Lærerark
Tekstdiktat
På mange hoteller / , / i højhuse / og hos flyselskaber / verden over / undgår man
tallet 13/./
Indsætningsdiktat
For nogle mennesker er 13-tallet et lykketal. / Men for de fleste er det et ulykkestal /
og står for noget ondt og ildevarslende. /
Men også dagen fredag – ugens femte dag – / har i overleveringen fået en negativ
klang. / Fredag regnes i den kristne del af verden / for at være en særdeles uheldig
dag, / fordi det ifølge traditionen var den dag, / hvor Jesus blev korsfæstet./
Og når fredag og månedens trettende dag falder sammen, / skal det gå grueligt galt,/
og enkelte mennesker har ligefrem udviklet en sygelig angst for fredag den 13. / Men
langt de fleste trækker på smilebåndet / og tænker ikke særligt over det. / Ikke desto
mindre er der – selv i vores oplyste tid – / en del, der alligevel holder lidt lav profil
denne dag – sådan bare for en sikkerheds skyld./
Man kan gå helt tilbage til 1307 / for at tidsfæste den første virkeligt voldsomme
fredag d.13. / I Frankrig var der opstået et spændt forhold mellem kongen, Philip d.
IV, og tempelridderne, / der i forbindelse med korstogene / havde fået stor prestige og
militær indflydelse. / Men denne indflydelse fik en voldsom afslutning. / Kongen var
bange for, at tempelridderne var ved at tiltage sig for stor magt / og dermed true hans
autoritet. / Derfor tilrettelagde og gennemførte han / i dybeste hemmelighed en aktion
rettet mod dem. / Og fredag d.13. oktober 1307 slog kongens specialtropper til / og
anholdt alle tempelriddere, / der straks blev dømt og brændt på bålet. / Deres værdier
tilfaldt naturligvis kongen./
Facit
Tekstdiktat
1. hoteller
2. højhuse
3. hos
4. flyselskaber
5. over
6. undgår
7. man
8. tallet

Indsætningsdiktat
9. mennesker
10. fleste
11. noget
12. dagen
13. fået
14. verden
15. være
16. fordi
17. blev
18. sammen
19. skal
20. fredag
21. fleste
22. ikke
23. vores
24. denne
25. bare
26. Man
27. første
28. kongen
29. med
30. fik
31. bange
32. hans
33. rettet
34. slog
35. alle
36. bålet
37. Deres
Rigtig form
38. siger
39. begynder
40. færdigt
41. udført
42. gifter
43. ægteskabet
44. blevet
45. hår
46. bliver
Ret en tekst

47. undgår
48. bords
49. dækket
50. blot
51. refererer
52. gamle
53. invitere
54. trettende/13.
55. forbandede
56. måtte
Ordklasser
57. gamle (adjektiv) ((Jeg har indsat ord ligesom i de andre prøver. Her stod blot
disse forkortelser:): Adj))
58. Romerrige ((strengt taget et proprium/navneord)) ((Sb))
59. kaldte (verbum) Vb
60. man (pronomen) Pron
61. fredag (substantive) Sb
Fra navneform til nutid
62. undgår
63. forekommer
64. rejser/Rejser ((det står lige efter punktum og må være med stort))
65. kommer
66. bliver
67. undlader
68. varsler
Tegnsætning
69. … fra USA, og den …
70. … USA. Den …
71. … den 13., men …
72. … 13. Langt … / … 13.. Langt … ((RO § 43 siger kun 1 punktum her))
73. … helligt tal, men …
74. … tal. Det hellige …
75. … 13., og …
76. … 13. Det er … / … 13.. Det er … ((RO § 43 siger kun 1 punktum her))
77. … stor succes. Den …
78. … succes, og den …
79. … d. 13., for så …
80. … d.13., så … / … d.13. Så …

