
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. Det britiske parlament stemmer nej til Theresa Mays skilsmisseaftale for tredje gang 

*B. Forældre spørger sjældent om lov: Børn synes, det er 'træls' og 'pinligt' at blive delt på 
socialemedier 

*C. Lauritzen efter millionforlig i it skandale: Et lille plaster på såret 

D. Landstræner glad for spillere i toppen af Europa: Men kvindelandsholdet kan ikke følge med 

E. Alternativet vil indføre 10 lovlige ’pjækkedage’ på alle ungdomsuddannelser 

 

Type: MA (1 point) 

2. Hvilke(n) af følgende nyhedsrubrikker indeholder verber (udsagnsord), der er stavet/bøjet forkert? 

A. Din smartphone vil forandre den kollektive trafik 

*B. Lucas på 15 år: Jeg har ville lave film siden 3. klasse 

*C. Unge danskere protester mod regeringen 

*D. Efter massiv kritik: Regeringen og DF ændre forslag 

*E. Kvinder kan ikke abstraherer fra mænds snorken 

 

Type: MA (1 point) 

3. Hvilke(n) af følgende nyhedsrubrikker indeholder stavefejl 

A. Trump truer med at lukke grænsen til Mexico 

*B. Neandertalere så helt anerledes ud, end vi hidtil har troet 

*C. Bibloteker opruster sikkerhed efter hackerangreb 

D. Unges søgen efter autenticitet sikrer værtshusets overlevelse 

E. Omtalt bog mangler intellektuel refleksion 

 

Type: MA (1 point) 

4. Hvilke(t) af følgende ord er stavet forkert? 

*A. proffesionel 

B. uv-indekset 

*C. statestik 

*D. arangerer 

*E. pencilin 

F. professor 

G. skolebestyrelsesformand 

*H. parlement 

 
 
 

Type: MA (1 point) 

5. Hvilke(t) af følgende verber er bøjet forkert? 

A. løbe – løber – løb – løbet 

B. strække – strækker – strakte – strakt 



C. referere – refererer – refererede - refereret 

*D. synke – synker – sænkede – sænket 

E. sprænge – sprænger – sprængte – sprængt 

 

Type: MA (1 point) 

6. Hvilke(t) af følgende udsagn er ukorrekte? 

*A. På dansk står det direkte objekt (genstandsleddet) aldrig forrest i sætningen. 

*B. Præpositionsforbindelser (forholdsordsforbindelser) kan ikke skilles ad på dansk, dvs. at 
præpositionen (forholdsordet) og styrelsen altid skal stå ved siden af hinanden.  

*C. Substantiver (navneord) bøjes på dansk i maskulinum (hankøn), femininum (hunkøn) og neutrum 
(intetkøn). 

*D. Verber (udsagnsord) bøjes på dansk blandt andet i aktivitetsform og lidelsesform. 

E. Adjektiver (tillægsord) bøjes i køn, tal, bestemthed og grad.  

 

Type: MA (1 point) 

7. Hvilke(t) af følgende kommaråd kan lede til kommafejl, når man sætter startkomma? 

*A. Sæt altid komma foran ’at’ 

B. Sæt komma efter ledsætninger 

C. Sæt komma mellem helsætninger  

D. Sæt komma foran ledsætninger 

*E. Sæt altid komma foran ’der’ 

 

Type: MA (1 point) 

8. I hvilke(n) af følgende sætninger er der kommafejl, når man sætter startkomma? Bemærk, at 
kommaet/kommaerne kan være sat forkert eller mangle. 

A. Beboerne på den lille ø Orø i Isefjorden vil med stor sandsynlighed miste deres ø-læge. 

*B. Det har nemlig ikke været muligt for regionen, at finde en ny læge, der kan overtage 
ydernummeret. 

C. Det fortæller formanden for det nære sundhedsvæsen i Region Sjælland, Nicolai Nicolaisen. 

D. Men den nuværende læge på øen, Henrik Jepsen, har tilbudt regionen, at han gerne vil fortsætte 
sit arbejde som læge på øen uden at overtage ydernummeret. 

E. Det har regionen foreløbigt afvist med den begrundelse, at det vil betyde, at regionen selv skal 
stå for vikardækning ved sygdom og ferie, og det er ikke muligt. 

 

Type: MA (1 point) 

9. I hvilke(n) af følgende sætninger er der kommafejl, når man sætter startkomma? Bemærk, at 
kommaet/kommaerne kan være sat forkert eller mangle. 

A. Nogle af fremtidens journalister var til optagelsesprøve på Syddansk Universitet i lørdags, hvor 
de blandt andet tog paratvidenstesten. 

B. For at komme ind på uddannelsen i Odense skal man igennem flere test, heriblandt en sprogtest, 
en analyseopgave og så den såkaldte videnstest. 

C. Der findes ikke et krav om, hvor mange af spørgsmålene der skal besvares korrekt, da de andre 
test også er afgørende for, om man som ansøger kommer videre til optagelsessamtalerne. 

*D. Se her om du kan svare rigtigt på spørgsmålene.  

E. Og husk, at du ikke må google. 

 

Type: MA (1 point) 

10. Hvilke led indeholder følgende sætning: ”De internationale forskere var derfor ikke blevet enige ”? 



*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: ”Politikeren foreslog en lovændring”? 

*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 led indeholder følgende sætning: ”Kvinde forærede forældreløse børn 10 millioner kroner”? 

*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) 

 


