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Eksaminationsgrundlag  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Juni 2018 

Institution Vestegnen HF & VUC  

Uddannelse hf 

Fag og niveau Kinesisk B  

Hold 
7kiB1S18 

Holdet er et e-learning hold. ’Holdet’ har ikke fulgt undervisning , men kursi-

sterne har arbejdet selvstændigt ved at være tilknyttet skolens elektroniske plat-

form ’Fronter’. Kursisterne har kunnet få respons på en række skriftlige modul-

opgaver og de har kunnet få vejledning. 

Eksaminator Alice Yang Andersen aya@vucv.dk  

 
 
Oversigt over temaer 
 

Emne 1 Præsentation og familie 

Emne 2 Trafik 

Emne 3 Kan du tale kinesisk 

Emne 4 På marked 

 
 

Emne 1 Præsentation og familie 

Indhold Kernestof: 

1. E-bog: "Kinesisk 1-Kinesisk sprog for begyndere"., 1. udgave 
(2006) 

Lene Sønderby Bech Christian Nielsen 

2.Website fra Systime 

Supplerendestof: 

3. Udpluk fra: "Lær kinesisk med Alice- Niveau 1"., 1.udgave 
(2007)Alice Yang Andersen 

4. Udpluk fra: "Lær kinesisk med Alice- Niveau 2"., 1.udgave 
(2007)Alice Yang Andersen 

http://shop.systime.dk/dk/medietype/ebog/kinesisk-1-kinesisk-sprog-for-begyndere.html
http://shop.systime.dk/dk/medietype/ebog/kinesisk-1-kinesisk-sprog-for-begyndere.html
http://shop.systime.dk/dk/medietype/ebog/kinesisk-1-kinesisk-sprog-for-begyndere.html
http://kinesisk1.systime.dk/
https://fronter.com/vuc/links/files.phtml/475480216$654777126$/Dokumenter/L_prcent_E6r+kinesisk+med+Alice+1-2+udpluk.pdf
https://fronter.com/vuc/links/files.phtml/475480216$654777126$/Dokumenter/L_prcent_E6r+kinesisk+med+Alice+1-2+udpluk.pdf
https://fronter.com/vuc/links/files.phtml/475480216$654777126$/Dokumenter/L_prcent_E6r+kinesisk+med+Alice+1-2+udpluk.pdf
https://fronter.com/vuc/links/files.phtml/475480216$654777126$/Dokumenter/L_prcent_E6r+kinesisk+med+Alice+1-2+udpluk.pdf
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Særlige fokus-
punkter 

 træning i udtale, toner og pinyin 

 opbygning af grundlæggende ordforråd 

 opbygning af grundlæggende grammatik og syntaks 

 træning i lytning til flere forskellige kinesiske stemmer 

 træning i oversættelse 

 træning af mundlig og skriftlig kinesisk 

 indføring i kulturelle og historiske forhold i Kina 

 

 

 

Emne 2 Trafik 

Indhold Kernestof: 

1. E-bog: "Kinesisk 1-Kinesisk sprog for begyndere"., 1. udgave 
(2006) 
Lene Sønderby Bech Christian Nielsen 

2.Website fra Systime 

Supplerendestof: 

3. Udpluk fra: "Lær kinesisk med Alice- Niveau 1"., 1.udgave 
(2007)Alice Yang Andersen 

4. Udpluk fra: "Lær kinesisk med Alice- Niveau 2"., 1.udgave 
(2007)Alice Yang Andersen 

 

Særlige fokus-
punkter 

 træning i udtale, toner og pinyin 

 opbygning af grundlæggende ordforråd 

 opbygning af grundlæggende grammatik og syntaks 

 træning i lytning til flere forskellige kinesiske stemmer 

 træning i oversættelse 

 træning af mundlig og skriftlig kinesisk 

 indføring i kulturelle og historiske forhold i Kina 

 

http://shop.systime.dk/dk/medietype/ebog/kinesisk-1-kinesisk-sprog-for-begyndere.html
http://shop.systime.dk/dk/medietype/ebog/kinesisk-1-kinesisk-sprog-for-begyndere.html
http://shop.systime.dk/dk/medietype/ebog/kinesisk-1-kinesisk-sprog-for-begyndere.html
http://kinesisk1.systime.dk/
https://fronter.com/vuc/links/files.phtml/475480216$654777126$/Dokumenter/L_prcent_E6r+kinesisk+med+Alice+1-2+udpluk.pdf
https://fronter.com/vuc/links/files.phtml/475480216$654777126$/Dokumenter/L_prcent_E6r+kinesisk+med+Alice+1-2+udpluk.pdf
https://fronter.com/vuc/links/files.phtml/475480216$654777126$/Dokumenter/L_prcent_E6r+kinesisk+med+Alice+1-2+udpluk.pdf
https://fronter.com/vuc/links/files.phtml/475480216$654777126$/Dokumenter/L_prcent_E6r+kinesisk+med+Alice+1-2+udpluk.pdf
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Emne 3 Kan du tale kinesisk 

Indhold Kernestof: 

1. E-bog: "Kinesisk 1-Kinesisk sprog for begyndere"., 1. udgave 
(2006) 

Lene Sønderby Bech Christian Nielsen 

2.Website fra Systime 

Supplerendestof: 

3. Udpluk fra: "Lær kinesisk med Alice- Niveau 1"., 1.udgave 
(2007)Alice Yang Andersen 

4. Udpluk fra: "Lær kinesisk med Alice- Niveau 2"., 1.udgave 
(2007)Alice Yang Andersen 

 

Særlige 
fokuspunkter 

 træning i udtale, toner og pinyin 

 opbygning af grundlæggende ordforråd 

 opbygning af grundlæggende grammatik og syntaks 

 træning i lytning til flere forskellige kinesiske stemmer 

 træning i oversættelse 

 træning af mundlig og skriftlig kinesisk 

 indføring i kulturelle og historiske forhold i Kina 

 

http://shop.systime.dk/dk/medietype/ebog/kinesisk-1-kinesisk-sprog-for-begyndere.html
http://shop.systime.dk/dk/medietype/ebog/kinesisk-1-kinesisk-sprog-for-begyndere.html
http://shop.systime.dk/dk/medietype/ebog/kinesisk-1-kinesisk-sprog-for-begyndere.html
http://kinesisk1.systime.dk/
https://fronter.com/vuc/links/files.phtml/475480216$654777126$/Dokumenter/L_prcent_E6r+kinesisk+med+Alice+1-2+udpluk.pdf
https://fronter.com/vuc/links/files.phtml/475480216$654777126$/Dokumenter/L_prcent_E6r+kinesisk+med+Alice+1-2+udpluk.pdf
https://fronter.com/vuc/links/files.phtml/475480216$654777126$/Dokumenter/L_prcent_E6r+kinesisk+med+Alice+1-2+udpluk.pdf
https://fronter.com/vuc/links/files.phtml/475480216$654777126$/Dokumenter/L_prcent_E6r+kinesisk+med+Alice+1-2+udpluk.pdf
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Emne 4 På marked 

Indhold Kernestof: 

1. E-bog: "Kinesisk 1-Kinesisk sprog for begyndere"., 1. udgave 
(2006) 

Lene Sønderby Bech Christian Nielsen 

2.Website fra Systime 

Supplerendestof: 

3. Udpluk fra: "Lær kinesisk med Alice- Niveau 1"., 1.udgave 
(2007)Alice Yang Andersen 

4. Udpluk fra: "Lær kinesisk med Alice- Niveau 2"., 1.udgave 
(2007)Alice Yang Andersen 

 

Særlige 
fokuspunkter 

 træning i udtale, toner og pinyin 

 opbygning af grundlæggende ordforråd 

 opbygning af grundlæggende grammatik og syntaks 

 træning i lytning til flere forskellige kinesiske stemmer 

 træning i oversættelse 

 træning af mundlig og skriftlig kinesisk 

 indføring i kulturelle og historiske forhold i Kina 

 

 

 

http://shop.systime.dk/dk/medietype/ebog/kinesisk-1-kinesisk-sprog-for-begyndere.html
http://shop.systime.dk/dk/medietype/ebog/kinesisk-1-kinesisk-sprog-for-begyndere.html
http://shop.systime.dk/dk/medietype/ebog/kinesisk-1-kinesisk-sprog-for-begyndere.html
http://kinesisk1.systime.dk/
https://fronter.com/vuc/links/files.phtml/475480216$654777126$/Dokumenter/L_prcent_E6r+kinesisk+med+Alice+1-2+udpluk.pdf
https://fronter.com/vuc/links/files.phtml/475480216$654777126$/Dokumenter/L_prcent_E6r+kinesisk+med+Alice+1-2+udpluk.pdf
https://fronter.com/vuc/links/files.phtml/475480216$654777126$/Dokumenter/L_prcent_E6r+kinesisk+med+Alice+1-2+udpluk.pdf
https://fronter.com/vuc/links/files.phtml/475480216$654777126$/Dokumenter/L_prcent_E6r+kinesisk+med+Alice+1-2+udpluk.pdf

