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Plastik
Første del

a) Diktat

Den første plastik så
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b) Udfyldningsdiktat

Under og efter 2. verdenskrig  udviklingen af plastikprodukter for  

fart. Der blev udviklet forskellige  af plastik. Blød plastik, der 

kunne bruges til  , og den  

plastik, som var velegnet til forskellige  i hjemmet. 

Mulighederne var  , så produktionen .

Senere hen fik plastik et mere tvivlsomt . Plastik kom til at 

 en brug-og-smid-væk-kultur. Plastik blev brugt til billige 

lavkvalitetsprodukter og til  og opbevaring af 

.  udgør i dag en fjerdedel af al 

den producerede plastik. Vores  er blevet tyve gange 

 i løbet af de seneste 50 år, så hver  nu 

 bruger 100 kg plastik om året.

En del af plastikken ender i havet og bliver  ud på de åbne 

 via havstrømmene. Det har frygtelige  

for . I fem havområder ligger 

   af plastik samlet i 

såkaldte plastiksupper.  plastik er  

nedbrydeligt, kan det  op til 500 år, før en plastikpose er helt 

. Det , at der i dag er 150 millioner ton plastik 

i verdenshavene. Så de  plastiksupper kalder på handling.

 af al plastik bliver kun brugt en enkelt gang, før forbrugeren 

 produktet, og det er . Derfor er der 

kommet  på genbrug, men det kræver 

, så plastikken kan smeltes om og 

, hvilket er en  for 

. Bioplast, der laves af majs, bambus eller halm, kan 

 erstatte traditionel plastik i en række situationer. Bioplast 

nedbrydes hurtigt og er derfor ikke  for naturen.
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Anden del

Komma
Sæt de kommaer, som mangler.
Du kan sætte kryds og bolle under ordene. Det er valgfrit og indgår ikke i bedømmelsen af din 
besvarelse.
Husk at angive, om du sætter startkomma, inden du starter på opgaven.

Løser du opgaven på papir, indsætter du kommaerne direkte i teksten herunder.

Sæt kryds:   Jeg sætter startkomma.    Jeg sætter ikke startkomma.

1.  Der arbejdes overalt i landet ihærdigt på at reducere brug af plastik fordi det er en af de helt

store kilder til forurening.

2.  I Aarhus har man i byens svømmehaller afskaffet de blå skoovertræk for at nedbringe brugen af

plastik.

3.  152.000 blå plastikfutter blev i 2019 smidt ud efter kun at være brugt én gang viste en optælling.

4.  Da det er vigtigt fortsat at holde et højt hygiejneniveau opfordres svømmehallernes gæster til at

medbringe egne badesandaler.

5.  Den ansvarlige politiker på rådhuset siger at selv små initiativer kan gøre en stor forskel og

være med til at sikre en bedre og renere fremtid.

Løser du opgaven i PDF-format på skærmen, skal du indsætte de kommaer, som mangler, i 
den redigerbare tekst herunder.

Sæt kryds:   Jeg sætter startkomma.    Jeg sætter ikke startkomma.
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Grammatisk opmærksomhed
I hver opgave er der et ord, som adskiller sig grammatisk fra de andre.
Sæt kryds ved det ord.
Se i eksemplet hvordan.

Eksempel
✗	 helte
	 smelte
	 sulte
	 vælte

1.
	 frejdig
	 ledig
	 nemlig
	 smidig

2.
	 bagte
	 fægte
	 nægte
	 slagte

3.
	 højst
	 længst
	 yngst
	 ældst

4.
	 binde
	 finde
	 hinde
	 svinde

5.
	 afbud
	 afgang
	 afløb
	 afsavn

Ét eller flere ord
Skriv teksten, så den bliver korrekt.
Kommateringen skal ikke ændres.

Plastik består ofte af olie produkter. Råolien kan man foreksempel finde i Nord søen. Den pumpes 
op fra under grunden på kæmpe mæssige boreplatforme. Der efter transporteres olien til et 
raffinaderi, hvor den op varmes og koges. Her ved dannes blandt andet nafta. Det er en farve løs 
gas, som er en vigtig bestand del i plastik.

Plastik består ofte af olieprodukter. Råolien kan
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Rigtig form
Skriv den rigtige form af de ord, der står i parentes.

 begyndteFortællingen om plastik (begynde)  i (rose)  

vendinger tilbage i det 19. århundrede.

Man havde (opfinde)  et materiale, som var (slidstærk) 

 og havde potentialer, der var hidtil usete. Talentfulde og 

verdensberømte (designer)  så i 1960’erne et (stor)  

potentiale i (materiale)  form og holdbarhed end i andre materialer, 

der blev anvendt på den tid. Tilbage i 1960'erne indebar opfindelsen af plastik muligheder for en 

langt (høj)  grad af kunstnerisk frihed i forhold til form, farve og 

funktionalitet.

I Belgien var begejstringen så stor, at et plastikmuseum blev etableret. Plastiksamlingen tog 

efter sigende sin begyndelse, da en belgisk ingeniør passerede en skraldespand, hvori han (finde) 

 en (kassere)  plastikstol. Dette blev 

startskuddet til en gigantisk samling plastik, der blev (sælge)  til et 

museum og endte med at blive kaldt Plasticarium.

Plastik har altså (nyde)  stor popularitet, men med det (øge)  

fokus på klima er plastik i stedet blevet et (udskælde)  materiale.
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Ret en tekst
Ret fejlene i teksten. Kommateringen skal ikke ændres.

Løser du opgaven på papir, skal du strege det forkerte ud og skrive det rigtige ovenover som 
vist i eksemplet herunder.

 
Vi kender alle matrialet, 

materialet
men hvad kalder vi det? Plast, plastic eller plastik? De tre ord bruges i dag 

lidt i flæng, og ingen af dem er kategorisk forkerte. Alle tre ord referere til et syntetisk materiale, 

som baseres på råolie. Det er kendetegnene for materialet, at det under en forarbejdningproces kan 

formgives. Ordene stammer fra det græske ord “plastikos”, hvilket netop betyder “kan formes”. På 

Dansk er det korrekte ord plast, hvorimod plastik og plastic faktisk er låneord fra engelsk.

Rent sproglig vil det derfor være korrekt og sige, at man arbejder på en plastvirksomhed, ikke 

på en plastikvirksomhed. I virklighedens verden bruges plastik og plastic dog langt mere end 

ordet plast. De fleste vil eksempelvis bruge ordet plastikpose frem for plastpose.

Løser du opgaven i PDF-format på skærmen, skal du rette fejlene i den redigerbare tekst 
herunder.

7




	Elevens UNILogin: 
	Skolens navn: 
	Tilsynsførendes underskrift: 
	Den første plastik så 1: 
	udviklingen af plastikprodukter for: 
	undefined: 
	af plastik Blød plastik der: 
	og den: 
	undefined_2: 
	i hjemmet: 
	så produktionen: 
	undefined_3: 
	Plastik kom til at: 
	en brugogsmidvækkultur Plastik blev brugt til billige: 
	og opbevaring af: 
	undefined_4: 
	udgør i dag en fjerdedel af al: 
	er blevet tyve gange: 
	i løbet af de seneste 50 år så hver: 
	nu: 
	bruger 100 kg plastik om året: 
	ud på de åbne: 
	via havstrømmene Det har frygtelige: 
	undefined_5: 
	I fem havområder ligger: 
	for: 
	af plastik samlet i: 
	plastik er: 
	undefined_6: 
	op til 500 år før en plastikpose er helt: 
	Det: 
	at der i dag er 150 millioner ton plastik: 
	plastiksupper kalder på handling: 
	af al plastik bliver kun brugt en enkelt gang før forbrugeren: 
	produktet og det er: 
	Derfor er der: 
	på genbrug men det kræver: 
	så plastikken kan smeltes om og: 
	hvilket er en: 
	for_2: 
	Bioplast der laves af majs bambus eller halm kan: 
	erstatte traditionel plastik i en række situationer Bioplast: 
	for naturen: 
	 Jeg sætter startkomma  _2: Off
	 Jeg sætter ikke startkomma_2: Off
	højst: Off
	længst: Off
	yngst: Off
	ældst: Off
	frejdig: Off
	ledig: Off
	nemlig: Off
	smidig: Off
	binde: Off
	finde: Off
	hinde: Off
	svinde: Off
	bagte: Off
	fægte: Off
	nægte: Off
	slagte: Off
	afbud: Off
	afgang: Off
	afløb: Off
	afsavn: Off
	Plastik består ofte af olieprodukter Råolien kan 1: 
	i rose: 
	Man havde opfinde: 
	og havde potentialer der var hidtil usete Talentfulde og: 
	verdensberømte designer: 
	så i 1960erne et stor: 
	potentiale i materiale: 
	langt høj: 
	efter sigende sin begyndelse da en belgisk ingeniør passerede en skraldespand hvori han finde: 
	en kassere: 
	startskuddet til en gigantisk samling plastik der blev sælge: 
	Plastik har altså nyde: 
	stor popularitet men med det øge: 
	fokus på klima er plastik i stedet blevet et udskælde: 
	Text1: 1. Der arbejdes overalt i landet ihærdigt på at reducere brug af plastik fordi det er en af de helt        store kilder til forurening.2. I Aarhus har man i byens svømmehaller afskaffet de blå skoovertræk for at nedbringe brugen    af plastik.3. 152.000 blå plastikfutter blev i 2019 smidt ud efter kun at være brugt én gang viste en    optælling.4. Da det er vigtigt fortsat at holde et højt hygiejneniveau opfordres svømmehallernes gæster til    at medbringe egne badesandaler.5. Den ansvarlige politiker på rådhuset siger at selv små initiativer kan gøre en stor forskel og    være med til at sikre en bedre og renere fremtid.
	Text2: Vi kender alle materialet, men hvad kalder vi det? Plast, plastic eller plastik? De tre ord brugesi dag lidt i flæng, og ingen af dem er kategorisk forkerte. Alle tre ord referere til et syntetiskmateriale, som baseres på råolie. Det er kendetegnene for materialet, at det under enforarbejdningproces kan formgives. Ordene stammer fra det græske ord “plastikos”, hvilketnetop betyder “kan formes”. På Dansk er det korrekte ord plast, hvorimod plastik og plasticfaktisk er låneord fra engelsk.    Rent sproglig vil det derfor være korrekt og sige, at man arbejder på en plastvirksomhed,ikke på en plastikvirksomhed. I virklighedens verden bruges plastik og plastic dog langt mereend ordet plast. De fleste vil eksempelvis bruge ordet plastikpose frem for plastpose.


