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Hvad er rigtigt?

Sæt kryds ved det rigtige svar.

Første stavemåde 
er korrekt

Begge stavemåder 
er korrekte

Anden stavemåde 
er korrekt

collage > < kollage X

centeret > < centret

for nylig > < fornylig

højtaler > < højttaler

iagtage > < iagttage

relasion > < relation

tilbuddet > < tilbudet



Rigtig form
Skriv den rigtige form af de ord, der står i parentes. 

 Der findes forskellige (vejrfænomen) vejrfænomener . Den nedbør, som oftest forekommer i 

Danmark, er regn, men vi (registrere)  også slud, hagl og sne.

Sne kommer (dale)  ned fra himmelen, men inden da dannes sneen 

i skyer ved lave (temperatur)  under 0 grader. Sne består af 

vandmolekyler og er (sammensætte)  af adskillige mindre 

(partikel) .

Man kan (observere)  snefnug i et mikroskop, og her kan man se, 

at iskrystallernes former er (uovertruffen) . De ligner 

(symmetrisk)  sekskanter eller stjerner med seks (spids) 

.
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Komma
Sæt de kommaer, som mangler.
Du må gerne sætte kryds og bolle under ordene. Det er valgfrit og indgår ikke i bedømmelsen af din 
besvarelse. Husk at angive, hvilken slags komma du sætter.

Løser du opgaven på papir, indsætter du kommaerne direkte i teksten herunder.

Sæt kryds:  Jeg sætter startkomma.   Jeg sætter ikke startkomma.

1.  Hvert år udkommer langt over 400 nye brætspil i Danmark og omsætningen er på over 250 mio. kr.

2.  Danskerne er ellevilde med spil og derfor det land på kloden hvor der er solgt flest Trivial Pursuit pr. 

indbygger.

3.  Siden 2009 har et panel som består af uvildige spilentusiaster uddelt ”Guldbrikken” til årets spil.

4.  Ved et festligt og velbesøgt arrangement kåres årets bedste børnespil voksenspil samt kenderspil.

5.  Kategorien ”Årets Kenderspil” hædrer de større og vanskeligere brætspil der er mere komplekse og 

tidskrævende men som samtidig er mere givende.

Løser du opgaven i PDF-format på skærmen, skal du indsætte de kommaer, som mangler, i den 
redigerbare tekst herunder.

Sæt kryds:  Jeg sætter startkomma.   Jeg sætter ikke startkomma.
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Ét eller flere ord
Ret fejlene, og skriv teksten, så den bliver korrekt.
Kommateringen skal ikke ændres.

Den mest effektive metode til affalds håndtering er kilde sortering. Vi skal hver især sortere affaldet i op til 

10 forskellige skraldespande. Det er derfor alt afgørende, at vi sætter os ind i sorterings vejledningerne. Ikke 

mindst sortering af plast affald, som blandt andet truer havmiljøet, har over ordentlig stor effekt. Kattebakker 

eller mad beholdere skal ikke ende hvorsomhelst.

Den mest effektive metode til affaldshåndtering

5



Faste udtryk

Læs det faste udtryk, og sæt kryds ved den rigtige betydning.

1. komme til kort betyder:

ikke høre efter

ikke kunne klare sig

ikke rigtig tro på

ikke spille med

2. der er ikke noget at rafle om betyder:

der er ikke noget at aflevere

der er ikke noget at diskutere

der er ikke noget at garantere

der er ikke noget at honorere

3. skære ind til benet betyder:

ramme alt og alle

ramme det centrale af noget

ramme helt ved siden af

ramme tonen helt rent

4. gå som varmt brød betyder:

blive ekstra honoreret

blive flyttet til noget bedre

blive rosende omtalt

blive solgt meget hurtigt

5. stikke en kæp i hjulet betyder:

foreslå, at en mulighed afprøves

forhindre, at noget gennemføres

forsikre, at effekten er høj

forudsige, at noget uheldigt sker

6. træde vande betyder:

forholde sig passiv

gøre noget uventet

overtage ansvaret

være hjælpsom
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Ret en tekst
Ret fejlene i teksten. Kommateringen skal ikke ændres.

Løser du opgaven på papir, skal du strege det forkerte ud og skrive det rigtige ovenover som vist i 
eksemplet herunder.

Blandt Amerikanerne
 amerikanerne

 blev popcorn i slutningen af 1800-tallet en udbredt snack. Det helt store gennembrud 

kom under depressionen i 30’erne, fordi popcorn var langt billiger end sukkerholdigt slik, som blev en 

luksusvarer, den almindelige befolkning ikke havde råd til.

Mange mennesker forbinder i dag det at gå i biografen med popcorn, men ved filmhistoriens begyndelse 

var biografejerne ikke begejstrede for den sprøde snack. De første film var stumfilm, hvor det var 

nødvendig, at tilskurerne kunne læse. Biografsalene blev indrettet som teatre for at tiltrække et finere 

publikum, og så så det skidt ud med fladtrådte popcorn i de dyre gulvtæpper. Lyden af knasende popcorn 

blev desuden anset for at være distraherende. Efterhånden måtte biografejerne dog bøje sig, og det vidste sig, 

at salget af popcorn blev en rigtig god ekstraindtægt.

Da fjernsynet blev populært i 1950’erne, faldt salget af popcorn drastisk, fordi folk meget sjældnere gik i 

biografen – nu kunne de se nyheder og film hjemme. Popcorn fandt dog også vej til folks private hjem, og da 

mikrobølgeovnen blev hvermandseje i begyndelsen af 70’erne, steg produksionen igen.

Løser du opgaven i PDF-format på skærmen, skal du rette fejlene i den redigerbare tekst herunder.
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Læs artiklen Kroketspillerne tabte til tennis, og besvar opgaverne ud fra tekstens indhold.
Sæt kryds ud for de rigtige svar.
Der er kun ét rigtigt svar til hver opgave.

1. Kroketspillet gav

kvinderne mulighed for at komme uden for 
London

mændene mulighed for at vise deres styrke

mænd og kvinder mulighed for at mødes 
uformelt

mænd og kvinder mulighed for at tjene lidt 
ekstra

2. Kroketspillet blev i victoriatiden spillet af

folk fra alle samfundslag

folk fra arbejderklassen

folk fra det bedre borgerskab

folk fra universitetsmiljøerne

3. Sportsmagasinet ”The Field”

advarede mod kroketspillet

arrangerede kroketturneringer

forudså kroketspillets undergang

spåede kroketspillet en stor fremtid

4. Walter Jones Whitmore

blev den første britiske mester i kroket

ejede Wimbledon og All England Croquet Club

fik trykt et officielt regelsæt

var journalist på sportsmagasinet ”The Field”

5. I 1882 blev

”Croquet” slettet fra klubnavnet

klubnavnet udvidet med ”Lawn Tennis”

kroketspillet forbudt på Wimbledons baner

resultater fra kroketturneringerne slettet for 
altid

6.  Tennisspillet fortrængte kroketspillet fra 
Wimbledon, fordi

banerne i Wimbledon oprindeligt var beregnet 
til at spille tennis på

det gav mænd og kvinder bedre muligheder for 
at spille sammen

tennisspillerne ikke længere ville give plads til 
kroketspillerne

tennisspillet blev en mere populær sport blandt 
publikum og presse

7. Fra 1890'erne blev

kroket englændernes mest populære sportsgren

kroketklubber oprettet rundtom i landet

kroket mere populært end tennis

kroketreglerne skrevet helt om

8. Lily Gower

blev den første kvindelige kroketspiller i hele 
Storbritannien

tog initiativ til at starte en walisisk kroketklub 
kun for kvinder

vandt det første mesterskab i kroket for kvinder 
på Wimbledon

var den første kvindelige vinder af The Open 
Championship

9. Kroketspillet blev i 1960'erne

den mest populære sportsgren i England

helt reduceret til kun at være et havespil

i begrænset omfang genindført på Wimbledon

Wimbledons hovedattraktion

10. Artiklen handler især om

kroketspillets mange regelsæt gennem tiderne

kroketspillets rolle i England i ca. 150 år

Wimbledonturneringens historiske betydning

Wimbledonturneringens storhed og fald
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Læs artiklen Håndarbejde af den finere slags, og besvar opgaverne ud fra tekstens indhold.
Sæt kryds ud for de rigtige svar.
Der er kun ét rigtigt svar til hver opgave.

1. Til hverdag forsker Toke Thomas Høye i

artsbestemmelse og naturforvaltning

klimaforandringer og biodiversitet

pattedyrenes betydning for miljø og klima

robotteknologiens indflydelse i de arktiske egne

2. Insekter

er et fuldt belyst område af biologien

har svært ved at klare den grønlandske frost

spiller en ubetydelig rolle i Grønland

udgør en vigtig del af naturens kredsløb

3.  I Grønland indsamles nogle insekter ved 
hjælp af

faldfælder

insektnet

lokkedåser

robotter

4.  Den kæmpestore bog indeholder 
bestemmelsesnøgler til

insektarter fundet i Danmark

insektarter fundet i Grønland

truede insektarter i Danmark

truede insektarter i Grønland

5. Dyret bliver fotograferet fra alle vinkler,

inden det kommer ned i væsken

mens det synker til bunds i væsken

mens væsken hældes over det

når det er sunket til bunds i væsken

6. Stankelben bliver artsbestemt efter

deres behåring

længden på deres kæbe

størrelsen på de enkelte kropsdele

vingernes mønster

7. Den nuværende robot

er mindst lige så hurtig som mennesker

kan ikke håndtere store insekter

suger alle insekter op gennem et rør

ødelægger ofte insekterne

8. Målet er, at den næste version af robotten kan

artsbestemme samtlige indsamlede insekter

gøre biologer overflødige i artsbestemmelsen

indsamle insekter fra faldfælderne til 
artsbestemmelse

tælle og artsbestemme hovedparten af insekterne

9.  ”Håndarbejde af den finere slags” er i 
artiklen en opgave,

som anses som prestigefyldt

som udføres med stor forsigtighed

som vedrører eksklusive tekstiler

som vedrører håndlavede robotter

10. Artiklen har fokus på, hvordan robotter kan

bidrage til at effektivisere forskning

bruges til at indfange insekter

gøre forskeres arbejde overflødigt

være med til at løse klimaproblemer
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Tekst 3

Læs artiklen Telefonen er ved at blive tavs: Vi ringer ikke længere til hinanden.
Klik på det udtryk, som passer bedst i sammenhængen.
Se hvordan i eksemplet.

Telefonen er ved at blive tavs: 
Vi ringer ikke længere til hinanden
af Jonas Pröschold

Telefonopkaldet er (x  helt,  ikke,  langsomt, 
 næppe) ved at forsvinde og blive en sjælden 

gestus, som vi viser vores nærmeste venner og 
familie, mener forsker.

”Du (  krammer,  ringer,  skriver,  smiler) 
aldrig mere!” var engang noget, som forsmåede 
venner og kærester sagde til hinanden. Nu er det en 
sætning, der (  bedømmer,  beskriver,  nedbry
der,

-
  nedgør) danskernes forhold til telefonopkald i 

fritiden. Vi ringer ikke til hinanden i samme grad 
som tidligere, og det antal minutter, som vi bruger 
på telefonopkald, (  falder,  fordobles,  stabilise-
res,  stiger) hvert eneste år. Det viser tal fra Kli
ma-, Energi- og Forsyningsministeriet 

-
og telesel

skabet 3.
-

Sidste år brugte vi en milliard færre minutter i 
røret end året før, således at vi nu taler i mobil- og 
fastnettelefon 15 milliarder minutter om året. Og 
siden 2005 er godt hvert fjerde opkald forsvundet. 
Tallene bliver især interessante, hvis man kigger på, 
hvornår vi ringer.

Ifølge en ny analyse af teleselskabet 3’s privat
kunder bliver 7 ud af 10 opkald foretaget mellem 

-

klokken 8 og 17, hvor de fleste er (  i byen,  i 
hjemmet,  på arbejde,  på ferie). Og i weekenden 
bliver antallet af opkald halveret.

”Tallene vidner om, at telefonopkaldet i stadig 
højere grad er et arbejdsredskab, som vi kun nødigt 
tager i brug i fritiden. Her bruger vi i stedet forskel
lige beskedtjenester til at socialisere og koordinere 

-

private aftaler. Når man bliver ringet op på telefonen, 
er det efterhånden et tegn på, at noget haster,” siger 
David Elsass, der er direktør for 3’s privatmarked.

Og der er faktisk en god grund til, at vi i stigende 
grad vælger telefonopkaldet fra, når vi skal tale med 
familie og venner. Det er nemlig enormt ( engagerende,

  forstyrrende,  nedslående,  opmuntrende

, mener Rasmus Helles, der forsker i danskernes 
mediebrug på Københavns Universitet.

”Vi kender sikkert alle sammen til det at få et 
telefonopkald på et tidspunkt, hvor det passer 
dårligt, og den i røret bare knevrer løs. Det er 
telefonopkaldets indbyggede udfordring. Det er en 
kommunikationsform, som kræver, at vi har tid lige 
her og nu, og derfor giver det god mening, at flere 
begynder at bruge beskeder på sociale medier eller 
andre kanaler, hvor man kan svare, når man har tid.”

Unge bliver bange
Rasmus Helles fortæller, at udviklingen er meget 
forskellig på tværs af (  aldersgrupper,  køn, 

 landsdele,  uddannelser). De fleste over 45 år har 
formentlig ikke oplevet, at deres opkaldsvaner har 
ændret sig væsentligt de seneste år. Men hos de unge 
er der sket et markant holdningsskift til telefonen.

”Jeg har talt med flere unge i forskningssammen
hænge,

-
 som siger, at de bliver direkte bange, når 

deres telefon ringer. De tænker, at der må være 
noget galt, fordi det er så usandsynligt, at nogen 
kunne finde på at ringe for bare at hyggesnakke,” 
siger han.

De unge vælger nemlig i høj grad opkaldene fra i 
det, som Rasmus Helles beskriver som ”rituel 
kommunikation”. Det er den kommunikation, hvor 
man plejer sine relationer ved at have (  fysisk, 

 jævnlig,  professionel,  sjælden) kontakt. 
Tidligere foregik den form for kommunikation i høj 
grad over telefonen, hvor man ringede og lige skulle 
høre, hvordan det gik. Men hos de unge er hygge
snakken i stedet flyttet over på andre kanaler som 

-

Instagram, Facebook og Skype, hvor man eksempel
vis skriver en hurtig kommentar, 

-
sender en besked 

eller et billede og taler sammen i en gruppesamtale 
med alle vennerne.
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”For unge giver det den samme form for intimitet 
og samhørighed. Og det er i virkeligheden fanta-
stisk, at der er kommet så mange nuancer i den 
kommunikation, vi kan have med hinanden,” siger 
Rasmus Helles.

Opkaldet overlever
Selv om der er blevet længere mellem opkaldene, er 
der dog intet, der tyder på, at telefonerne helt holder 
op med at ringe. Telefonsamtaler kan nemlig stadig 
noget – de er en enormt effektiv måde at (  begræn-
se,  skjule,  udnytte,  udveksle) oplysninger på. 
Det er også grunden til, at mange stadig bruger og 
vil blive ved med at bruge telefonen på arbejdet, 
hvor man ofte skal videregive informationer hurtigt.

Af samme årsag vil vi også blive ved med at slå 
på tråden i privaten, når der skal koordineres bør-

nehentning, indkøb og dagsplaner, mener Rasmus 
Helles.

Men derudover kommer telefonopkald til i 
stigende grad at blive brugt som en ekstraordinær 
kommunikationsform til helt (  akavede,  afslap-
pede,  specielle,  trivielle) situationer.

”Telefonsamtalen er ikke ved at forsvinde, men 
den er ved at få den samme rolle som (  anonyme, 

 håndskrevne,  kopierede,  officielle) breve. Det 
er en måde at vise andre, at man sætter pris på 
relationen til dem, og at man gerne vil bruge sin tid 
og opmærksomhed på dem. Så telefonen kommer til 
at ringe færre gange, men når den gør, kommer det 
til at betyde mere.”

politiken.dk, 15. september 2019
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	Den mest effektive metode til 1: 
	Text3: Blandt amerikanerne blev popcorn i slutningen af 1800-tallet en udbredt snack. Det helt store gennembrud kom under depressionen i 30’erne, fordi popcorn var langt billiger end sukkerholdigt slik, som blev en luksusvarer, den almindelige befolkning ikke havde råd til.Mange mennesker forbinder i dag det at gå i biografen med popcorn, men ved filmhistoriens begyndelse var biografejerne ikke begejstrede for den sprøde snack. De første film var stumfilm, hvor det var nødvendig, at tilskurerne kunne læse. Biografsalene blev indrettet som teatre for at tiltrække et finere publikum, og så så det skidt ud med fladtrådte popcorn i de dyre gulvtæpper. Lyden af knasende popcorn blev desuden anset for at være distraherende. Efterhånden måtte biografejerne dog bøje sig, og det vidste sig, at salget af popcorn blev en rigtig god ekstraindtægt.Da fjernsynet blev populært i 1950’erne, faldt salget af popcorn drastisk, fordi folk meget sjældnere gik i biografen – nu kunne de se nyheder og film hjemme. Popcorn fandt dog også vej til folks private hjem, og da mikrobølgeovnen blev hvermandseje i begyndelsen af 70’erne, steg produksionen igen.
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