
Hvem ejer YouTube? 
Google X 
Apple 
Bill Gates 
Sir Richard Branson 
New York Times 

 
 
Hvad er nepotisme: 

Opfindsomhed 
Tendens til tristhed 
Favorisering af venner og familie X  
Fifleri med fx falske fakturaer 
Åbensindethed 
Ubegrundet selvtillid 

 

Hvilke(n) af disse påstande om Tyskland er ikke korrekte? (et eller flere krydser) 
Har Europas største økonomi 
Har skiftet hovedstad i Merkels levetid 
Har lukket sine atomkraftværker  X 
Har et tokammersystem, stort set som USA 

 
Hvor hører begrebet umami hjemme? 
           I meteorologi 
           I madlavning  x 
           I psykologi 
           I musik 
           I skuespil 

I journalistik 
  
Plads på computerens harddisk opgøres i byte. Hvor mange megabyte (MB) er 500 GB lig med? 

50 
5.000 
50.000 
500.000 X 
5.000.000 
5.000.000.000 

 

Hvem er forfatter til New York trilogien (En by af glas, Genfærd og Det aflåste værelse)? 
Ernest Hemingway 
Agatha Christie 
Paul Auster X 
Marcel Proust 
Helle Helle 
J.K. Rowling 

 

 
 
 



Hvilke af disse påstande om Danmark og euroen er korrekte? (to eller flere krydser) 
Danskerne har sagt nej til eurosamarbejdet (ØMU) ved en folkeafstemning X 
Kursen på den danske krone følger i det store og hele kursen på euro X 
For tiden er der ikke flertal i Folketinget for at tilslutte sig eurosamarbejdet X 
Det økonomiske råd har udtalt, at krisen i dansk landbrug primært skyldes, at vi står uden 
for euroen 

 

Hvad dækker begrebet amerikansk exceptionalisme over? 
Amerikanernes opfattelse af, at USA er Guds eget land og det bedste i verden X  
At USA er den eneste supermagt i verden og derfor har særlige forpligtelser 
Amerikansk lov om, at USA’s  love står over andres landes love, når det gælder 
amerikanske firmaer i udlandet. 
At USA kun tillader indvandring af folk med bestemte uddannelser 

 
 
Hvad dækker bedst begrebet proaktiv? 

Fremskridtsvenlig 
Stresset 
Indforstået 
Udfarende X 
Afventende 
Rastløs  

 

Hvornår opstod den del af internettet, vi kalder WWW (The World Wide Web)? 
    I slutningen af 1950’erne 
    I starten af 1970’erne 
    I midten af 1980’erne 
    I begyndelsen af 1990’erne X 
    I begyndelsen af år 2000 
 
 
Hvad har Kvium, Kørner og Kluge (bl.a.) til fælles? 

    De er billedkunstnere  X 
    De er forfattere 
    De er filminstruktører 
    De er komponister 
    De er forhenværende borgmestre 
    De er modedesignere 
     
 

I 2007 begyndte det, der efterhånden blev kendt som den globale finanskrise. Hvilken af følgende 
var en væsentlig udløsende faktor? 

Euroens fald 
Irakkrigen og ‘Det arabiske forår’ 
Kinas betalingsbalanceunderskud 
Sammenbrud i den indiske it-sektor 
Organiseret international svindel med skuffeselskaber 
Amerikanske huslån uden sikkerhed X 



 
 

Hvad kommer nærmest betydningen af begrebet ’laissez faire’, som det bruges i 
undervisningssammenhænge? 

Dovenskab 
Ligegyldighed X 
Optimisme 
Målrettethed 
Opmuntring 
Motivation 
Repetition 

 
Hvis nu 1 ud af 7 danskere i marts 2014 havde svaret, at de tror på julemanden, mens kun 1 ud af 
12 danskere havde svaret ja til det samme spørgsmål i marts i år, hvor meget var så det 
gennemsnitlige årlige fald i hhv procent og procentpoint? 

Ca. 2 procent / 14 procentpoint 
Ca. 14 procent /  2 procentpoint   X 
Ca. 14 procent / 14 procentpoint 
Ca. 2 procent / 2 procentpoint  
Ca. 6 procent / 13 procentpoint  
Ca. 13 procent / 6 procentpoint   
Ca. 13 procent / 13 procentpoint  
Ca. 6 procent / 6 procentpoint  

 

Hvad betyder solidaritet? 
At man kan klare sig alene 
At man holder sig økonomisk sund 
At man holder sig fysisk sund 
At man er vedholdende 
Noget femte X 

 
Hvor mange år har Dansk Folkeparti sammenlagt siddet i regering? (rund op eller ned) 

0    x 
1 
3 
5 
7  

 

Hvad vil det sige at være insolvent? 
At man har indlevelsesevne 
At man ikke er konsekvent 
At man har en personlighedsforstyrrelse 
At man ikke kan betale sin gæld X 
At man er indadvendt 
At man er ordblind 
At man er løsningsorienteret      

 
 
 



Hvilke(t) af disse lande grænser ikke op til Middelhavet? (et eller flere krydser) 
Portugal x 
Libyen 
Serbien x 
Ungarn x 
Frankrig 

 
Hvor høj er den danske moms på fødevarer? 

10% 
15% 
20% 
25%  X 

 

Hvor ligger Nordslesvig? 
Norge 
Sverige 
Holland 
Danmark  X 
Tyskland 

 
Hvad vil det sige, at ’landsretten har stadfæstet’ en dom? 

At den har udskudt sin afgørelse 
At den har offentliggjort sin dom 
At den har underkendt en tidligere dom 
At den har idømt en strengere straf end (fx) byretten 
At den har dømt det samme som (fx) byretten  X 
At den har bestemt, i hvilken by sagen skal behandles 
At den har bestemt, hvor den dømte skal afsone sin straf 
Noget ottende 

 
 
Fra hvilken sammenhæng stammer begrebet inflation? 

Sygdom 
Indvandring 
Retssikkerhed 
Dyreavl 
Økonomi  x 

 
 
Hvilke af disse betegnelser stammer ikke fra islam? (to eller flere krydser) 

Rabbi X 
Sunni 
Haram 
Sabbat X 
Dharma X 
Nirvana X 

 

 
 
 



Hvad forstås ved begrebet ’renters rente’? 
- Den rente, bankerne betaler for at låne de penge, de skal låne ud 
- Det at gøre gengæld, hævne sig 
- Tendensen til at arve og forstærke sine forældres gener 
- Noget fjerde  X 

-  
 
Hvilket parti blev Danmarks næststørste ved det seneste folketingsvalg? 

Dansk Folkeparti X 
Det Konservative Folkeparti 
Enhedslisten 
Liberal Alliance 
Radikale Venstre 
Socialdemokratiet 
Socialistisk Folkeparti 
Venstre 

 
 
Hvad betyder konspiration? 

Sammenbrud 
Kontrol 
Dobbeltspil 
Mistænkeliggørelse 
Sammensværgelse  X 
Magtbalance 
Samarbejde 
Oplæg til forhandling 

 
 
Når man kalder en stat sekulær, hvad er det så for et aspekt, man kigger på? 

Privatøkonomiens størrelse 
Militærets størrelse 
Religionens indflydelse X 
Graden af isolation i forhold til andre stater 
Graden af åbenhed / gennemsigtighed i magtudøvelsen 
Magtfordelingen mellem lovgivende, udøvende og dømmende magt 
Noget syvende 

 
 
Hvad hedder det lægespeciale, der fokuserer på kræft? 

Reumatologi 
Ortopædi  
Kraftologi 
Pædiatri 
Neurologi 
Gerontologi 
Onkologi  X 

 

 
 
 



Hvad vil det sige, at der er evidens for noget? 
Berettiget tvivl 
Stærkt vidensgrundlag X 
Bred enighed 
Stor risiko 
Stor efterspørgsel 
Det vil trække i langdrag 

 
  
Hvilke af disse ’områder’ er med i Storbritannien?: 

England  X 
Irland 
Wales  X 
Skotland  X 
New Zealand 
Australien 
Canada 

 
 
Hvad er Fairtrade? 

Bevægelse mod frihandelsaftaler 
EU’s princip for det indre marked 
Kapitlet om handel i Menneskerettighedskonventionen 
Handelsdelegationernes konference på Davos 
Forbrugerrådets internationale mærkningsordning 
Noget femte X 

 
 
Hvad eller hvem er Boko Haram ? 

En milits, der kæmper for sharialov X 
Arabisk for ‘meget helligt’ 
En dansk sangerinde  
Den syriske konge 
Forfatteren til ”Dræb ikke en sangfugl” 

 
 
Hvad forstås ved ordet ambulant? 

At man bliver transporteret med udrykning til sygehuset 
At man er i behandling uden at være indlagt X 
At man er splittet i sin opfattelse af eller holdning til en sag 
At man er (åndeligt) oppustet, sløv og besværet 
At man har svært ved at læse og stave 
  

 
Hvem var USA’s præsident umiddelbart før Barack Obama? 

Bill Clinton 
Ronald Reagan 
George W. Bush  X 
Joe Biden 
Al Gore 

  
 



Hvad er Stephen Hawking kendt for? 
Han er forfatter til en række gyserromaner 
Han er en af verdens førende fysikere  X 
Han er en kontroversiel engelsk politiker 
Han har verdensrekorden i maraton 
Noget femte 

 
 

Hvilken betydning tillægges begrebet ’sammenhængskraft’ oftest? 
Fælles værdier (og tillid) i et samfund eller en organisation X 
Indbygget logik i en organisations opbygning og handlinger 
En gruppe eller organisations evne til at modstå ydre pres 
En teori eller models evne til at svare til virkeligheden 

 

Hvad forstås ved begrebet assimilation? 
At man tilpasser sig det eksisterende  X 
At man lefler for andre 
At man skærer igennem et svært problem 
At nogen bliver udelukket fra fællesskabet 
At en virksomhed deles op i selvstændige underafdelinger 

 
Hvem besluttede, at Danmark skulle gå fra katolicisme til protestantisme? 

Kongen - og Rigsrådet  X 
Biskopperne 
Folket - ved en afstemning 
Folketinget 
Amterne 
Ingen (i al fald jordiske magter) - det skete bare   

 
 

Hvem står for udbetalingen af arbejdsløshedsdagpenge? 

    Jobcentrene 
    Bankerne 
    Socialforvaltningerne 
    Fagforeningerne 
    A-kasserne X 
    Forsikringsselskaberne 
 

Hvad vil det sige, at en virksomhed er børsnoteret? 
At den er på børsens overvågningsliste pga. problemer 
At den er ejet af en fond 
At den er blandt de 20 største virksomheder i landet 
At dens aktier handles på børsen  X 
At bruttoresultatet mindst er fordoblet gennem de seneste fire år 
At regnskabet er godkendt af en statsautoriseret revisor 

 
 



Hvem afgør, om vi har haft stormflod i Danmark? 
Naturstyrelsen 
Folketinget 
DMI 
Stormrådet X 
Vejrtilbagebliksrådet 
Tidevandsinstituttet 
Ingen. Man kan jo heller ikke altid afgøre, om det er en solskins- eller en overskyet dag. 

 
 
I årene 1900-2000 steg levealderen i Danmark gennemsnitlig med: 

Ca. en time om dagen 
Ca. et kvarter for hver time X      
Ca. en dag i måneden 
Ca. en uge om året 

 
 
We are legion - We do not forgive - We do not forget - Expect us 
Hvem bruger dette slogan?   

UNESCO 
FIFA 
Anonymous X 
Greenpeace 
CIA 
Mossad 

 
-         
Hvem sagde ”Fred i vor tid”? 

Neville Chamberlain X 
Carl Bildt 
Nelson Mandela 
Winston Churchill 
Anders Fogh Rasmussen 

 

Hvad er Margrethe Vestager kommissær for? 
Miljø 
Handel 
Konkurrence  X 
Elektronik 
Noget femte 

 

Hvad er 3F ? 
    Danmarks første iværksætterskole 
    Nordens største bank 
    Et skandinavisk filmselskab 
    En gastronomisk pris 
    Noget femte  X 
 

 



Hvem eller hvad er Dumaen? 
    Overhovedet for den russisk ortodokse kirke 
    Den russiske valuta 
    Det russiske parlaments underhus  X 
    Den russiske efterretningstjeneste 
    Et ‘broderskab’ af russiske hyper-rigmænd’ 
    Det russiske stats-tv 
 
 
Hvilken af følgende udlægninger dækker bedst begrebet lean? 

Effektiv arbejdsorganisering X 
Tryghed i ansættelsen 
Hierarkisk organisation 
Bæredygtig ledelse  
Uhøjtideligt arbejdsmiljø 

 
 

    Hvad er Novo Nordisk? 
     Nordisk turismenetværk 
     Tidsskrift for nordisk gastronomi 
     Dansk-norsk energisamarbejde 
     Et medicinalfirma X 
     En trend blandt møbelarkitekter 
 

Hvor længe er jorden om at komme rundt om solen? 
    Et døgn 
    En måned 
    Et år  X 
    Nej, det er da solen, der drejer rundt om jorden 
 
 
                                     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	


