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Pass
I 2016 kommer det nye pass i Norge. Et tysk selskap vant konkurransen
om hvordan passet skal se ut.
Det nye passet har fått navnet «Det norske landskap» og viser flotte
illustrasjoner av norsk natur med fjell, fjord og himmel. Når passet holdes under
UV-lys, blir nordlyset synlig.
Alle som skal ha pass må møte opp på passkontoret. Dette gjelder også
spedbarn. Når barnet er under tre år, må man ta med et bilde til å ha i passet.
Når en person er under 18 år, må begge foreldrene godta at det utstedes pass.
Man må ha med søkerens fødselsnummer eller fødselsattest. Foreldrene må ha
med legitimasjon. Hvis man har et gammelt pass, må dette leveres inn når man
søker om å få nytt pass. Passet må signeres hvis søkeren er over ni år. Det er
ikke gratis å få nytt pass, og et passgebyr må betales.
Oppgaver: Merk 6–8 nøkkelord i teksten. Hva må du gjøre hvis du skal ha pass?

Hvilke ord betyr det samme (synonymer)?
1

selskap

A

identifikasjonsbevis

2

signere

B

innfinne seg

3

legitimasjon

C

bedrift

4

godta

D

gå til topps

5

møte opp

E

akseptere

6

vinne

F

underskrive

SVAR:

(eks. 2E)

Hvilke ord betyr det motsatte (antonymer)?
1

nye

A refusere

2

under

B utreise

3

akseptere

C gamle

4

innreise

D utenlands

5

innenlands

E falsk

6

ekte

F over

SVAR:

(eks. 2E)

Litt av hvert!
Vitser:
- Jeg skulle ønske vi hadde tatt
med pianoet, sa mannen til kona
si på flyplassen.
- Prøver du å være morsom?
- Nei, jeg glemte billettene og
passet oppå det.
Hørt på hotell i Syden.
- Er sengetøyet rent?
- Helt sikkert. De forrige som
hadde det rommer, var i
bassenget hver dag.

Uttrykk:
Hva betyr dette uttrykket:
«skal du slå rot her?»

