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Dieser kleine Test hilft dabei, den passenden Kurs für Sie zu finden.
Bei den Aufgaben sollen Sie aus vorgegebenen Lösungsmöglichkeiten die jeweils richtige auswählen – wenn es mehr
als eine Lösung gibt, wird deutlich danach gefragt. Bei einigen Punkten müssen Sie selbst Ausdrücke ergänzen.
Überlegen Sie anhand der Aufgabenblätter und tragen Sie die richtige Lösung dann auf dem Antwortblatt ein.
Die Aufgaben werden fortlaufend schwieriger. Beginnen Sie deshalb mit Aufgabe 1 und fahren Sie fort, solange Sie
sich mit der Lösung sicher sind. Sobald Sie anfangen zu raten, sollten Sie aufhören.
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Aufgabenblätter

1 Welches Wort passt in die Lücke?
Har du nogensinde … på ski i Norge?
a) stå
b) stod
c) stået
d) står

2 Welche Reaktion ist angemessen?
Hav det godt!
a) Selv tak.
b) I lige måde.
c) Det gør ikke noget.
d) Det synes jeg også.

3 Welche Präposition fehlt?
Roskilde ligger vest ... København.
a) af
b) for
c) på
d) i

4 Welches Wort passt nicht in die Reihe?
a) vejret
b) vandet
c) landskabet
d) billedet

5 Welcher Ausdruck hat eine ähnliche Bedeutung?
Det ved jeg ikke.
a) Det kan jeg ikke sige noget om.
b) Det synes jeg ikke.
c) Det var så lidt.
d) Det har jeg ikke tid til.

6 Welcher Begriff bedeutet „Ausbildung”?
a) udendørs
b) ansøgning
c) uddannelse
d) virksomhed

7 Welches Wort passt in die Lücke?
Sanne har været produktionsassistent … tre år.
a) siden
b) for
c) i
d) om

8 Welche Verbform passt in die Lücke?
Lars … hos TDC siden 2007.
a) arbejder
b) arbejdede
c) vil arbejde
d) har arbejdet

9 Wie sagt man auf Dänisch „Prost!”?
..............................................

10 Welches Wort passt nicht in die Reihe?
a) niece
b) kone
c) lillebror
d) gravid

11 Welche Frage passt zu der Antwort?
- Ja, jeg har en bror, som er 26 år gammel.
a) Hvor gammel er din bror?
b) Har du nogen søskende?
c) Har du børn?
d) Er du gift?

12 Welches Possessivpronomen passt statt des 
kursiv gedruckten Namens?
Mette og Mettes søster skal i biografen i aften.
..............................................

13 Welcher Ausdruck passt nicht?
Hotellet ligger …
a) over for rutebilstationen.
b) ved siden af teatret.
c) forbi kirken.
d) på hjørnet af Havnevej og Lillegade.

14 Was findet man nicht in einem Hotelzimmer?
a) radiator
b) tårn
c) håndklæder
d) vækkeur

15 Wie fragen Sie nach dem Weg zum Rathaus?
a) Undskyld, kan du sige mig, hvordan jeg 

kommer til rådhuset?
b) Undskyld, hvor langt er der til rådhuset?
c) Skal vi ikke også til rådhuset?
d) Undskyld, ved du, hvor gammelt rådhuset er?
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16 Welches dänische Wort wird gesucht?
Hvad kalder man sådan en, man stryger bluser med?
..............................................

17 Welche Adjektivform passt in die Lücke?
I dag har han et par … bukser på.
a) brun
b) brunt
c) brune
d) de brune

18 Wie lautet des Gegenteil von „vid”?
a) smal
b) lille
c) kort
d) stram

19 Mit welchen beiden Sätzen machen Sie ein 
Kompliment?
a) Jeg foretrækker sort.
b) De er gode til dig.
c) De klæder dig godt.
d) Det har du ret i.

20 Welche Wendung passt nicht in die Reihe?
a) Hvad størrelse bruger du?
b) Hvad stof er det?
c) Kan den byttes?
d) Kan du lægge en besked?

21 Welches Wort passt?
Vores hus er mindre ... jeres.
a) som
b) end
c) lige
d) så

22 Welcher Satz hat eine ähnliche Bedeutung?
Jeg kunne godt tænke mig en stor altan.
a) Jeg er ikke interesseret i en stor altan.
b) Jeg vil gerne have en stor altan.
c) Sikke en stor altan!
d) Det er lige meget, hvor stor altanen er.

23 Welches Modalverb passt in die Lücke?
… jeg bede om mælken?
a) Vil
b) Kan
c) Skal
d) Må

24 Welche Konjunktion fehlt?
Klaus vil gerne have en have, ... han elsker at
være udenfor.
..............................................

25 Welches Wort passt nicht in die Reihe?
a) tordenvejr
b) kødannelse
c) overskyet
d) tåget

26 Welches Wort fehlt?
... det regner, kører Svend altid i bil på arbejde.
a) Fordi
b) Når
c) Hvis
d) Derfor

27 Wie lautet die Übersetzung?
Wie wird das Wetter?
..............................................

28 Wie lautet das richtige Satzende?
I morgen kan jeg ikke gå med i biografen, fordi ...
a) jeg har ikke tid.
b) jeg ikke har tid.
c) ikke jeg har tid.
d) jeg har tid, ikke?

29 Mit welchen beiden Wendungen können Sie 
sich entschuldigen?
a) Det gør ikke noget.
b) Jeg er ked af det.
c) Det må du undskylde.
d) Velbekomme.

30 Bringen Sie die Wörter in die richtige Reihen-
folge.
i – var – for – måneder – tre – biografen – siden
Jeg ..............................................

31 Welche Wendung passt nicht in die Reihe?
a) kødet steges
b) kartoflerne skrælles
c) løgene pilles
d) værelse søges

32 Was sagen Sie als Gast am Ende einer Mahlzeit?
..............................................

33 Welche Formen des Adjektivs passen?
Min bror er … i familien.
a) den højeste
b) højest
c) høj
d) højere

34 Welches Wort bedeutet „Sommersprossen“?
a) fuldskæg
b) skaldet
c) fregner
d) flyveører
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35 Welche Wendung hat eine ähnliche Bedeutung?
Det er meget overraskende, synes jeg.
a) Det havde jeg ikke troet.
b) Det passer helt bestemt.
c) Det kan ikke være rigtigt.
d) Er du sikker på, at det er rigtigt?

36 Welches Wort passt nicht in die Reihe?
a) sjov
b) flink
c) doven
d) hjælpsom

37 Welche Frage passt zu der Antwort?
Nogenlunde. Jeg er stadigvæk lidt småsyg.
a) Hvad er der i vejen?
b) Hvad fejler du?
c) Er du blevet rask igen?
d) Kan du tåle penicillin?

38 Welches Wort passt in die Lücke?
Lægen spørger, ... du også har andre symptomer.
a) at
b) som
c) hvad
d) om

39 Welcher Satz drückt ein Verbot aus?
a) Jeg kan ikke svømme.
b) Jeg må ikke svømme.
c) Jeg vil ikke svømme.
d) Jeg skal ikke svømme.

40 Welche Verbform passt?
Efter at jeg ... kartoflerne over, pillede jeg løgene.
a) havde sat
b) satte
c) har sat
d) sætter

41 Welcher Satz hat die gleiche Bedeutung?
Jeg kommer ikke i morgen. Jeg kommer heller
ikke i overmorgen.
a) Jeg kommer både i morgen og i overmorgen.
b) Jeg kommer enten i morgen eller i overmorgen.
c) Jeg kommer hverken i morgen eller i overmorgen.
d) Jeg kommer begge dage, i morgen og i over-

morgen.

42 Welche Verbform passt in die Lücke?
Hvis Lene … rig, ville hun stoppe med at arbejde.
a) være
b) er
c) har været
d) var

43 Mit welchen beiden Wendungen drücken Sie 
Besorgnis aus?
a) Jeg er bange for, …
b) Jeg regner med, ...
c) Jeg frygter, ...
d) Jeg går ud fra, ...

44 Welches Wort passt in die Lücke?
I 2005 fik socialdemokratiet ... mandater end 
i 2001.
a) færre
b) få
c) lidt
d) mindre

45 Welcher Satz hat die gleiche Bedeutung?
Jeg er ved at vaske op.
a) Jeg er lige blevet færdig med at vaske op.
b) Jeg står og vasker op.
c) Jeg skal til at vaske op.
d) Jeg kan ikke lide at vaske op.

46 Welche Konjunktion passt?
Han gik på arbejde i går, ... han var syg.
a) fordi
b) når
c) hvis
d) selv om

47 Welches Wort passt nicht in die Reihe?
a) gyser
b) komedie
c) drama
d) gruk

48 Wie lautet die Redewendung richtig?
Så gik jeg jo ikke glip … noget.
a) fra
b) til
c) af
d) med
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Bitte kreuzen Sie die richtige Lösung an bzw. tragen Sie die Ausdrücke auf der dafür vorgesehenen Zeile ein.
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Antwortblatt 

a b c d a b c d a b c d

1 A A A A 17 A A A A 33 A A A A

2 A A A A 18 A A A A 34 A A A A

3 A A A A 19 A A A A 35 A A A A

4 A A A A 20 A A A A 36 A A A A

5 A A A A 21 A A A A 37 A A A A

6 A A A A 22 A A A A 38 A A A A

7 A A A A 23 A A A A 39 A A A A

8 A A A A 24 ....................................... 40 A A A A

9 ....................................... 25 A A A A 41 A A A A

10 A A A A 26 A A A A 42 A A A A

11 A A A A 27 ....................................... 43 A A A A

12 ....................................... 28 A A A A 44 A A A A

13 A A A A 29 A A A A 45 A A A A

14 A A A A 30 Jeg ................................ 46 A A A A

.......................................

15 A A A A 31 A A A A 47 A A A A

16 ....................................... 32 ....................................... 48 A A A A

Punkte: ................... Punkte: ................... Punkte: ...................
12 Punkte und mehr 14 Punkte und mehr 14 Punkte und mehr
u Vi snakkes ved! Lektion 13 u Vi snakkes ved! Lektion 17 u Sie können sich nun für einen Kurs 

auf dem Niveau B1 des Europäischen 
Referenzrahmens anmelden.

Name: ................................................................................................................. Datum: ...............................

Punkte: ........................................................................................ Einstufung: ................................................

Bemerkung: .......................................................................................................................................................


