Sprogtest til optagelsesprøven
Instruktion: Denne prøve tester, hvor god du er til retskrivning, grammatik, semantik og andre beslægtede
emner. Du får 15 spørgsmål i alt.

1. Hvilke af følgende sætninger indeholder stavefejl?
*A.
Vi skal aldrig nogensinde glemme, at bestyrelsen skal forholde sig til repræsentantskabet,
som igen referer til et selskabs øverste myndighed, som er generalforsamlingen.
*B.
Det har ingen bund i nogen som helst virkelighed, og det er rent opspind, hvis rygter i
visse kredse insinuere det, fastslår han.
*C.
For første gang er en læge fradømt retten til at praktiserer, skriver Reuters.
D.

Ministeren kritiserer Forsvarets Efterretningstjeneste for at sige noget, de ikke har sagt.

2. Hvilke af følgende sætninger indeholder stavefejl?
*A.
Fiske boller i suppen er ikke alles livret, men de smager nu godt, når de er pocherede.
B.

Selskabsbestyrelsesnæstformandssuppleanten var kritisk over for forslaget.

*C.

Ornitologen ville så gerne høre en rød kælk synge i skoven.

*D.

De tjekkede den mistænktes ip adresse.

3. Hvilke af følgende sætninger indeholder stavefejl?
A.
Raketten springer vel forhåbentlig ikke over huset?
*B.
*C.

Overlæge Ane Marie Thulstrup mener, at kvinder skal blive bedre til at ligge sig på sofaen
og slappe af, når de kommer hjem fra arbejde
Avisen lægger på bordet, gør den ikke?

D.

Det er forår, og så er det tid til at lægge kartofler i jorden.

4. Hvilke af følgende sætninger indeholder stavefejl?
*A.
Artiklen var faktisk udemærket, selvom der var en del stavefejl i den.
*B.

En censor registrerede røgen, og alle måtte forlade kontorerne, da den begyndte at bippe
højlydt.

C.

Det er ærgerligt, at fællesskabet skal lide under det.

*D.

Han har den diamentralt modsatte holdning til spørgsmålet.

5. Hvilke af følgende sætninger indeholder stavefejl?
A.
Han bor i huset overfor.
*B.

Han bor i huset over for.

C.

Han bor over for huset.

D.

Han bor overfor huset.

6. Hvilke led indgår i følgende sætning: ”Ministeren var tilfreds.”
A.
Konjunktional (bindeordsled)
*B.

Subjekt (grundled)

*C.

Verbal (udsagnsled)

D.

Direkte objekt (genstandsled)

E.

Indirekte objekt (hensynsled)

*F.

Prædikativ til subjekt (omsagnsled til grundled)

G.

Prædikativ til objekt (omsagnsled til genstandsled)

H.

Adverbial(er) (biordsled)

7. Hvilke led indgår i følgende sætning: ”Ifølge en ny rapport gav falske nyheder ikke Trump
sejren.”
A.
Konjunktional (bindeordsled)
*B.

Subjekt (grundled)

*C.

Verbal (udsagnsled)

*D.

Direkte objekt (genstandsled)

*E.

Indirekte objekt (hensynsled)

F.

Prædikativ til subjekt (omsagnsled til grundled)

G.

Prædikativ til objekt (omsagnsled til genstandsled)

*H.

Adverbial(er) (biordsled)

8. Hvor mange ord indeholder subjektet (grundleddet) i følgende sætning? ”Den af ministeriet
fastlagte ramme på 2.400 studiepladser på kandidatuddannelserne fungerer som udgangspunkt
for dimensioneringen.”
A.
1
B.

5

C.

8

*D.

10

E.

12

9. Hvilke ord/udtryk er abstrakte, dvs. uhåndgribelige eller ikke konkrete
*A.
Overvejelse
B.

Lars Løkke Rasmussen

*C.

Spisning

*D.

Ellipse

E.

Det store bøgetræ i haven

10. Hvilke sætninger indeholder kommafejl, når man sætter startkomma, dvs. grammatisk
komma?
A.
Skolen i Sdr. Stenderup lukker for de ældste klassetrin, og det sker uden klager fra
forældrene.
*B.
Der er ingen forældre på barrikaderne ingen slagsange og ingen bannere, der protesterer
mod lukningen af de ældste klassetrin på en skole i Sdr. Stenderup.
C.
Og det er faktisk lidt usædvanligt, at en skolelukning ikke bliver mødt med vrede fra
lokalbefolkningen.
*D.
Men i Sdr. Stenderup er de glade for, at skolen, som længe har været lukningstruet på
grund af faldende elevtal ikke flyttes helt.
E.
Vi er positivt overraskede over, at vi ikke får en ren skolelukning, for vi får jo et andet
tilbud, der kan bidrage til udviklingen i området, siger Morten Walthersdorf Frederiksen,
der er formand for skolebestyrelsen på Sdr. Stenderup Centralskole.

11. Hvilke sætninger indeholder kommafejl, når man sætter startkomma, dvs. grammatisk
komma?
A.
Danskernes køb med betalingskort i udlandet er steget så meget, at det påvirker dansk
økonomi.
*B.
De seneste tre år, er købene uden for landet steget med 40 procent.
*C.
*D.
E.

I samme periode er betalingerne, med kort herhjemme, kun vokset 14 procent, skriver
Politiken.
Det svarer til, at når vi i dag køber for 100 kroner på betalingskort ender 11 af dem i
udlandet.
Det er så stort et ryk i danskernes indkøbsvaner, at det påvirker dansk økonomi som
helhed, siger chefanalytiker Tore Stramer fra Nykredit til Politiken.

12. Hvilke af følgende sætninger indeholder kommafejl, når man sætter startkomma og følger
Retskrivningsordbogens § 50(1), som er gengivet ordret her: ”Når en præposition [dvs. et
forholdsord] eller et ord eller en ordforbindelse der bruges som præposition, hører nøje
sammen med en efterfølgende ledsætning, sættes kommaet foran præpositionen”.
A.
Et sommerhus i Nordvestsjælland er brændt ned til grunden, uden at nogen har opdaget
det.
*B.
Wozniacki skal regne med at få ganske kvalificeret modstand forudsat, at hun vinder sin
førsterundekamp mod en kvalifikationsspiller.
*C.
Vi guider til de gode gamle serier i anledning af, at successerien har sæsonpremiere i dag.
D.

En solformørkelse er ret kortvarig og varer almindeligvis under 1 time, afhængigt af om
Månen kun strejfer Solskiven eller dækker den helt.

13. Hvilke af følgende sætninger indeholder kommafejl, når man sætter startkomma og følger
Retskrivningsordbogens § 50(6a), som er gengivet ordret her: ”Bemærk at ledsætninger med et
hv-ord (hvem, hvad, hvilken osv.) og et eventuelt efterfølgende der begynder med hv-ordet eller
den præpositionsforbindelse [dvs. forholdsordsforbindelse] der rummer hv-ordet, og at
startkommaet således skal stå foran hv-leddet
*A.
De vidste ikke hvem af de fire ansøgere, der var mest egnet.
B.
C.

Et af emnerne var, hvor mange job der er blevet skabt under Helle Thorning-Schmidt, og
hvor mange af dem der er gået til udlændinge.
De er uenige om, hvad der er bedst for skoleeleverne.

D.

Men spørgsmålet er, på hvilken måde han er ansvarlig, tilføjede forsvareren.

14. Hvilke af følgende ord kan bruges til at markere, at man som afsender er usikker på sin
påstand?
A.
Især

*B.

Nok

*C.

Vist

*D

Sikkert

15. Hvilke af følgende ord er flertydige?
A.
Ski
*B.

Kort

*C.

Finne

*D.

Ark

