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NAVN: ________________________________________________________________________ 

 

Brug denne test, når du har klaret derdiedas500 og derdiedas1500 og ønsker en større udfordring.  

Derdiedas1500 – 2500 tester dit kendskab til ord fra frekvensområdet 1500 – 2500, dvs. de ord 
placerer sig på plads 1500 – 2500 på en hyppighedsliste over det tyske sprog. 

Undersøgelser viser, at et ordforråd på 2000 ord vil gøre dig i stand til at forstå mindst 80 % af en 
given tysk tekst, så det er et godt mål at have.  

Testen er en multiple-choice-test med i alt 32 testord. I hver række er der 4 danske testord og 8 
tyske valgmuligheder. Du skal finde den rigtige tyske oversættelse til hvert af de danske testord.  

Skriv A, B, C og D ud for de rigtige tyske ord eller ud for dit bedste bud ����. 

Testen har fokus på det receptive ordforråd, dvs. dit kendskab til ord, du møder, når du læser.  

Testen er udviklet af Elsebeth Bechmann – med økonomisk støtte fra UVM og NCFF samt med 
Professor Norbert Schmitt som konsulent.  

For yderligere informationer henvises til testvejledningen på www.derdiedas.dk  

Hjælpemidler: ingen 

Tid: ca. 10-15 minutter  

Et eksempel:  

 
Kaffee   _______ 
Bleistift ___B____ 
Schule ____C _____ 
Fahrrad________ 
Pflanze _______ 
Handy _____D _____ 
Tasche ____A _____ 
Auto ________ 
 
 

 
 

a) Taske 
b) Blyant 
c) Skole 
d) Mobiltelefon 
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Gegenstand   _______ 
Nachfrage   _______ 
Verlust   _______ 
Gegend   _______ 
Zweifel   _______ 
Spitze   _______ 
Aussicht   _______ 
Umsatz   _______ 
 

 
 
 

a) efterspørgsel 
b) tvivl 
c) område, egn, kvarter 
d) tab 

 
 

einbringen   _______ 
verbringen   _______ 
vorliegen   _______ 
verraten   _______ 
verpassen   _______ 
beschränken   _______ 
beurteilen   _______ 
begeben   _______ 

 

 
 

a) tilbringe 
b) bedømme, 

vurdere 
c) indskrænke, 

beskrænke 
d) forråde 

  
Genuss   _______ 
Schatten   _______ 
Vertrauen   _______ 
Gehirn   _______ 
Gelände   _______ 
Handlung   _______ 
Aufwand   _______ 
Beschluss   _______ 
 
 

 
 

a) handling 
b) nydelse 
c) tillid 
d) hjerne 

 
 

austauschen   _______ 
gucken   _______ 
besetzen   _______ 
entnehmen   _______ 
zerstören   _______ 
erledigen   _______ 
vermuten   _______ 
empfangen   _______ 

 

 
 

a) modtage, få 
b) ordne, klare 
c) ødelægge 
d) se, kigge 

 
Vorbild   _______ 
Täter   _______ 
Sieger   _______ 
Angehörige   _______ 
Fahrer  _______ 
Richter   _______ 
Pfarrer   _______ 
Veranstalter   _______ 
 

 
 

a) arrangør 
b) chauffør, bilist 
c) dommer 
d) gerningsmand 

 
steuern   _______ 
schieben   _______ 
schießen   _______ 
üben   _______ 
äußern   _______ 
schenken   _______ 
scheitern   _______ 
löschen   _______ 
 

 

 
 

a) skyde 
b) ytre, give udtryk 

for 
c) mislykkes 
d) slukke, slette 

 
Ausstattung   _______ 
Überblick  _______ 
Verpflichtung   _______ 
Verhandlung   _______ 
Oberfläche   _______ 
Verletzung   _______ 
Ernährung   _______ 
Veröffentlichung _______ 
 
 

 
 

a) overblik 
b) offentliggørelse 
c) forpligtelse 
d) sår, kvæstelse 

 
 

entspannt   _______ 
aufmerksam   _______ 
geistig   _______ 
trocken   _______ 
herrlich   _______ 
seltsam   _______ 
gegenwärtig   _______ 
erkennbar   _______ 

 

 
 

a) åndelig 
b) afslappet 
c) dejlig, skøn, herlig 
d) besynderlig, 

mærkelig 

 


