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Spørgsmål omkring myndighedsalderen, kapacitet til at stemme,
blive valgt, blive gift, at arbejde udenfor hjemmet, minimumsalder for
strafansvar
19 spørgsmål

001 Hvornår bliver man myndig i
Danmark? 01.12.2016, 06.06.2014
•
•
•
•

Hvor gammel skal man være for at stemme ved folketingsvalget? 02.12.2014, 02.06.2015  
Hvor gammel skal man være for at have valgret i Folketinget? 02.12.2010,  02.12.2011
Hvor gammel skal man mindst være for at indgå i et ægteskab i Danmark, uden nogen særlig
tilladelse? 03.06.2010, 06.06.2018
Hvor gammel skal man mindst være for at kunne stemme ved kommunalvalg og regionsvalg?
03.12.2012

•
•

Hvor gammel skal man normalt være for at blive gift i Danmark? 02.06.2015
Hvor gamle skal børn i Danmark mindst være, for at de må arbejde uden for hjemmet?

03.06.2010,

28.11.2018

•
•
•

Fra hvilken alder må man arbejde i sin fritid? 06.06.2014
Hvad er den kriminelle lavalder i Danmark? 17.06.2009,  07.06.2017,  28.11.2018
Hvad er myndighedsalderen i Danmark? 06.06.2011, 01.06.2012, 06.06.2013

Spørgsmål omkring kommunale, regionale og nationale ansvarsområder
14 spørgsmål

002 Hvem står for driften af de offentlige
sygehuse? 17.06.2009 06.06.2013 01.12.2016
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hvilket af følgende områder er regionerne normalt ansvarlige for? 30.11.2017
Hvilket af følgende områder har staten normalt ansvaret for? 06.06.2018
Hvilken af følgende instanser har ansvar for politiet? 01.12.2016
Hører politiet i Danmark under kommunerne, regionerne eller staten? 03.06.2010
Hvem har normalt ansvaret for de offentlige vuggestuer? 30.11.2017, 02.12.2014
Hvem har ansvaret for de offentlige børnehaver? 02.12.2015
Hvilket af følgende områder har kommunerne normalt ansvaret for? 28.11.2018
Hvilke af følgende opgaver er kommunale?  02.12.2011
De offentlige opgaver er delt mellem stat, region og kommune. Hvem står for driften af landets
folkeskoler? 09.12.2009, 06.06.2014
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Spørgsmål omkring rettighederne, garanteret af den danske grundlov
8 spørgsmål

003 Hvilken rettighed er sikret i den

danske grundlov? 02.12.2014, 02.06.2015, 01.12.2016, 06.06.2014, 02.12.2015, 06.06.2018
•

Hvilken af følgende rettigheder er sikret i grundloven?   02.12.2010, 03.12.2012

004 Hvor mange medlemmer af

Folketinget vælges i Grønland og på
Færøerne? 01.06.2012, 06.06.2011, 28.11.2018
•
•
•
•

Hvor mange medlemmer af Folketinget er valgt på Færøerne?  02.12.2014, 06.06.2018
Hvor mange af medlemmerne af Folketinget vælges i Grønland? 30.11.2017
Er befolkningerne i Grønland og på Færøerne med til at vælge medlemmer til Folketinget?
Fra hvilke områder uden for Danmark vælges der medlemmer til Folketinget? 02.12.2011

06.06.2014

005 Skal en minister være medlem af
Folketinget? 07.06.2017, 06.06.2018
•
•
•

Skal en person være medlem af Folketinget for at kunne blive minister?  03.12.2012, 06.06.2013
Kan statsministeren udpege en minister, der ikke er medlem af Folketinget?  28.11.2018
Er det en betingelse for at blive udnævnt som minister, at man er medlem af Folketinget?

02.12.2011,

02.06.2016

006 Hvilken dag er det grundlovsdag i
Danmark? 02.12.2010, 06.06.2018, 01.06.2012, 06.06.2014
•
•
•

Den danske grundlovsdag fejres på en bestemt dato hvert år. Hvilken? 06.06.2013
Hvad fejrer man i Danmark hvert år den 5. juni?  02.12.2014
Den 5. juni er en mærkedag i Danmark. Hvad kaldes denne mærkedag?  09.12.2009

007 Hvor mange medlemmer har

Folketinget? 02.12.2010, 06.06.2011, 01.06.2012, 06.06.2013, 02.06.2015, 02.12.2015, 30.11.2017
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008 Hvornår blev Danmark medlem af EF
(i dag EU)? 06.06.2013, 02.06.2015, 09.12.2009, 02.12.2010, 02.12.2011
•
•

I 1973 blev Danmark medlem af et internationalt samarbejde. Hvilket?
Hvilken organisation blev Danmark medlem af i 1973? 06.06.2014

03.06.2010

009 Hvornår blev Danmark medlem af
FN? 06.06.2011, 02.12.2015, 30.11.2017
•
•
•

I 1945 blev De Forenede Nationer (FN) oprettet. Hvornår blev Danmark medlem? 01.06.2012
Danmark var ét af 51 lande, der var med til at grundlægge De Forenede Nationer (FN). I hvilket år
blev FN grundlagt? 01.12.2016, 06.06.2018
Hvilken af følgende internationale organisationer blev Danmark medlem af i 1945? 28.11.2018

010 Hvor ofte skal der ifølge grundloven
afholdes folketingsvalg? 02.12.2011, 06.06.2013, 02.12.2010, 01.12.2016,
02.12.2014, 09.12.2009

011 Hvornår fik kvinder stemmeret til
folketinget? 02.12.2010, 01.06.2012, 06.06.2013, 09.12.2009, 01.12.2016, 02.12.2015

012 Hvad kaldes fællesskabet, der består
af Danmark, Grønland og Færøerne? 28.11.2018,
02.12.2010

•
•
•
•

Er Grønland og Færøerne med i det danske rigsfællesskab?  02.12.2015
Hvilket af følgende selvstyreområder er ikke en del af Det Danske Rigsfællesskab?
Hvilket af følgende lande er i rigsfællesskab med Danmark? 06.06.2018
Det danske rigsfællesskab består af… 03.12.2012
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013 Hvilken dansk fysiker modtog i 1922
Nobelprisen i fysik? 07.06.2017
•

Hvilken dansk videnskabsmand fik i 1922 Nobelprisen i fysik for en model for atomers opbygning?  
28.11.2018

•
•
•

Hvad fik videnskabsmanden Niels Bohr Nobelprisen for i 1922? 06.06.2018
Den danske videnskabsmand Niels Bohr fik i 1922 Nobelprisen. Hvad fik han Nobelprisen i?
Niels Bohr var... 06.06.2011, 01.06.2012

09.12.2009

014 I 1807 blev København bombarderet

og Danmarks flåde erobret. Af hvilket land?
01.12.2016

•
•
•

•

I hvilket år bombarderede England København og erobrede Danmarks flåde? 06.06.2018
Hvilket land bombarderede i 1807 København og tog bagefter den danske flåde? 06.06.2011, 03.12.2012
Under Napoleonskrigene bombarderede Storbritannien København, så en del af byen
brændte ned, og derefter erobrede briterne den danske flåde. Episoden kaldes Københavns
Bombardement. Hvornår fandt den sted? 09.12.2009
Under Københavns Bombardement erobrede englænderne den danske flåde. Hvilket år fandt
Københavns Bombardement sted? 02.06.2016

015 Hvilken af følgende personer

forbinder man i særlig høj grad med
folkehøjskolerne? 06.06.2018, 02.12.2010
•
•
•
•

Hvem af følgende personer var i 1800-tallet en vigtig inspirationskilde til oprettelsen af
folkehøjskoler i Danmark? 01.12.2016
N.F.S. Grundtvigs ideer om folkeoplysning og almen dannelse var en primær inspirationskilde til én
af følgende bevægelser. Hvilken? 30.11.2017
Præsten og digteren N.F.S. Grundtvig gav i midten af 1800-tallet inspiration til en ny skoleform.
Hvad kaldes denne skoleform? 17.06.2009
En af følgende personer forbindes især med folkehøjskolerne. Hvem? 03.12.2012

016 Hvilken opgave har Folketingets
Ombudsmand? 01.06.2012, 06.06.2011, 30.11.2017, 09.12.2009
•
•

Er Folketingets Ombudsmand uafhængig i sit arbejde? 02.06.2016
Ombudsmanden er en kontrolinstans i forhold til offentlige myndigheders afgørelser. Hvem vælger
ombudsmanden? 07.06.2017
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017 Hvor længe kan politiet tilbageholde
en person, der er anholdt, før personen
stilles for en dommer? 06.06.2011, 06.06.2018
•
•
•
•

Hvis en borger bliver anholdt, skal …  01.06.2012
Hvornår skal en borger, der bliver anholdt, senest stilles for en dommer?  07.06.2017
Hvornår skal en anholdt stilles for en dommer?  02.06.2015
Hvis en borger bliver anholdt, skal den anholdte stilles for en dommer  02.12.2014

018 I Danmark har de fleste regeringer

siden 2. Verdenskrig varet… 02.12.2010, 01.06.2012, 03.12.2012,
06.06.2013

•

Hvad er en mindretalsregering?  06.06.2014, 02.12.2015

019 Hvilket politisk parti

opstod i 1870’erne som en del af
arbejderbevægelsen? 01.06.2012, 03.12.2012, 06.06.2013, 06.06.2011, 30.11.2017

020 Hvor mange regioner er der i
Danmark? 06.06.2011, 01.06.2012, 02.06.2015, 30.11.2017, 17.06.2009

Spørgsmål omkring magtens tredeling i Danmark

021 Statens magt er tredelt i Danmark.
Hvordan er magten fordelt?

02.12.2010, 03.06.2010, 03.12.2012,

06.06.2013

•

Hvilke tre instanser skal magten ifølge grundloven være fordelt mellem?
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022 Hvornår fik kvinder i Danmark
adgang til fri abort? 09.12.2009, 30.11.2017, 03.12.2012, 28.11.2018
•

Hvilken rettighed fik kvinder i Danmark i 1973?

07.06.2017

023 H.C. Andersen er en af Danmarks
mest kendte forfattere. Hvilket af disse
eventyr har han skrevet? 03.12.2012, 06.06.2011, 01.06.2012
•
•

I hvilken by blev H.C Andersen født? 02.12.2010
Hvilken forfatter har skrevet Den Lille Havfrue?

09.12.2009

024 Hvornår blev Danmark medlem af
NATO? 02.12.2014, 28.11.2018
•

Hvad hedder den internationale forsvarsalliance, som Danmark har været medlem af siden 1949?
02.12.2011

•
•

Hvad er NATO? 03.12.2012
Efter 2. verdenskrig blev Danmark medlem af en forsvarsalliance. Hvad er navnet på denne
alliance? 09.12.2009

025 Hvor mange års undervisningspligt
er der i Danmark? 06.06.2014, 02.12.2015, 02.06.2016
•

Er der undervisningspligt i Danmark?

01.06.2012, 03.12.2012

026 Hvilke lande samlede Margrete 1. fra
1397-1523 i Kalmarunionen? 01.12.2016
•
•

Margrete 1. samlede i 1397 tre lande i Kalmarunionen. Hvilke?  03.06.2010
Fra 1397 var Danmark, Norge og Sverige i en periode samlet i en union. Hvad kaldes unionen?
09.12.2009

•
•

I en periode var de skandinaviske lande samlet i en union under Margrete 1. Hvad hed denne
union? 03.12.2012
Hvilke tre lande samlede Margrete 1. i 1397 i Kalmarunionen? 06.06.2018
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027 Hvilken by er Danmarks
næststørste? 3.12.2012, 02.12.2010, 09.12.2009, 02.12.2014
•

I hvilken landsdel ligger Århus?

01.06.2012

028 Hvor tit er der valg til EuropaParlamentet? 06.06.2014
•
•
•
•

Er der direkte valg til Europa-Parlamentet? 03.06.2010
Har Danmark medlemmer i Europa-Parlamentet? 02.06.2016
Har man pligt til at stemme ved valg til Europa-Parlamentet? 06.06.2014
Hvordan vælges medlemmerne af Europa-Parlamentet? 17.06.2009

029 Hvem er leder af regeringen?
•
•
•

02.12.2015

Hvem kan udskrive valg til Folketinget midt i en valgperiode? 28.11.2018
Hvem udskriver normalt valg til Folketinget? 30.11.2017,  01.06.2012
Hvilken titel har den minister, som leder den danske regering? 02.12.2010

030 Hvad kaldes den øverste politiske
leder af en kommune? 02.12.2011, 06.06.2013, 02.06.2015, 02.12.2015

Den fulde liste med spørgsmål (100) er en del af Superpakken fra
Indfodsretsprove.dk

031 Hvad er en kollektiv overenskomst?
03.06.2010, 02.12.2015, 30.11.2017, 02.06.2016

032 Hvor mange kommuner er der i
Danmark? 02.12.2010, 02.12.2011, 02.12.2014, 02.06.2016
________________________________________
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