballón veðurlamb

2.  Endar orðið, sum stendur í skákskrift, við -i ella -ið? – Set X!

-i -ið

Gentan hevur svom_____ 1000 metrar

Eg keyp____ mær ofta frukt

Tað stóra træ____ stóð mitt í urtagarðinum

Eg eig____ ein hund og eina kettu

Tey hava ging____ ein langan túr

Eg møtti einum hund____, sum gekk leysur

Vit hava sit____úti  í garðinum í allan dag

Eg sit_____ ofta úti, tá sólin skínur

Veðr____ er gott í dag

Hann átti tað lítla lamb____



3.  Er undirstrikaða orðið, navnorð, sagnorð, lýsingarorð ella talorð?  

     - Set X við tað rætta!

navnorð sagnorð lýsingarorð talorð

Drongurin etur breyð x

Gentan er størri enn konan

Kettlingurin er fi ttur

Pætur er átta ára gamal

Sólin skínur í dag

Omma hevur lisið eina søgu

Søgan var sera góð

Nú er klokkan ellivu

Vit skulu øll í song nú

Eg fari upp á kamarið

Kettan situr uttanfyri

4.  Hvat orð er rætt skrivað? – Set X við tað rætta!

1 2 1 2 1 2 1 2
konir konur x døgurði døguri x
høddu høvdu umm um
bygdirnar bygdinar fi ngi fi ngið
stólanir stólarnir hyggji hyggi
fram framm ansaði ansai
skullu skulu borini borðini

5.  Endar sagnorðið við –ir ella –ur? – Set X!

ir ur ir ur

gong____                          fl enn____

drekk____ ligg____

fl ett____ tím____

dug____ et____

sit____ skín____
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6.  Stendur undirstrikaða lýsingarorðið í grundstigi, miðstigi ella hástigi? 

     – Set X!

grundstig miðstig hástig

Hetta er ein fi tt ketta

Maðurin er størri enn konan

Hanus er størstur í sínum fl okki

Okkara hundur er vakrari enn hundurin hjá ommu

Jóna er ein røsk genta

Langabbi er elstur á sambýlinum

Gentan hevur myrk eygu

Hanna er lægri enn Sonja

Vegurin er breiður

Beiggi mín er yngstur av systkjunum

7.  Stendur undirstrikaða sagnorðið í nútíð eintali, tátíð eintali ella í tátíð             

     fl eirtali? 

     Set X við tað rætta!

nútíð eintal tátíð eintal tátíð fl eirtal
Janus keypir sær eitt reytt súrepli

Vit ansaðu rossinum hjá abba

Hann gleðir seg til dystin

Teir róðu allir kapp

Jónas etur morgunmat

Mamma var tíðliga uppi í morgun

Maria fær sær rugbreyð til morgunmat

Hann át allan matpakkan

Sólin skein í gjár

Omma og abbi komu við mær at keypa
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8.  Fer, ferð, ger ella gerð? – Set X við tað rætta!

fer ferð ger gerð

Drongurin fer/ferð í skúla hvønn dag

Hetta var ein býtt ger/gerð

Bilurin koyrdi við ýlandi fer/ferð

Vit vóru í Noregi. Tað var ein góð fer/ferð

Hon fer/ferð til Íslands í morgin

Ger/gerð einki býtt

Hann ger/gerð altíð góðan mat

Tey gloyma tað hvørja fer/ferð

Sólja fer/ferð ein túr til Havnar

Tað ger/gerð einki, um tú fert við

9.  Stendur navnorðið í eintali ella fl eirtali, er tað óbundið ella bundið, og hvat
     kyn er tað? – Set X! 

eintal fl eirtal óbundið bundið kallkyn kvennkyn hvørkikyn

báturin x x x

sólja

bóltar

trøini

blað

bygdirnar

húgva

taskur

skápini

eygu

risin

Føroyaprent4


