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(Oppgavesettet inneholder 8 spørsmål. Det er mulig å stå på eksamenen selv om 
man ikke kan svare på alle spørsmålene. Du kan svare på norsk, svensk, dansk eller 
engelsk.) 
 
 
Spørsmål 1: SEMANTIKK 
Forklar hva vi mener med antonymi, homonymi, hyponymi og polysemi. Hent 
eksempler på alle disse fire betydningsrelasjonene i setningene (a) – (e) nedenfor.  

a) Kongen bruker ikke lenger krone. 
b) Vi spilte kort hele kvelden.  
c) Det var mange som valgte lang kjole som antrekk på festen. 
d) Jeg har ikke ei krone ekstra! 
e) Skriv et kort svar hvis du kan. 

 Oppskriften for full uttelling ligger i oppgaveteksten. 
 
 
Spørsmål 2: RETORIKK 
I læreboka har du lest om 5 faser i talerens arbeid: inventio, dispositio, elocutio, 
memoria, actio. Forklar kort hva hvert av disse fem begrepene viser til. 

 Dette er omtalt på s. 150-152 i læreboka. Full uttelling her krever at 
kandidaten forklarer at inventio-fasen handler om innsamling av 
argumenter (gjerne med omtale av loci communes), at dispositio handler 
om å ordne/disponere stoffet i henhold til gjengse hoveddeler i talens 
struktur, at elocutio gjelder den språklige utformingen av talen og 
bearbeidelse av denne i henhold til de fire krav fra gammelt av kjent som 
talens kvaliteter (virtutes dicendi); «korrekt, klart, passende og pyntet». 
Dertil gjerne kort-kort omtale av at memoria-delen omfatter 
mnemotekniske tips, og at gamle tiders actio-oppskrifter for å fange 
store folkemengders oppmerksomhet ikke er helt de samme med dagens 
mokrofoner og nærgående kameraer. 

 
 
Spørsmål 3: FONETIKK 
Forklar alle termene i disse beskrivelsene av to ulike konsonanter: stemt lamino-
alveolar plosiv, ustemt apiko-postalveolar frikativ. Skriv opp (i vanlig ortografi) seks 
ord som du mener begynner med en av disse to språklydene i utalen din, tre ord for 
hver av dem. Forklar deretter hvilke tre faktorer vi bruker til å beskrive vokaler 
artikulatorisk og gi en beskrivelse av vokalene /i/ og /ø/ i tråd med dette.  

 Både systematikken i de nevnte konsonanttermene og systemet for 
vokalbeskrivelse må være (kort) forklart, ikke bare nevnt, for å få full 
pott.  

 
 
Spørsmål 4: FONETIKK OG FONOLOGI 



Forklar forskjellen mellom fonetisk og fonemisk nivå og gi en fonetisk og en fonemisk 
transkripsjon av ordet ‘stasjonsbygning’ i din egen uttale (oppgi den språklige 
bakgrunnen din). 

 Det er flere måter kandidaten kan formulere seg på som kan vise at hen 
forstår skillet mellom fonetisk og fonemisk. De forslåtte transkripsjonene 
må bekrefte at forståelsen finnes. 

 
 
Spørsmål 5: MORFOLOGI 
Nedenfor ser du et utsnitt av paradigmet til det italienske verbet ‘inquinare’ ‘å 
forurense’. På grunnlag av oversettelsene kan du slå fast at tre grammatiske 
kategorier er representert her. Oppgi hvilke kategorier dette er og forklar hvilke 
grammatiske trekk som er realisert. 
inquino ‘jeg forurenser’  inquiniamo ‘vi forurenser’ 
inquini  ‘du forurenser’  inquinate ‘dere forurenser’ 
inquina ‘hun/han forurenser’ inquinano ‘de forurenser’ 
 
Substantivene ‘fremmedordbok’ og ‘kjærlighet’ viser to ulike orddanningsmåter. 
Sett navn på disse to måtene, forklar hva som skiller dem og gi to egne eksempler på 
hver av de to måtene. 

 Igjen er det viktig å se at spørsmålet ber om forklaring i begge de to 
hoveddelene. Og to eksempler på hver av orddanningsmåtene. 

 
 
Spørsmål 6: SYNTAKS 
Tegn det syntaktiske treet for denne helsetningen: 
Loven sier at bedrifter som forurenser skal betale tiltak som blir nødvendige hvis 
skade skjer. 

 Det er akseptabelt om noen kandidater hekter på hvis-setningen lenger 
nede i strukturen enn de fleste vil gjøre. Hvis de argumenterer for dette 
(med erstatning og flytting), kan det til og med være et pluss. 

 
 
Spørsmål 7: SYNTAKS 
I læreboka har du lest at mange syntaktikere vil inkludere et fonetisk urealisert 
element PRO i analysen av infinitivssetninger. Bruk de fire setningene nedenfor til å 
vise kort hvordan man kan grunngi PRO, og sett opp et syntaktisk tre for en av disse 
setningene. 

a) Alf Prøysen likte ikke å seile på Mjøsa. 
b) Å seile på Mjøsa kan sikkert ha sin sjarm. 
c) Nøtteliten lovte frøken Skjære å ta en tur på Mjøsa. 
d) Nøtteliten anbefalte frøken Skjære å sette seil på Mjøsa. 

 PRO blir introdusert på s. 372-374 i læreboka. For å få full uttelling her, 
må kandidaten nevne termen ´kontroll´ og peke på at mens ´Alf Prøysen´ 
kontrollerer PRO-elementet for ´seile´ i a-setningen, er det mangelen på 
kontrollør for PRO i b-setningen som gjør at her gjelder det seiling for 
enhver uspesifisert person i allmennhet. Videre skal man bemerke 
forskjellen i kontroll ved verbene ´love´ og ´anbefale´ i henholdsvis c- og 
d-setningen; at leddet Nøtteliten kontrollerer PRO i c, mens frøken 
Skjære gjør det i d. 



 
 
Spørsmål 8: SPRÅKENDRING 
Nedenfor ser du fire eksempler på lydendringer: 

a) norrønt  /'kasta/  > trøndersk  /'kast/  
b) urnordisk  /'dagaR/  > norrønt  /'dagr/  
c) urnordisk  */flutjan/  > norrønt  /'flytja/  
d) norrønt  /nefna/  > norsk (dialekt)  /nemne/  

(Du kan se bort fra forskjellen mellom /R/ og /r/ i (b) og at /n/ i det urnordiske ordet i 
(c) ikke opptrer i det norrøne ordet.) Oppgi for hvert tilfelle både navnet på typen 
lydendring og hva som er årsaken til den. Hvilken felles betegnelse kan man bruke 
om de lydendringene som er illustrert her? 

 I tillegg til korrekt omtale av alle de fire tilfellene av lydendring trengs 
fellesbetegnelsen ´betinga lydendringer´ for å få full uttelling her.  

 
 
 


