Sprogtest til optagelsesprøven
Instruktion: Denne prøve tester, hvor god du er til retskrivning, grammatik og andre beslægtede emner. Du
får 18 spørgsmål i alt. Der er fem svarmuligheder til hvert spørgsmål. Bemærk, at der kan være mere end ét
rigtigt svar, og at der også kan være nul rigtige svar.

1) Hvilke af følgende sætninger indeholder stavefejl?
a)
b)
c)
d)
e)

*Advokadoen er desværre blevet blød.
*Husk nu at lave linieskift i artiklen.
Han havde mange fine refleksioner i sin afsluttende opgave.
*Han var af den diamentralt modsatte holdning.
Musikken er meget monoton.

2) Hvilke af følgende sætninger indeholder stavefejl?
a)
b)
c)
d)
e)

Problemerne er kolossale i landets nordlige del.
*Endelig fik labratoriet resultaterne.
*Men det havde metrologerne ikke forudset.
Grammatik er ikke helt let.
*Ærkebiskoppen af Barcelona har sæde i kattedralen.

3) Hvilke af følgende sætninger indeholder verber (udsagnsord), der er stavet/bøjet forkert?
a)
b)
c)
d)
e)

Lige præcis dén stavefejl irriterer mange læsere.
De har alle strakt ud efter løbeturen, sådan som træneren altid insisterer på.
*Han har skulle overbevise alle om, at man ikke kan risikere at miste sine penge på spekulationer.
Det inspirerer mig altid til at male, når folk kommer sejlende gennem Svendborgsund.
*Det ændrer altså ikke på sagen, at du altid har skullet opfører dig sådan.

4) Hvilke sætninger indeholder sammensatte ord, der er stavet forkert (sær-/sammenskrivningsfejl)?
a)
b)
c)
d)
e)

*Hvilken net browser bruger du, når du downloader apps på din telefon?
Journalisten søgte i arkiverne efter ansatte på centralarbejdsanvisningskontoret.
*I følge Retskrivningsordbogens kommaregler skal der komma omkring parentetiske appositioner.
*De står alle sammen uden for og fryser.
Undervisningsdifferentiering bliver der fortsat talt meget om i skolen.

5) I hvilke af følgende sætninger er ordene ad eller af brugt forkert?
a)
b)
c)
d)
e)

Hun sprintede ned ad langsiden på stadion.
*Du skal ikke være ked ad det.
*Hun gik ind af porten.
*Det lugter lidt ad en sammensværgelse.
*Chefen råbte ad glæde.

6) Hvilke af følgende sætninger indeholder bøjnings- og/eller kongruensfejl (dvs. en fejl, der er skabt af, at
to eller flere ord ikke stemmer grammatisk overens i fx køn eller tal).
a)
b)
c)
d)
e)

*Værkerne er alle blevet malede af berømte kunstnere.
I går, da vi skrev teksten, syntes jeg ikke, at det var så svært at finde fejlene, men det gør jeg i dag.
*Universitetet er blevet mere opmærksomme på de studerendes sociale engagement.
*Den nye kontanthjælpsreform går da hårdt ud over de virkelige fattige.
*Politiet anholdte forbryderne.

7) Hvilke af følgende sætninger indeholder stavefejl, der skyldes forveksling af den transitive og intransitive
form af verbet? (Transitive verber (udsagnsord) kan tage objekt (genstandsled/hensynsled), mens
intransitive verber ikke kan).
a)
b)
c)
d)
e)

*Denne type fejl ligger sig et sted mellem sjusk og uvidenhed.
Raketten springer altså ikke, før den bliver tændt.
*Kunstnerne hang deres billeder op på væggen.
Læg bøgerne på bordet, tak.
*Hvis du sidder dig ned og slapper af, går det hele meget lettere.

8) Hvilke af følgende sætninger indeholder kommafejl, når man sætter startkomma, dvs. komma foran
ledsætninger?
a) Som politiker kan man nå langt, hvis man formår at overholde taletursregler og frame sit budskab
konstruktivt.
b) Og demonstrationen af de færdigheder kan også afsløre vindere og tabere af valget.
c) De fleste er opdraget med, at det ikke er pænt at afbryde.
d) *Alligevel sker det ofte, for det er en naturlig del af den måde det danske sprog bruges på.
e) *Og der er mange meninger om hvad, der gør en vinder til en vinder i en debat, men det bør stå
klart, at sprogbrugen har en betydningsfuld indflydelse.

9) Hvilke af følgende sætninger indeholder kommafejl, når man sætter startkomma, dvs. komma foran
ledsætninger?
a) *Det er der ingen grund til, at blive uvenner over.
b) *Når politikerne afbryder hinanden i tv-debatter er det noget andet.
c) *Omend det kan foregå ubevidst reagerer vi seere på det, når politikerne taler i munden på
hinanden.
d) *Lingvistiske undersøgelser, der er gået forud for denne artikel tager udgangspunkt i
samtaleanalyse og framingteorier.
e) Undersøgelserne peger i retning af, at den måde, hvorpå politikerne opererer med taleture og
framer deres budskaber, kan få betydning for, hvordan vælgerne sætter deres kryds på valgdagen.
10) Hvilke af følgende sætninger indeholder kommafejl, når man sætter startkomma, dvs. komma foran
ledsætninger?
a) Ud over de velkendte krav, som stilles til politikerne, såsom at de eksempelvis skal opføre sig ærligt
og redeligt, og at de skal føre en politik, man kan forstå og erklære sig enig i, så skal de altså også
følge taletursregler, frame deres budskaber klart og servere dem på en passende måde.
b) *Og det kan være svært, at holde styr på det hele, når man står midt i en hektisk debat i et tvstudie, hvor kameraerne snurrer, og mere end en halv million danskere vejer hvert et af
politikernes ord på vælgervægtskålen hjemme i stuerne.
c) Når politikerne op til et valg har været samlet i tv-debatter, står det ofte øverst på mediernes
dagsorden at kåre en efterfølgende taber og vinder.
d) *Afgørende faktorer er ofte selve politikernes fremtræden, hvordan svarede de, hvilke emner ville
de gerne tale om, og hvilke forsøgte de, at dreje samtalen væk fra?
e) Men undersøgelser peger i retning af, at taletiden i tv-udsendelser ikke bør erobres for enhver pris,
for det kan vise sig at blive en ulempe for politikerne at gennemtrumfe en taletur.

11) Hvilke af følgende sætninger indeholder kommafejl, når man sætter startkomma og følger
Retskrivningsordbogens § 50(1), som er gengivet ordret her: ”Når en præposition [et forholdsord] eller et
ord eller en ordforbindelse der bruges som præposition, hører nøje sammen med en efterfølgende
ledsætning, sættes kommaet foran præpositionen”:
a)
b)
c)
d)
e)

Journalisten havde skrevet artiklen, inden at hun havde interviewet kilderne.
Det vil jeg gerne, forudsat at min chef giver mig lov.
Forudsat at min chef giver mig lov, vil jeg gerne.
*De fik en stor stout på det lokale værtshus i anledning af, at deres artikel var blevet godkendt.
Man undgår fejlen, ved at man slår op i Retskrivningsordbogen.

12) Hvilke af følgende sætninger indeholder kommafejl, når man sætter startkomma og følger
Retskrivningsordbogens § 50(2), som er gengivet ordret her: ”Der sættes ikke komma mellem
sammenligningskonjunktionerne [sammenligningsbindeordene] som og end og en umiddelbart
efterfølgende ledsætning, men startkommaet sættes i stedet foran sammenligningskonjunktionen. I
tilfælde hvor ledsætningen ikke følger umiddelbart efter sammenligningskonjunktionen, sættes kommaet
foran ledsætningen”:
a)
b)
c)
d)

Det er et helt andet aspekt af DR, end hvad man forventer at få præsenteret.
Han vil forske i, hvordan de kan lave legoklodser, som er mere miljøvenlige end dem, de laver i dag.
*Men dog ikke mere end, at jeg sagde ja tak.
Farver, detaljer og billedindhold kommer til at fremstå lige så klart og tydeligt som det, han så i sin
linse for 35 år siden.
e) Der skete ikke andet, end at det blev klart, at forvirringen er total.
13) Et prædikativ (omsagnsled) karakteriserer eller navngiver det, som sætningens subjekt (grundled) eller
objekt (genstandsled) henviser til. Hvilke af følgende sætninger indeholder prædikativer?
a)
b)
c)
d)
e)

*Tit er jeg glad og vil dog gerne græde.
*Flest danskere hedder Anne og Peter.
*Storbyer i Mellemøsten kan blive for varme for mennesker.
LO ansætter to nye i toppen.
Kommuners udgifter til flygtningeboliger eksploderer.

14) Hvilke led indeholder følgende sætning?: Artiklen havde journalisterne skrevet om flere gange.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

*Subjekt (grundled)
*Verbal (udsagnsled)
*Direkte objekt (genstandsled)
Indirekte objekt (hensynsled)
Prædikativ til subjekt (omsagnsled til grundled)
Prædikativ til objekt (omsagnsled til genstandsled)
*Adverbial(er) (biordsled)

15) Hvor mange ord indeholder subjektet (grundleddet) i følgende sætning?: De nye studerende på
journalistuddannelsen på SDU købte pensumbøgerne over nettet.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

0
1
2
3
4
5
6
*7
8
9

16) Hvilke(n) af følgende ordklasser hører ordet sky til?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

*Substantiver (navneord)
*Verber (udsagnsord)
*Adjektiver (tillægsord)
Pronominer (stedord)
Præpositioner (forholdsord)
Konjunktioner (bindeord)

17) Hvilke(t) af følgende udsagn er sande:
a)
b)
c)
d)
e)

*Substantiver (navneord) bøjes i intetkøn og fælleskøn på dansk
Adjektiver (tillægsord) bøjes i kasus på dansk
*Præpositioner (forholdsord) bøjes ikke på dansk
Verber (udsagnsord) bøjes i tid og rum på dansk
*Nogle pronominer (stedord) bøjes i person på dansk

18) Hvilke af følgende udsagn er sande?
a) I Retskrivningsordbogen kan man finde ud af, hvordan et ord staves, hvad det betyder, og hvordan
det udtales.
b) *Dansk retskrivning skal ifølge loven følges af alle dele af den offentlige forvaltning.
c) Ifølge Retskrivningsordbogen findes der tre måder, man må sætte komma på: pausekommaet, det
grammatiske komma og det ny komma.
d) Retskrivningsreglerne skrives af et udvalg i Folketinget hvert andet år og udgives derefter af Dansk
Sprognævn.
e) Nydansk Ordbog udgivet af Reichendahl er den mest omfangsrige ordbog over dansk retskrivning.

