
SPROGPRØVE 

Instruktion: Denne prøve tester, hvor god du er til retskrivning og andre beslægtede emner. Du får 30 

spørgsmål i alt om stavning, bøjning, ledstilling, faste udtryk og kommatering. Der er fem 

svarmuligheder til hvert spørgsmål, men kun ét svar er korrekt. Du har 20 minutter til at svare på 

spørgsmålene.  

 

1. I hvilken sætning er alle ord stavet og bøjet korrekt?  

a. Psykiateren karakteriserer hende som stærkt ustabil. 
b. Folketinget ændre våbenloven. 
c. Nu bliver det dyrere at kører over for rødt. 
d. Han ville ikke lærer førstehjælp. 
e. Jeg bære med smil min byrde! 

 

2. I hvilken sætning er alle ord stavet og bøjet korrekt?  

a. Unge danske rappere tager ofte til USA for at prøve lykken. 
b. Mange bagerer må dreje nøglen om på grund af krisen. 
c. Han fik gode karaktere i historie og samfundsfag. 
d. Det genere mig ikke det fjerneste, at du ryger. 
e. Hun har altid haft mange beundrerer. 

3. I hvilken sætning er alle ord stavet og bøjet korrekt?  

a. Han kom løbende omkring hjørnet i fuldt firspring. 
b. Hvad er det for en måde at komme valsene på? 
c. Bondemanden gennede tyrende ind i folden ved solnedgang. 
d. Grundtvig hyldede en legene tilgang til læring. 
e. Aftalen er bindene i fem år fra dags dato. 

 

4. I hvilken sætning er substantiverne, dvs. navneordene, stavet korrekt i ét eller flere ord? 

a. Dansk svinetransport lever ikke op til EU’s regler. 
b. Corydon opfordrer oppositionen til at tage en tude kiks. 
c. Vi må sætte en stopper for det stigende pille misbrug blandt unge. 
d. De norske ski løbere hører til verdens bedste. 
e. Slagterens tilbud i denne uge: lamme lår, 44,95 kr. pr. halvkilo! 

 

5. I hvilken sætning er substantiverne, dvs. navneordene, stavet korrekt i ét eller flere ord? 

a. Efter gymnasiet fik hun job som mobiltelefonsælger. 
b. De havde fanget en flot rød spætte med store gæller i Øresund.  
c. Firmaets web redaktør lancerede en ny strategi for at holde trit med Østen. 



d. Hjemme opgaverne skal afleveres senest i morgen kl. 12.00 på Blackboard. 
e. Dansk Folkeparti mener, at der er alt for mange reality shows på DR. 

 

6. I hvilken sætning er verberne, dvs. udsagnsordene, bøjet rigtigt?  

a. Jeg har aldrig kunnet fordrage gule ærter! 
b. Jeg har aldrig kunne fordrage gule ærter! 
c. Jeg har aldrig kunnet fordraget gule ærter! 
d. Jeg har aldrig kunne fordraget gule ærter! 
e. Jeg har aldrig kunne fordrages gule ærter! 

 

7. I hvilken sætning står pronominerne, dvs. stedordene, i den rigtige form? 

a. Den nye overenskomst er vedtaget til stor fortrydelse for mine kolleger og mig. 
b. Den julemorgen købte jeg billet til både min søster og jeg. 
c. Charlie og mig har været bedste venner siden gymnasietiden. 
d. Hun forklarede kun reglen til de, der ikke forstod den.  
e. I Fremmedlegionen lærer du ikke at stole på nogen, undtagen du selv. 

 

 

 

8. I hvilken sætning er nogen eller nogle brugt korrekt? 

a. Jeg har ikke nogen cigaretter overhovedet. 
b. Nogen gange må man trække i nødbremsen og holde en pause. 
c. Han har nu aldrig været nogle stor taler. 
d. På Rådhuspladsen stod nogen folkeskolelærere og demonstrerede. 
e. Jeg vil aldrig nogle sinde begynde at ryge! 

 

9. I hvilken sætning er ad eller af brugt korrekt? 

a. Flasken er fuld af vand. 
b. Den stolte far førte sin datter op af kirkegulvet. 
c. Kom indenfor, og tag overtøjet ad.  
d. Fugten drev ned af væggen. 
e. Børnene kælkede ned af bakken hele dagen. 

 

10. I hvilken sætning er ligge eller lægge brugt korrekt? 

a. I weekenderne elsker de at lægge puslespil. 
b. Jeg går ovenpå og ligger mig. 



c. Han lægger nu, som han selv har redt. 
d. Vil du ligge mit horoskop? 
e. Hver nat lægger han uroligt og råber op i febervildelse. 

 

11. I hvilken sætning er præpositionerne, dvs. forholdsordene, brugt korrekt? 

a. Tillidsmanden vil kontakte arbejdsgiveren og konfrontere denne med, at arbejdsmiljøet er for 
ringe. 

b. Tillidsmanden vil kontakte arbejdsgiveren og konfrontere denne om, at arbejdsmiljøet er for 
ringe. 

c. Tillidsmanden vil kontakte arbejdsgiveren og konfrontere denne på, at arbejdsmiljøet er for 
ringe. 

d. Tillidsmanden vil kontakte arbejdsgiveren og konfrontere denne omkring, at arbejdsmiljøet er 
for ringe. 

e. Tillidsmanden vil kontakte arbejdsgiveren og konfrontere denne over, at arbejdsmiljøet er for 
ringe. 

 

 

 

 

 

12. I hvilken sætning er der korrekt kongruens, dvs. grammatisk overensstemmelse mellem ordene?  

a. Det er lykkedes for forfatteren at trænge igennem med sine budskaber.  

b. De nye musiknumre var hun vildt glade for, at hun havde lagt ind på sin iPod.  

c. Studienævnet var overraskede over, at ansøgningerne var blevet godkendte.  

d. De overvejede at købe et usædvanlig hus.  

e. Det er synd for de kroniske syge. 

 

13. I hvilken sætning er der korrekt kongruens, dvs. grammatisk overensstemmelse mellem ordene?  

a. Politiet anholdt demonstranterne. 

b. Det lykkeligste folk i Europa er blevet mere aggressive. 

c. Under den netop afsluttet slutrunde viste holdet solidt forsvarsspil.  

d. Bøgerne var hun meget interesserede i at læse.  

e. Den imponerende og smukt restaurerede bygningskompleks betog alle.  

 



14. I hvilken sætning er ledstillingen korrekt?  

a. Sushien mente ingen i selskabet smagte særlig godt. 

b. Det var da en mærkelig måde at spørge, om på han ville gøre det. 

c. Det er regeringen, der på grund af en nu af alle erkendt forfejlet strategi, der har problemer. 

d. De forhørte sig om, hvorvidt man ville nu igen kunne købe vinylplader i vintagebutikken. 

e. Om sommeren, når det var overskyet og regnvejr, tog vist de da aldrig på cykeltur. 

 

15. I hvilken sætning er idiomet, dvs. det faste udtryk, korrekt?  

a. Vi har aldrig slået større brød op, end vi kan bage.  

b. Ministeren kastede handsken i ringen og trak sig fra sin post.  

c. Artiklen satte deres kog i sind. 

d. Kunstneren har altid befundet sig godt på de tonede gulve i det elitære miljø.   

e. Det kom som et lyn fra en tildækket himmel. 

 

16. I hvilken sætning er idiomet, dvs. det faste udtryk, korrekt?  

a. Fra modeugen i Paris forlyder det, at langskaftede gummistøvler er det nye sort.  

b. Det vil jeg ikke sætte spørgsmål ved. 

c. De slog katten ud af tønden. 

d. Regeringens finanspolitik var en tikkende tumpe under dansk økonomi.  

e. Pensionisten var efterhånden oppe over årene. 

17. Hvilken sætning er kommateret korrekt, når man sætter startkomma, dvs. ’grammatisk komma’? 

a. Journalisten overvejede at tage sit kamera med for at dokumentere, at han havde set det.  

b. Journalisten overvejede at tage sit kamera med for at dokumentere at han havde set det. 

c. Journalisten overvejede, at tage sit kamera med, for at dokumentere, at han havde set det.  

d. Journalisten overvejede, at tage sit kamera med, for at dokumentere at han havde set det.  

e. Journalisten overvejede, at tage sit kamera med for, at dokumentere, at han havde set det.  

 

18. Hvilken sætning er kommateret korrekt, når man sætter startkomma, dvs. ’grammatisk komma’? 

a. Den berømte og internationalt anerkendte instruktør Lars von Trier har igen provokeret med 

sine udtalelser. 

b. Den berømte og internationalt anerkendte instruktør, Lars von Trier, har igen provokeret med 

sine udtalelser. 

c. Den berømte og internationalt anerkendte instruktør Lars von Trier, har igen provokeret med 

sine udtalelser. 



d. Den berømte, og internationalt anerkendte, instruktør Lars von Trier, har igen provokeret med 

sine udtalelser. 

e. Den berømte, og internationalt anerkendte, instruktør, Lars von Trier, har igen provokeret med 

sine udtalelser. 

 

19. Hvilken sætning er kommateret korrekt, når man sætter startkomma, dvs. ’grammatisk komma’? 

a. Bogen, som de begge havde læst, var virkelig god, syntes de.  

b. Bogen, som de begge havde læst var virkelig god syntes de.  

c. Bogen som de begge havde læst, var virkelig god syntes de.  

d. Bogen, som de begge havde læst, var virkelig god syntes de.  

e. Bogen som de begge havde læst var, virkelig, god syntes de.  

 

20. Hvilken sætning er kommateret korrekt, når man sætter startkomma, dvs. ’grammatisk komma’? 

a. Redaktøren vidste ikke, hvem der talte sandt.  

b. Redaktøren vidste ikke hvem der talte sandt.  

c. Redaktøren vidste ikke, hvem, der talte sandt. 

d. Redaktøren vidste ikke hvem, der talte sandt. 

e. Redaktøren vidste, ikke, hvem, der talte sandt.  

 

 

21. Hvilken sætning er kommateret korrekt, når man sætter startkomma, dvs. ’grammatisk komma’? 

a. Den studerende læste i ordbogen, der lå på bordet, med fornyet interesse.  

b. Den studerende læste i ordbogen der lå på bordet med fornyet interesse.  

c. Den studerende læste i ordbogen, der lå på bordet med fornyet interesse.  

d. Den studerende læste, i ordbogen, der lå på bordet med fornyet interesse.  

e. Den studerende læste, i ordbogen, der lå på bordet, med fornyet interesse.  

 

 

22. Hvilken sætning er kommateret korrekt, når man sætter startkomma, dvs. ’grammatisk komma’? 

a. Fra den lille fynske by Klintebjerg kan man sejle til øen Vigelsø.  

b. Fra den lille, fynske by Klintebjerg kan man sejle til øen Vigelsø.  

c. Fra den lille fynske by, Klintebjerg, kan man sejle til øen Vigelsø.  

d. Fra den lille fynske by, Klintebjerg, kan man sejle til øen, Vigelsø.  

e. Fra den lille, fynske by, Klintebjerg, kan man sejle til øen, Vigelsø.  

 



23. Hvilken sætning er kommateret korrekt, når man sætter startkomma, dvs. ’grammatisk komma’? 

a. Den nye skrivestil, som han havde lært på kurset, var den samme som den, hun anvendte.  

b. Den nye skrivestil, som han havde lært på kurset, var den samme, som den hun anvendte. 

c. Den nye skrivestil, som han havde lært på kurset var den samme, som den hun anvendte. 

d. Den nye skrivestil, som han havde lært på kurset, var den samme, som den, hun anvendte. 

e. Den nye skrivestil som han havde lært på kurset, var den samme, som den hun anvendte. 

 

24. Hvilken sætning er kommateret korrekt, når man sætter startkomma, dvs. ’grammatisk komma’? 

a. Hvis bøgen på kirkegården ikke snart springer ud, bliver jeg forårsdeprimeret.   

b. Hvis bøgen på kirkegården ikke snart springer ud bliver jeg forårsdeprimeret.  

c. Hvis bøgen, på kirkegården, ikke snart, springer ud bliver jeg forårsdeprimeret.  

d. Hvis bøgen, på kirkegården, ikke snart springer ud bliver jeg forårsdeprimeret. 

e. Hvis bøgen, på kirkegården, ikke snart, springer ud, bliver jeg forårsdeprimeret.  

 

25. Hvilken sætning er kommateret korrekt, når man sætter startkomma, dvs. ’grammatisk komma’? 

a. At hun er glad, gør, at jeg er glad. 

b. At hun er glad, gør at jeg er glad. 

c. At hun er glad gør, at jeg er glad. 

d. At hun er glad gør at jeg er glad. 

e. At hun, er glad, gør at jeg, er glad. 

26. Hvilken sætning er kommateret korrekt, når man sætter startkomma, dvs. ’grammatisk komma’? 

a. Ja, kommaer, de er ofte svære at sætte rigtigt, når man har travlt, ikke? 

b. Ja kommaer, de er ofte svære at sætte rigtigt når man har travlt ikke? 

c. Ja, kommaer de er ofte svære at sætte rigtigt, når man har travlt, ikke?  

d. Ja, kommaer de er ofte svære, at sætte rigtigt, når man har travlt, ikke?  

e. Ja, kommaer, de er ofte svære, at sætte rigtigt, når man har travlt, ikke?  

 

27. Hvilken sætning er kommateret korrekt, når man sætter startkomma, dvs. ’grammatisk komma’? 

a. De vil gerne medvirke som kilder, såfremt journalisten gør dem anonyme. 

b. De vil gerne medvirke som kilder såfremt journalisten gør dem anonyme. 

c. De vil gerne medvirke, som kilder såfremt, journalisten gør dem anonyme. 

d. De vil gerne medvirke som kilder såfremt, journalisten gør dem anonyme. 

e. De vil, gerne, medvirke som kilder såfremt, journalisten gør dem anonyme. 

 

28. Hvilken sætning er kommateret korrekt, når man sætter startkomma, dvs. ’grammatisk komma’? 



a. Han læste grundig korrektur på artiklen, efter at de havde revideret den to gange.  

b. Han læste grundig, korrektur på artiklen efter at de havde revideret den to gange.  

c. Han læste grundig, korrektur på artiklen, efter at de havde revideret den to gange.  

d. Han læste grundig, korrektur på artiklen efter, at de havde revideret den to gange.  

e. Han læste grundig korrektur på artiklen efter, at de havde revideret den to gange.  

 

29. Hvilken sætning er kommateret korrekt, når man sætter startkomma, dvs. ’grammatisk komma’? 

a. Klatreren havde forceret det sværeste punkt på ruten og var på vej ned, da ulykken skete. 

b. Klatreren havde forceret det sværeste punkt på ruten, og var på vej ned, da ulykken skete. 

c. Klatreren havde forceret det sværeste punkt på ruten, og var på vej ned da ulykken skete. 

d. Klatreren havde forceret det sværeste, punkt på ruten, og var på vej ned, da ulykken skete. 

e. Klatreren havde forceret det sværeste punkt på ruten og var på vej ned da ulykken skete. 

 

30. Hvilken sætning er kommateret korrekt, når man sætter startkomma, dvs. ’grammatisk komma’? 

a. Backpackerne fortsatte videre til Paris, London og Rom i den sidste uge af juni.  

b. Backpackerne fortsatte videre til Paris London og Rom i den sidste uge af juni.  

c. Backpackerne fortsatte videre til Paris, London, og Rom i den sidste uge af juni.  

d. Backpackerne fortsatte videre til Paris, London, og Rom, i den sidste uge af juni.  

e. Backpackerne fortsatte videre til Paris London og Rom, i den sidste uge af juni.  

 

 


