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Videnstesten på SDU - 2013 
 

Denne prøve har til hensigt at afdække din viden om nationale og internationale emner. Herunder 

historiske, geografiske, økonomiske, politiske og kulturelle emner. Du må kun sætte et kryds per 

spørgsmål – og sæt venligst krydset i det rektangulære afkrydsningsfelt. 

 

 

1. Hvilken af følgende virksomheder er Lars Rebien Sørensen leder af? 

 Danske Bank  

 Vestas 

 Novo Nordisk 

 

2. Hvilken af følgende personer er bestyrelsesformand for SAS? 

 Lars Seier Christensen 

 Fritz Schur 

 Ditlev Engel 

 

3. Hvad var selskabsskatten i Danmark i 2012? 

 25 procent 

 22 procent 

 15 procent. 

 

4. Hvilken af følgende personer er formand for Kommunernes Landsforening (KL)? 

 Lars Bondo 

 Michael Ziegler 

 Erik Nielsen 

 

5. Hvilken af følgende virksomheder har hovedsæde i Bjerringbro? 

 Lego 

 Danfoss 

 Grundfos 

 

6. Hvilken af følgende personer har stiftet virksomheden Amazon? 

 Eric Schmidt 

 Jeff Bezos 

 Larry Page 

 

7. Hvilket af følgende programmer er ikke en del af Microsoft Office-pakken? 

 PowerPoint 

 Excel 

 Safari 

 

8. Hvilken af følgende byer er tildelt postnummeret 5700? 

 Svendborg 

 Herning 

 Roskilde 
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9. I hvilket af følgende lande ligger byen Davos, hvor mange af verdens beslutningstagere 

og meningsdannere mødes en gang hvert år? 

 Østrig 

 Schweiz 

 Tyskland 

 

10. I hvilket af følgende lande hedder hovedstaden Thorshavn? 

 Færøerne 

 Island 

 Grønland 

 

11. I hvilket af følgende lande hedder hovedstaden Katmandu? 

 Pakistan 

 Tibet 

 Nepal 

 

12. Hvilken af følgende amerikanske stater ligger længst mod syd? 

 Florida 

 Texas 

 Hawaii 

 

13. Hvilken af følgende nationer er Påskeøerne en del af? 

 Chile 

 Australien 

 Argentina 

 

14. Hvilken af følgende betydninger gemmer sig bag GPS-forkortelsen? 

 Global Positioning System 

 Geographical Postal System 

 General Postal System 

  

15. Hvilket af følgende styresystemer benytter Apple sig af i iPhone, iPod touch og iPad? 

 Windows 

 iOS 

 iBasic  

 

16. Hvilken af følgende mediers hjemmesider havde det største antal brugere i februar 

2013? 

 www.dr.dk 

 www.tv2.dk 

 www.ekstrabladet.dk 

 

17. Hvem er ophavet til læresætningen: a
2 

+ b
2
 = c

2 
? 

 Pythagoras 

 Archimedes 

 Pi 

http://www.dr.dk/
http://www.tv2.dk/
http://www.ekstrabladet.dk/
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18. Hvilket af nedenstående tal følger naturligt efter denne talrække: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 

21, 34, ___ ? 

 43 

 55 

 77 

 

19. Hvilket af nedenstående tal følger naturligt efter denne talrække: 1, 4, 13, 40, ___ ? 

 109 

 119 

 121 

 

20. Hvor ofte bliver Fields-medaljen – også kendt i nogle kredse som Nobelprisen inden 

for matematik – uddelt? 

 Hvert år 

 Hvert andet år 

 Hvert fjerde år 

 

21. Hvilken dato er også kendt som kyndelmisse? 

 1. januar 

 1. februar 

 2. februar 

 

22. Hvad hedder Danmarks nuværende transportminister? 

 Carsten Hansen 

 Morten Østergaard 

 Henrik Dam Kristensen 

 

23. Hvilket parti kommer den tyske forbundskansler, Angela Merkel, fra? 

 CDU 

 CSU 

 FDP 

 

24. Hvilken kvinde har den nuværende franske præsident børn sammen med? 

 Carla Bruni 

 Segolene Royal 

 Vanessa Paradis 

 

25. Hvad hedder Folketingets formand? 

 Poul Nyrup Rasmussen 

 Mogens Lykketoft 

 Christian Mejdahl 

 

26. Hvor mange kommuner er der i Danmark? 

 78 

 88 

 98 
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27. Hvor mange regioner er der i Danmark? 

 4 regioner 

 5 regioner 

 7 regioner 

 

28. Hvor ligger spærregrænsen i forhold til, hvorvidt partier kan vælges ind i folketinget? 

 2 procent af vælgerne 

 3,5 procent af vælgerne 

 5 procent af vælgerne  

 

29. Hvilken af følgende personer er formand for Europa-Parlamentet? 

 José Manuel Barroso 

 Martin Schulz 

 Herman van Rompuy 

 

30. Hvilket af følgende medier har ansat en ’Læsernes redaktør’? 

 Berlingske 

 Politiken 

 Jyllands-Posten 

 

31. Hvilken af følgende personer er formand for Dansk Journalistforbund? 

 Lars Munch 

 Mogens Jensen 

 Mogens Blicher Bjerregård 

 

32. Hvilket af følgende danske produktionsselskaber står bag programmet Go’ Morgen 

Danmark? 

 Nordisk Film TV 

 Nimbus 

 Metronome 

 

33. Hvilken af følgende medieorganisationer står bag ugebladet Se & Hør? 

 Bonnier Publications 

 Aller Media A/S 

 Berlingske Media 

 

34. Hvilken af følgende danske medieledere har i 2012 udgivet en bog, hvor den 

pågældende gør sig til talsmand for en mere konstruktiv journalistik? 

 TV2´s Michael Dyrby 

 DR´s Ulrik Haagerup 

 Politikens Bo Lidegaard 

 

35. Hvilken af følgende personer er generaldirektør i DR? 

 Merete Eldrup 

 Maria Rørbye Rønn 

 Lisbeth Knudsen 
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36. Hvilken af følgende personer stod bag avisen News of the World, som blev lukket i 

kølvandet på en række skandaler omkring brug af blandt andet telefon-aflytning? 

 Rupert Murdoch 

 Silvio Berlusconi 

 Warren Buffett 

 

37. Hvilken af følgende personer er blevet krediteret for at have skrevet ”Staten”? 

 Platon 

 Aristoteles 

 Homer 

 

38. Hvilken dansk forfatter og tidligere avis-mand har skrevet bogen ”Hærværk”, hvor 

ledefiguren er en journalist med hang til alkohol? 

 Tom Kristensen 

 Herman Bang 

 Henrik Cavling 

 

39. Hvilken af følgende kendte danskere blev født for 200 år siden?  

 Søren Kierkegaard 

 H. C. Andersen 

 H. C. Ørsted 

 

40. Hvilken af følgende personer er litterær direktør på forlaget Gyldendal? 

 Johannes Riis 

 Stig Andersen 

 Poul Erik Tøjner 

 

41. Hvilken tidligere medarbejder ved journalist-uddannelserne på SDU har skrevet 

bøger, der har fungeret som forlæg for DR´s nye drama-serie ’1864’? 

 Tom Buk-Swienty 

 Niels Krause-Kjær 

 Ole Bornedal 

 

42. Hvilken af følgende personer har skabt tegneserie-figuren ”Corto Maltese”? 

 Hugo Pratt 

 Milo Manara 

 Hayao Miyazaki 

 

43. Hvilken af følgende kunstnere repræsenterer Danmark ved Venedig-Biennalen 2013? 

 Simone Aaberg Kærn 

 Jesper Just 

 John Kørner 

 

44. Hvem har instrueret film som ’Point Break’, ’Hurt Locker’ og ’Zero Dark Thirty’? 

 James Cameron 

 Kathryn Bigelow 

 Steven Spielberg 



 6 

45. Hvilken af følgende nationer tabte det danske herrelandshold i håndbold til i VM-

finalen i januar 2013? 

 Kroatien 

 Frankrig 

 Spanien 

 

46. Hvilken af følgende klubber vandt Superligaen i 2012 (for sæsonen 2011-2012)? 

 Brøndby IF 

 FCK 

 FCN 

 

47. Hvilket af følgende lande er vært for verdensmesterskaberne i fodbold i 2014? 

 Brasilien 

 Argentina 

 Frankrig 

 

48. Hvad er det højeste antal point en basketball-spiller kan opnå med et enkelt kast? 

 1 point 

 2 point 

 3 point 

 

49. Hvilken af følgende menneskelige lidelser behandles normalt med insulin? 

 HIV 

 Sukkersyge 

 Gigt 

 

50. Hvilket af følgende steder på kroppen er nøglebenet placeret? 

 Hofte-regionen 

 Skulder-regionen 

 Anklerne 

 

 

 

 

 

 


