Sprogtest til optagelsesprøven
Instruktion til de studerende: Denne prøve tester, hvor god du er til retskrivning og grammatik. Du får 12
spørgsmål i alt, som du har 20 minutter til at svare på. Du må ikke anvende hjælpemidler til denne opgave.
Type: MA (1 point)
1. Hvilke(n) af følgende nyhedsrubrikker 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.
Ny hjælp til politiet: Landsdækkende kameraregister på vej
*B.

Norsk skuffelse: Kina snupper curling guldet i tæt finale

*C.

Lejere fik dyr tv pakke, medmindre de aktivt sagde nej tak

D.

Leverandørproblemer driller eksporten

E.

Ekstrem vækstaktiespekulation gør familie til milliardær

Type: MA (1 point)
2. Hvilke(n) af følgende nyhedsrubrikker indeholder verber (udsagnsord), der er stavet/bøjet forkert?
*A.
Nanna har borderline: Jeg har skulle igennem nogle rigtig seje kampe
*B.

Sund mad på skemaet og i skolekøkkenet ændre børns livsstil

*C.

Unge skriver for at kunne forandrer verden

*D.

Politiet anholdte den mistænkte

E.

Direktør klandrer hovedaktionær for fejl

Type: MA (1 point)
3. Hvilke(n) af følgende nyhedsrubrikker indeholder bøjnings- og/eller kongruensfejl?
A.
Svensk forlig undrer danske politikere
*B.

Fejlene i bilagene var finansordføreren ikke overraskede over

*C.

Der er varslet lockout for de offentlige ansatte

D.

Danmarks dyreste rumprojekt sendes ud i rummet

E.

De kronisk syge har det svært i samfundet

Type: MA (1 point)
4. Hvilke(t) af følgende ord er stavet forkert?
A.
monoton
B.

hierarki

*C.

advokado

*D.

jydsk

*E.

hovede

F.

journalistik

G.

ærgerlig

H.

professor

Type: MA (1 point)
5. Hvilke(t) af følgende verber er bøjet forkert?
A.
skrive – skriver – skrev - skrevet
B.

lykkes – lykkes – lykkedes – lykkedes

C.

le – ler – lo - leet

*D.

ligge – ligger – lagde – lagt

*E.

sprænge – sprænger – sprang – sprunget

Type: MA (1 point)
6. Hvilke(t) af følgende udsagn er ukorrekte?
*A.
*B.
*C.
*D.
E.

På dansk står det direkte objekt (genstandsleddet) altid placeret mellem subjektet (grundleddet)
og verbalet (udsagnsleddet).
Præpositionsforbindelser (forholdsordsforbindelser) består af en præposition (et forholdsord) og
en bestyrelse.
Substantiver (navneord) bøjes på dansk i maskulinum (hankøn), femininum (hunkøn) og neutrum
(intetkøn).
Verber (udsagnsord) bøjes på dansk i tempus (tid) og numerus (tal).
Adjektiver (tillægsord), der ender på -ig og -vis, skal tilføjes et -t, når de bruges som
mådesadverbialer (biordsled, der angiver måde).

Type: MA (1 point)
7. Hvilke af følgende råd og regler kan lede til kommafejl?
*A.
Sæt komma omkring led
B.

Sæt komma efter ledsætninger

C.

Sæt komma mellem helsætninger

D.

Sæt komma foran ledsætninger

*E.

Sæt komma midt i helsætninger

Type: MA (1 point)
8. I hvilke(n) af følgende sætninger er der kommafejl, når man sætter startkomma?
A.
Politiet har endnu ikke noget signalement af gerningsmændene, men vil gerne høre fra vidner,
der har set noget i forbindelse med røveriet.
*B.
- Jeg kan huske hvad, der er sagt, men ikke hvem, der har sagt det, fastslår Lars Løkke
Rasmussen.
*C.
Hvert fjerde danske hjem har det seneste år haft problemer med, at betale alle faste udgifter,
viser en undersøgelse fra Finanstilsynets Penge- og Pensionspanel.
*D.
Hun mener, at børn har ret til at blive født uanset, om de fødes med handicap eller i socialt
dårligt stillede familier.
*E.
Journalistforbundets formand er enig med Pressenævnet i, at de medier, der er omtalt i sagen
har begået en alvorlig fejl ved at bruge betalte kilder.
Type: MA (1 point)
9. Hvilke led indeholder følgende sætning: ”De danske journalister var til gengæld ikke begejstrede”?
*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)
10. Hvilke led indeholder følgende sætning: ”Landstræneren overvejer et karrierestop”?
*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)
11. Hvilke led indeholder følgende sætning: ”Komitéen overrakte journalisterne prisen”?
*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)
12. Hvilke(n) af følgende helsætninger indeholder to ledsætninger?
A.
Eks-spionen og hans datter er stadig indlagt i kritisk tilstand tre en halv uge efter giftangrebet.
B.

Dmitrij Peskov er talsmand for Ruslands præsident, Vladimir Putin.

C.

Storbritannien siger, at Rusland højst sandsynligt stod bag angrebet.

D.

Den 4. marts blev han og hans 33-årige datter forgiftet med nervegift i byen Salisbury i
Storbritannien.
Rusland beder nu Storbritannien bevise, at det ikke var dem selv, der stod bag giftangrebet.

*E.

