Einstufungstest Teil 2

Aufgabenblätter
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. Überlegen Sie anhand der Aufgabenblätter und
tragen Sie die richtige Lösung gleich 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.
1. Was passt in die Lücke?
Op de tafel … geen boeken.
a. is er b. er zijn c. er is d. zijn er
_____________________________________
2. Auf welche Frage passt die Antwort?
U heeft geen cursus voor beginners nodig.
a. Welke cursus is geschikt voor mij?
b. Wanneer heeft u tijd voor een cursus?
c. Welke cursus is het goedkoopst?
d. Heeft u al eens een cursus Nederlands
gevolgd?
_____________________________________
3. Wo passen Satz und Frage wirklich zusammen?
a. Dat begrijp ik niet. Heb je er één voor mij?
b. Sorry, ik heb je niet verstaan. Kun je dat nog
een keer zeggen?
c. Ik ben mijn pen vergeten. Kan ik bij jou
meekijken?
d. Dat is geen probleem. Hoe spreek je dat
precies uit?
_____________________________________
4. Was ist die korrekte Mehrzahl?
bord − programma
a. borden − programmas
b. bords − programmen
c. borden − programma´s
d. border − programma’s

_____________________________
5. Welche Wörter passen in die Lücken?
Met de … in de … kan je heel snel je eten
opwarmen.
a. strijkplank − woonkamer
b. koelkast − tussenwoning
c. sleutel − caravan
d. magnetron − keuken
_____________________________________
6. Welche Frage passt nicht zu Wohnungssuche?
a. Hoe hoog zijn de kosten?
b. Waar is de dichtsbijzijnde supermarkt?
c. Hoe oud is de cavia?
d. Wanneer is de woning vrij?
_____________________________________

7. Wie drückt man Missfallen aus?
a. Wat leuk!
c. Je kunt niet alles hebben!
b. Echt buitgewoon! d. Dat vind ik zo vervelend.
_____________________________________
8. Welche Wörter passen in die Lücken?
De combinatie van de … fauteuil met die … tafel
vind ik echt smakeloos.
a. leren − vierkante c. leren − vierkant
b. lerene − vierkante d. lerene − vierkant

_____________________________
9. Was ist nicht korrekt?
a. Zij loopt altijd te telefoneren als ze naar het
werk gaat.
b. Hij staat zich te kammen voor de spiegel.
c. Het is drie uur en jullie liggen nog altijd te
slapen.
d. Wij staan nooit te lopen als we te laat zijn.
_____________________________________
10. Was trägt ein Mann eher nicht?
a. een geruit colbert
b.een effen spijkerbroek
c. een gestreepte jurk
d. een gestippelde trui
_____________________________________
11. Was sagt ein Verkäufer beim
Einkaufsgespräch?
a. Kan ik pinnen of chippen?
b. Wilt u even passen?
c. Mag ik dit eventueel ruilen?
c. Heeft u deze ook een maatje groter?
_____________________________________
12. Welcher Ausdruck beschreibt den Charakter?
a. Hij heeft zijn bril niet vaak op.
b. Ze is niet lui, maar wel een beetje gek.
c. Mijn zus heeft een nieuwe haarkleur.
d. Ze zijn allebei niet erg groot.

_____________________________
13. Wie gratuliert man?
a. Wat vreselijk!
c. Je hebt zo'n geluk!
b. Gefeliciteerd!
d. Wat is dat lang geleden!
_____________________________________
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14. Wie lauten die Formen im Präteritum?
hij werkt − jullie kiezen
a. hij werkte − jullie kiesten
b. hij werkte − jullie kozen
c. hij wark − jullie kiesden
d. hij werkte − jullie koosen
_____________________________________
15. Was passt in die Lücken? Ik … hen helpen met
hun huiswerk, maar zij … me niet.
a. wilte − laatte
c. wilde − laatten
b. wilde − lieten
d. wilden − lieten
_____________________________________
16. Welcher Satz ist nicht korrekt?
a. Toen ik klein was, woonde ik in een rijtjeshuis.
b. Die avond was het echt gezellig.
c. Als het regende, schrijf ik in mijn dagboek.
d. Vroeger luisterde ik het liefst naar liedjes van
Herman van Veen.

_____________________________
17. Welche Antwort passt?
Wanneer vertrekt de trein naar Den Haag?
a. U moet wel twee keer overstappen.
b. Met de metro bent u er net zo snel.
c. Hij heeft vandaag een beetje vertraging.
d. Vandaag vanaf spoor 10.
_____________________________________
18. Was passt? Annabel was al vertrokken …
a. toen ze met de trein is aangekomen.
b. als ze met de trein aankwam.
c. omdat ze met de trein aankomt.
d. toen ze met de trein aankwam.
_____________________________________
19. Wofür gibt es kein Verkehrsschild?
a. U mag hier niet rechtdoor rijden.
b. U mag de Wegenwacht niet bellen.
c. U mag niet sneller dan 60 rijden.
d. Hier mag u niet parkeren.
_____________________________________
20. Welche Antwort passt?
Hoe lang duurt de reparatie?
a. Ik was bij pomp 4.
b. Ik zal het even aan de monteur vragen.
c. Dan moet je de motor laten afkoelen.
d. Dat is dan 183 € alsublieft.

_____________________________
21. Wie lehnt man einen Vorschlag ab?
a. Kan ik echt aanbevelen.
b. Daar heb ik echt zin in.
c. Dat lijkt me helemaal niets.
d. Echt een aanrader!
_____________________________________

22. Welche Umschreibung ist richtig?
Vanavond: Lezing over Maarten ´t Hart door
Annie Boersma.
a. Annie Boersma wordt gelezen door Maarten ´t
Hart.
b. De lezing werd gehouden door Mevr. Boersma.
c. De lezing wordt vandaag gehouden door Mevr.
Boersma.
d. De lezing zal gehouden worden door Maarten
´t Hart.
_____________________________________
23. Auf welche Frage passt die Antwort?
Er zijn nog plaatsen vrij op rij 10.
a. Kan ik nog twee kaartjes reserveren?
b. Wat kosten de goedkoopste kaarten?
c. Hoeveel heeft u er nodig?
d. Wanneer zijn er nog kaarten vrij?
_____________________________________
24. Welche zwei Ausdrücke könnten die
Mediennutzung einer Person beschreiben?
a. Ik rij iedere dag met de trein, soms ook met de
metro.
b. Hij heeft het altijd over problemen van gelovige
mensen.
c. Voor ik naar bed ga, chat ik nog even met een
paar vrienden.
d. Zij kijken nooit naar het nieuws, wel naar
speelfilmen.

_____________________________
25. Was passt nicht dazu? lip, oog, neus, …
a. voorhoofd b. bil c. mond d. oor
_____________________________________
26. Was sagt ein Patient beim Arztbesuch?
a. Heeft u een afspraak?
b. U moet deze tabletten innemen.
c. Wat kan u tegen hoofdpijn aanraden?
d. U zou beter niet gaan werken.
_____________________________________
27. Was passt in die Lücke? Als ik jou was, …
a. ga ik vroeger slapen.
b. moet je vroeger gaan slapen.
c. ga vroeger slapen
d. zou ik vroeger gaan slapen.
_____________________________________
28. Welcher Satz ist nicht korrekt?
a. Hij denkt ik ben te moe.
b.Hij denkt dat ik beter naar huis zou gaan.
c. Hij vindt dat ik wat moet rusten.
d.Hij vraagt of ik wat wil slapen.

_____________________________
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29. Wie heißen die Einwohner von Noorwegen
und België?
a. de Noorweger − de Belgen
b. de Nooren − de Belgischen
c. de Noren − de Belgen
d. de Noorwegers − de Belger
_____________________________________
30. Welche Bewertung ist negativ?
a. Het personeel was erg vriendelijk.
b. We moesten lang op het eten wachten.
c. Dat smaakt scherp.
d. Geweldig is het hier!
_____________________________________

31. Welche Anweisung ist höflich?
a. Daarna de gaskraan openzetten.
b. Druk op "aan/it".
c. Opent u nu even het venster.
d. Doe eerst de kraan dicht.
_____________________________________
32. Welcher Ausdruck beschreibt kein Gericht?
a. Dat is van groenten gemaakt.
b. Dat zijn van die milde balletjes met deeg
errond.
c. Dat smaakt zoetzuur en is lekker fris.
d. Dat zijn harde, houten borden.
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Antwortblatt
Name:

Datum:

Punkte:

Einstufung:

Bemerkung:
Bitte kreuzen Sie die richtige Lösung an.
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12 Punkte und mehr:
→ Wat leuk! A2 les 5

12 Punkte und mehr:
→ Wat leuk! B1 les 1
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