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Eksempelopgaver i kvote 2-prøven 

 
Kategorier og opgavetyper 

Dette dokumentet indeholder eksempler på, hvordan opgaver kan se ud i kvote 2-prøven 

på Københavns Universitet. Eksemplerne giver dig et indblik i de forskellige kategorier og 

opgavetyper, der indgår i KU’s kvote 2-prøve. 

 
Spørgsmålene i opgaverne svarer til indholdet af de lette opgaver, du kan møde i kvote 2- 

prøven. Du kan altså ikke bruge disse opgaver til at vurdere, hvordan du vil kunne klare 

dig i kvote 2. 



Eksempelopgave 1: Faglig læsning 
 

 
 

For at løse denne opgave skal du bruge din evne til at forstå og udlede meningen af en tekst 

for at vurdere svarmulighederne. 

 

 
Evaluering 

De nuværende betydninger af begrebet ”evaluering” er sproglig import fra de engelsktalende 

lande, primært USA. Det optræder første gang i danske tekster sidst i 1960’erne og er altså  

relativt nyt i Danmark. I dagens Danmark har begrebet evaluering to beslægtede, men meget 

forskellige betydninger, hvortil der er formuleret en række forskellige definitioner. Dels 

evaluering som en bred samfundsvidenskabelig disciplin (ikke i særlig grad rettet mod 

uddannelse) med et undersøgelses-/forskningsmæssigt sigte, hvor genstandsfeltet som regel 

er offentlige indsatser. Dels den form for evaluering, der ofte kaldes pædagogisk evaluering, 

som havde både en individ- og en systemorienteret tilgang, men hvor det alene drejede sig 

om uddannelsesområdet. 

 
Ifølge teksten … 

 
Vælg en svarmulighed på hver linje Ja Nej 

 
… stammer det moderne evalueringsbegrebfra USA.                

 
… er det fælles for de to betydninger af begrebet, at evaluering drejer sigom uddannelse.                

 
… er evaluering inden for pædagogikken orienteret mod individer.                

 
… har man i Danmark en lang tradition for at evaluere uddannelse.                

 
… er genstandsfeltet for pædagogisk evaluering offentlige indsatser. 



Eksempelopgave 2: Faglig læsning 
 

 

 

For at løse denne opgave skal du bruge dit ordforråd samt din evne til at forstå en teksts 

sammenhæng for at identificere det rigtige ord, der fuldender sætningen. 

 

 
Vælg de rigtige ord 

Demokrati i Danmark 

Demokrati er grundstenen i det danske folkestyre, og hvis man kigger tilbage i tiden, tegnes 

et billede, hvor politisk lighed i stigende grad bidrager til at skabe et fuldkomment demokrati  

i Danmark. Gennem tiden er flere og flere befolkningsgrupper inviteret ind som (tilfredse, 

særlige, observerende, aktive) deltagere i demokratiet, blandt andet ved grundlovsændringen i 

1915, hvor individualiseret valgret uanset køn, klasse og indtægt blev indført. I dag har alle 

myndige, danske statsborgere bosat i det danske kongerige (Danmark, Grønland eller 

Færøerne) stemmeret, hvilket stemmer overens med demokratiske værdier, der ( savner, 

fordrer, trodser, udelukker) borgerinddragelse. Men én ting er at have (mod, ret, lyst, kritik) 

til deltagelse, en anden ting er, om borgerne overhovedet interesserer sig for (kongeriget, 

historien, grundloven, politik) – og om der i så fald kan tegnes et mønster over, hvem der 

interesserer sig, og hvem der ikke gør. 



Eksempelopgave 3: Generel læsning 
 

 

 

For at løse denne opgave skal du bruge dit ordforråd samt din evne til at forstå en teksts 

sammenhæng for at identificere det rigtige ord, der fuldender sætningen. 

 

 
Vælg de rigtige ord 

Viktor har en knallert, men han synes det kunne være sejt at have en bil i stedet. ( Risikoen, 

Udfordringen, Spørgsmålet, Fordelen) er, at han ikke har meget plads i sin garage, og at han 

ikke har mange penge at købe for. Derfor overvejer han sine muligheder. Alle de små biler  

hos bilforhandleren er så billige, at Viktor har råd til at købe dem. Der er også en hel afdeling 

med seje biler, men (mange, størstedelen, ingen, halvdelen) af dem er så billige, at Viktor har 

råd til dem. Viktor konkluderer, at ingen af de seje biler er små biler. Den konklusion er 

faktisk helt rigtig. Viktor er blevet helt i tvivl efter at have kigget på alle de biler, så ( han, de, 

man, hun) spørger bilforhandleren om hjælp. Forhandleren tager ham med ud bagved og viser 

ham en lille, blå bil. Den er helt ny og skinner pænt, og den har Viktor faktisk råd til. 



Eksempelopgave 4: Generel læsning 
 

 

 

For at løse denne opgave skal du bruge dit ordforråd samt din evne til at forstå en teksts 

sammenhæng for at identificere det rigtige ord, der fuldender sætningen. 

 

 
Vælg de rigtige ord 

Der er mange ting, man kan vælge at gå til, (når, da, dengang, fordi) man er ung. På Solsted 

skole går de fleste elever til håndbold, kor eller ridning. På trods af det har alle drengene i 6. a 

valgt at gå til fodbold i fritiden. De er (faktisk, ikke, næsten, knap) så vilde med fodbold, at 

alle dem der spiller i fritiden også spiller fodbold i frikvarteret. En dag blev der sparket en  

bold så hårdt, at en rude gik i stykker. En lærer på skolen udbrød straks: “Det må være en fra 

6. a der har gjort det, for alle dem, der spiller fodbold i frikvarteret, går i 6. a”. Det argument 

havde (de, eleverne, hun, man) ikke ret i. Efter denne episode blev det forbudt at spille 

fodbold i frikvarteret, for skolen havde ikke råd til at skifte ruder hele tiden. Anledningen til 

forbuddet var altså, at ruden blev smadret. 



Eksempelopgave 5: Engelsk læsning 
 

 

 

For at løse denne opgave skal du bruge dit ordforråd samt din evne til at forstå en teksts 

sammenhæng for at identificere det rigtige ord, der fuldender sætningen. 

 

 
Vælg de rigtige ord 

Cockney Rhyming Slang 

The Cockney rhyming slang is a very particular form of slang, almost a code ( number, 

language, gesture, book), developed many years ago by thieves, entertainers and 

streetworkers in something called the "Bow Bell Area". The (idea, area, concept, slang) is 

named after the St Mary-le-Bow Church, and includes the parts of northeast London where 

you can (imagine, find, see, hear) the bells. Thus, everyone born within earshot of the Bow 

bells are (old, true, religious, not) Cockneys. 



Eksempelopgave 6: Engelsk læsning 
 

 

 

For at løse denne opgave skal du bruge din evne til at forstå og udlede meningen af en tekst 

for at vurdere svarmulighederne. 

 

 
Interview method in practice 

In order to make the interviewees comfortable enough to talk freely about their experiences 

and feelings, the interviewer has to make a good first impression in order to establish the 

required trust for a successful interview. One of the methods to achieve this goal is by being a 

good listener, and by showing genuine interest. It is equally important that the interviewee 

understands what the interviewer wants from her/him. By briefing the interviewees 

beforehand, and by making them sign a consent form before the actual interview, the 

interviewer can try to make sure that everybody involved knows what to expect. 

 
According to the text … 

 
Vælg en svarmulighed på hver linje Yes No 

 
… an interviewer should make theinterviewee comfortable.                

 
… an interviewer should have a good impression of the interviewee.                

 
... clear instructions are important when conducting an interview.                

 
… being a good listener is unimportant.                

 
… an interviewer should show sign of contempt. 



Eksempelopgave 7: Matematik - Regnestykker 
 

 

 

For at løse denne opgave skal du bruge dine evne til at anvende matematiske regneregler, 

som fx procentregning, brøkregning addition og multiplikation. 

 
Hvad er 4 % af 600? 

Angiv det korrekte svar 

 

 

2 · 9 
3 

 

Angiv det korrekte svar 
 

 

 

 

 

5 - 3 · 2 + (-2)² 

 
Angiv det korrekte svar 

 



Eksempelopgave 8: Matematik - Sandsynlighed 
 

 

 

For at løse denne opgave skal du bruge dine evne til at regne med brøker samt forståelse for 

mængder og kombinatorik. 

 

 
 

Ca. 20 % af alle solgte biler i 2018 havde farven sort. I det følgende regner vi med, at 

sandsynligheden er præcis 0,2 for, at en bil, der kører ud fra en bilforhandler, er sort. 

 
 

Hvad er sandsynligheden for, at en bil, der kører ud fra bilforhandleren, ikke er sort? 

Angiv det korrekte svar 

 

 

 

 

 

Hvad er sandsynligheden for, at to tilfældige biler, der kører ud fra bilforhandleren, begge er 

sorte? 

 
Angiv det korrekte svar 

 



Eksempelopgave 9: Matematik - Geometri 

For at løse denne opgave skal du bruge dine evner til at anvende geometriske regneregler. 

 

 

 

Betragt nedenstående trekant, hvor de to kendte sidelængder er 6 og 8. 
 
 

 

Hvad gælder for trekanten? 

 
 

Vælg én svarmulighed 

    Den er ligebenet 

    Den er ligesidet 

   Den er retvinklet 

    Den er spidsvinklet 



Eksempelopgave 10: Matematik - Geometri 

For at løse denne opgave skal du bruge dine evner til at anvende geometriske regneregler. 

 

 

 

Betragt nedenstående trekant, hvor de to kendte sidelængder er 6 og 8. 
 
 

 

Hvad er den sidste sidelængde i trekanten? 

 
 

Vælg én svarmulighed 

   9 

   10 

    11 

    12 



Eksempelopgave 11: Matematik - Geometri 

For at løse denne opgave skal du bruge dine evner til at anvende geometriske regneregler. 

 

 

 

Betragt nedenstående trekant, hvor de to kendte sidelængder er 6 og 8. 
 
 

 

Hvad er arealet af trekanten? 

 
 

Vælg én svarmulighed 

   14 

   24 

    36 

    48 



Eksempelopgave 12: Grafer og tabeller 
 

 

For at løse denne opgave skal du bruge dine evner til at aflæse grafer. 

 

Andel, der bor i ejer- og lejebolig efter alder 2018 
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Ejerbolig Lejebolig 

 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken 
 

 

Vurder nedenstående udsagn med udgangspunkt i grafen 

Vælg en svarmulighed på hver linje Ja       Nej 

 

Der er flere danskere i byen, der bor i lejebolig end i ejerbolig                                                           

Børn under 18 år bor oftest i lejebolig                                                                                                  

Folk over 85 år bor oftest til leje           

Når børnene flytter hjemmefra, flytter forældrene ofte i lejebolig                                                          

Det er sandsynligvis særligt de 20-25-årige, der flytter fra ejerbolig til lejebolig                             

Blandt de 20-årige er der ca. lige mange, der bor i lejebolig og ejerbolig 

 
Fremgår 

ikke af 

grafen 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Eksempelopgave 13: Grafer og tabeller 
 

 

For at løse denne opgave skal du bruge dine evner til at aflæse tabeller. 

 

Voksnes idrætsudøvelse efter idrætsgrene, tid og køn (i pct.) 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken 

 
 

Vurder nedenstående udsagn med udgangspunkt i tabellen 

Vælg en svarmulighed på hver linje 2007 2011 2016 

Dette år var vandreture den mest populære idrætsudøvelseblandt kvinder                      

Dette år var fitness den idrætsudøvelse, der varmest populær                      

Dette år var der størst forskel mellem, hvor mange kvinder og mænd, derdyrkede svømning                                                            

Dette år var der færrest mænd, der dyrkede golf                    

Dette år var der 10 procentpoint færre mænd end kvinder, der gik til fitness 



Eksempelopgave 14: Logik og mønstergenkendelse 
 

 

 

For at løse denne opgave skal du bruge dine evner til at genkende mønstre og tænke logisk 

for at finde den figur, der mangler. 

Vælg det rigtige billede 
 



Eksempelopgave 15: Logik og mønstergenkendelse 
 

 

 

For at løse denne opgave skal du bruge dine evner til at genkende mønstre og tænke logisk 

for at finde den figur, der mangler. 

 

 

Vælg det rigtige billede 

 

 



Eksempelopgave 16: Logik og mønstergenkendelse 
 

 

 

For at løse denne opgave skal du bruge dine evner til at genkende mønstre og tænke logisk 

for at finde den figur, der mangler. 

 

 

Vælg det rigtige billede 
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