Sprogtest til optagelsesprøven
2020

Instruktion til de studerende:
Denne prøve tester, hvor god du er til retskrivning og grammatik. Du får 10 spørgsmål i alt, som du har 20
minutter til at svare på. Du må bruge Retskrivningsordbogen på siden dsn.dk som eneste hjælpemiddel.
Bemærk, at du kan slå både staveformer og retskrivningsregler op på dsn.dk.
Type: MA (1 point)
1. Hvilke(n) af følgende sætninger indeholder særskrivnings- eller sammenskrivningsfejl, dvs. ord, der
fejlagtigt er splittet ad i flere dele, eller ord, der fejlagtigt er sat sammen til ét ord?
A.
Ordbogsredaktørerne opdaterede servicevilkårene og privatlivspåmindelserne for den digitale
udgave af betydningsordbogen og sendte samtidig et nyt log-in ud til brugerne.
B.
Der findes mange gode onlineordbøger, fx Den Danske Ordbog på ordnet.dk og
Retskrivningsordbogen på dsn.dk.
C.
Den automatiske stave kontrol markerer nogle gange stavemåder, der ikke er ortografiske fejl.
D.
De kommercielle medier laver næppe færre stavefejl end de ikkekommercielle.
E.
Igår kunne man på Dansk Sprognævns hjemmeside læse om en ny sprogfestival i Bogense.
Type: MA (1 point)
2. Hvilke(n) af følgende sætninger indeholder verber (udsagnsord), der er stavet eller bøjet forkert?
A.
Journalisten ville ikke refererer, hvad kilden havde sagt.
B.
Nyheden opsummerer meget fint de verdensomspændende problemer med viruspandemien.
C.
Abstraherer fra stavefejlene kan redaktøren simpelthen ikke.
D.
Redaktøren gik højt op i korrekt sprog og kunne derfor ofte godt insisterer på, at medarbejderne
på redaktionen læste korrektur på deres egne tekster to gange.
E.
Dansk Sprognævn planlægger at orienterer om nye ændringer i Retskrivningsordbogen.
Type: MA (1 point)
3. Hvilke(n) af følgende sætninger indeholder stavefejl?
A.
Journalisten sendte mange mail i løbet af en dag.
B.
C.
D.
E.
F

Journalisten sendte mange mails i løbet af en dag.
Journalisten sendte mailene af sted.
Journalisten sendte mailsene af sted.
Journalisten sendte mailene afsted.
Journalisten sendte mailsene afsted.

Type: MA (1 point)
4. Hvilke(t) af følgende verber er bøjet forkert?
A.
grine – grinte – grint
B.
grine – grinede – grint
C.
springe – sprang – sprængte

D.
E.

synke – sank – sænket
ligge – lå – lagt

Type: MA (1 point)
5. I hvilke(n) af følgende sætninger er der kommafejl, når man sætter startkomma? Bemærk, at
kommaet/kommaerne kan være sat forkert eller mangle.
A.
De var rejst 8.800 kilometer for at se deres nationalhelt i London, men så blev kampen aflyst.
B.
Mens den britiske regering stadig tillader store forsamlinger, har fodboldforbundet sagt stop.
C.
Alle kampe er aflyst på grund af corona-pandemien, og de titusinder af fodboldfans, der normalt
fylder i gadebilledet mangler.
D.
E.

Tottenham skulle have taget imod Manchester United, og det ville normalt betyde fuldt hus, på
de omkringliggende beværtninger.
Nabolaget omkring det nyrenoverede stadion i London, er et nedslidt område, hvor det roder på
altanerne, og de fleste facader passer godt til vejret denne grå eftermiddag, hvor man går og
venter på, at Londons himmel åbner sig.

Type: MA (1 point)
6. I hvilke(n) af følgende sætninger er der kommafejl, når man sætter startkomma? Bemærk, at
kommaet/kommaerne kan være sat forkert eller mangle.
A.
Supermarkeder på nettet indfører rationering, for at forhindre hamstring.
B.
For at modvirke hamstring indfører supermarkederne på nettet nu kvoter for hvor mange varer,
kunderne kan købe i nogle varekategorier.
C.
Det betyder blandt andet, at kunder maksimalt kan købe tre poser pasta på tværs af hele
pastasortiment på 70 forskellige varer.
D.
Hvis man prøver at købe mere, kommer der en besked frem om, at man højst kan købe tre poser
for at sikre varer til flest muligt.
E.
På samme måde kan man kun købe to pakker køkkenruller, tre pakker gær, tre frosne pizzaer, og
fire pakker vådservietter.
Type: MA (1 point)
7. Hvilke led indeholder følgende sætning: ”De førende viruseksperter var fortsat uenige”?
A.
Subjekt (grundled)
B.
Verbal (udsagnsled)
C.
Direkte objekt (genstandsled)
D.
Indirekte objekt (hensynsled)
E.
Prædikativ til subjekt (omsagnsled til grundled)
F.
Prædikativ til objekt (omsagnsled til genstandsled)
G.
Adverbial(er) (biordsled)
Type: MA (1 point)
8. Hvilken paragraf i Retskrivningsordbogen behandler stavefejlen i denne sætning: ”Programmet retter
automatiskt kommafejlene.”?
A.
§ 22
B.
§ 23
C.
§ 24

D.
E.
F.

§ 25
§ 26
Ingen af de nævnte paragraffer behandler denne fejl.

Type: MA (1 point)
9. Hvilken paragraf i Retskrivningsordbogen behandler kommafejlen i denne sætning: ”Han vidste ikke
hvilken kommafejl, der var tale om.”?
A.
§ 50 (1)
B.
§ 50 (2)
C.
§ 50 (3)
D.
§ 50 (4)
E.
§ 50 (5)
F.
§ 50 (6)
G.
Ingen af de nævnte paragraffer behandler denne fejl.
Type: MA (1 point)
10. Hvilke(n) af følgende sætninger indeholder stavefejl ifølge Retskrivningsordbogens § 38 (1) og 38
(2)?”
A.
B.
C.
D.

Der var rigtig mange sprogfejl i artiklen, fordi journalisten ikke kunne stave rigtig.
Der var rigtigt mange sprogfejl i artiklen, fordi journalisten ikke kunne stave rigtig.
Der var rigtig mange sprogfejl i artiklen, fordi journalisten ikke kunne stave rigtigt.
Der var rigtigt mange sprogfejl i artiklen, fordi journalisten ikke kunne stave rigtigt.

