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DANOIS 
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Langue vivante 1  
 

Séries L, ES, S 
 

Séries ES - S : durée : 3 heures - Coefficient : 3 
Série L : durée : 3 heures - Coefficient : 4 

 
 

Langue vivante approfondie : Série L  
 

durée : 3 heures - Coefficient : 4 
 
 

 
ATTENTION 

Le candidat choisira le questionnaire correspondant  à sa série :  

- Séries L, ES-S :  questionnaire page 3/4  
- Série L approfondie :  questionnaire page 4/4  

 
 
 

L’usage du dictionnaire et des calculatrices est interdit. 
 
 

Le sujet comporte 4 pages numérotées de 1/4 à 4/4 
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Det er slut med majonæse og jogurt.  
 
Der er 64.000 ord i den nye retskrivningsordbog. 4.500 af dem er nye, bl.a. fuck, app, 
barista og halloween. Fremover er det slut med majonæse og jogurt. Nu hedder det 
mayonnaise og yoghurt. 

Det danske sprog er smukt. Tag bare ord som skumringstime, morgenluft og klokkeren. 
For ikke at tale om forår, sommer, efterår og vinter. Eller hvad med skæbnesvanger, 5 
kissemisseri og patriciervilla ? Ord som alle kender betydningen af, og som skaber indre 
billeder og stemninger hos de fleste. 
Nu kan alle de danske ord læses i den nye og 4. udgave af Retskrivningsordbogen. Den 
indeholder 64.000 ord. Der er kommet 4.500 nye ord til, og nogle omdiskuterede 
stavemåder er udgået. 10 
I midten af 1980erne blev det tilladt at stave nogle ord på to måder. F.eks. mayonnaise og 
majonæse, yoghurt og jogurt, ressource og resurse. Særligt stavemåden majonæse vakte 
voldsomme følelser og gav i medierne anledning til den såkaldte majonæsekrig. Mange 
sprogelskere var rasende og syntes, at mayonnaise med æ var ækelt. 
Nu har Dansk Sprognævn, som fastlægger retskrivningsreglerne, besluttet, at majonæse 15 
og jogurt udgår. Derimod kan man stadig skrive resurse. 
« I 1986 besluttede man at give danskerne et tilbud om at kunne skrive en række ord på 
to måder. Man måtte f.eks. både skrive mayonnaise og majonæse. Årsagen var at mange 
havde svært ved den franske stavemåde. Men danskerne har ikke ønsket at bruge den 
nye stavemåde, fordi de synes, at den er grim. Så vi har taget konsekvensen og fjernet 20 
majonæse fra Retskrivningsordbogen, » siger Sabine Kirchmeier-Andersen, direktør i 
Dansk Sprognævn. 
« Det er 11 år siden, at den forrige udgave af Retskrivningsordbogen udkom. Den nye 
udgave er blevet mere brugervenlig, » siger Sabine  Kirchmeier-Andersen. « Den gør det 
lettere at finde de rigtige ord, fordi den har fået flere oplysninger om både bøjning, 25 
orddeling og ordenes betydning. Ca. 38 % af ordene har fået betydningsoplysninger, så 
det bliver lettere f.eks. for skoleelever at finde de rigtige ord. Adoption og adaption lyder 
f.eks. meget ens, men nu kan man læse hvad de to ord betyder. » 

Danskerne bestemmer sprogbrugen 
Ud over nye stavemåder rummer ordbogen en række andre vigtige ændringer. 30 
« Hele vores virksomhed er rettet ind på at følge sprogets udvikling. Vi har i Dansk 
Sprognævn en forsknings-, en rådgivnings- og en retskrivningsafdeling, og de tre 
afdelinger arbejder sammen. Vi analyserer forskningsmæssigt de ændringer, der sker i 
vores sprog, og rådgivningsmæssigt får vi årligt op mod 10.000 henvendelser fra 
danskerne, og så indsamler vi ord. Hele vores organisation følger med i sprogbrugen, og 35 
det at udgive en retskrivningsordbog er resultatet af de seneste 11 års arbejde. 
Retskrivningsordbogen skal afspejle den sprogbrug og de normer vi har her og nu. Man 
kan sige, at det er danskerne, der bestemmer, fordi det er dem der bruger sproget. Der 
opstår en konsensus om, hvad der kan accepteres og det, som bliver afvist, 
f.eks.majonæse, » siger  Sabine  Kirchmeier-Andersen. […..]40 
 
 

Henrik Dannemand, « Det er slut med majonæse og jogurt »,  
in : Berlingske Tidende, 31/10/2012. 
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TRAVAIL À FAIRE PAR LES CANDIDATS 
 

DES SÉRIES L, ES et S  
 

 
 
 
I- COMPRÉHENSION : 10 points 
 
 

Répondre par ja, nej ou jo en justifiant en danois votre choix par une citation du 
texte. 

 
  1. Er den 4. udgave af Retskrivningsordbogen udkommet i 1986 ? 

  2. Må man skrive majonæse med æ idag ? 

  3. Artiklens forfatter synes at dansk er et flot sprog. 

  4. Må man ikke skrive resurse idag ? 

  5. Danskerne kunne ikke lide at stave majonæse med æ. 

  6. Fra 1986 til idag måtte danskerne både skrive yoghurt og jogurt. 

  7. Dansk Sprognævn er de eneste der bestemmer hvordan danske ord skal 
staves. 

  8. Retskrivningsordbogen viser hvordan danskerne taler lige nu. 

  9. Dansk Sprognævn får over 10.000 henvendelser fra danskerne om året. 

10. Adoption og adaption betyder det samme. 
 
 
 
II- EXPRESSION : 10 points 
 
 

Traiter en danois deux sujets  au choix parmi les quatre proposés ci-dessous en 
120 mots environ par sujet. 

 
  1. Synes du at engelske ord som « halloween » hører hjemme i en dansk 

retskrivningsordbog ? Argumenter for dit synspunkt. 
 
  2.  Synes du at bandeord som « fuck » hører hjemme i en dansk 

retskrivningsordbog ? Argumenter for dit synspunkt. 
 
  3.  Danskerne hidsede sig meget op over stavemåden majonæse med æ. Kan 

du forstå denne reaktion ? Hvordan ville du reagere hvis et udenlandsk ord 
blev stavet på fransk ? 

  
  4.  Retskrivningsordbogen bliver udgivet på baggrund af danskernes aktuelle 

sprogbrug, dvs. hvordan folk taler i det virkelige liv. Hvad synes du om denne 
sprogpolitik ? 
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TRAVAIL À FAIRE PAR LES CANDIDATS 

 
DE LANGUE VIVANTE APPRONFONDIE SÉRIE L  

 
 
 
I- COMPRÉHENSION : 10 points 
 
 

Répondre par ja, nej ou jo en justifiant en danois votre choix par une citation du 
texte. 

 
  1. Er den 4. udgave af Retskrivningsordbogen udkommet i 1986 ? 

  2. Må man skrive majonæse med æ idag ? 

  3. Artiklens forfatter synes at dansk er et flot sprog. 

  4. Må man ikke skrive resurse idag ? 

  5. Danskerne kunne ikke lide at stave majonæse med æ. 

  6. Fra 1986 til idag måtte danskerne både skrive yoghurt og jogurt. 

  7. Dansk Sprognævn er de eneste der bestemmer hvordan danske ord skal 
staves. 

  8. Retskrivningsordbogen viser hvordan danskerne taler lige nu. 

  9. Dansk Sprognævn får over 10.000 henvendelser fra danskerne om året. 

10. Adoption og adaption betyder det samme. 
 
 
 
II- EXPRESSION : 10 points 
 
 

Traiter en danois trois sujets  au choix parmi les quatre proposés ci-dessous en 
120 mots environ par sujet. 

 
  1. Synes du at engelske ord som « halloween » hører hjemme i en dansk 

retskrivningsordbog ? Argumenter for dit synspunkt. 
 
  2.  Synes du at bandeord som « fuck » hører hjemme i en dansk 

retskrivningsordbog ? Argumenter for dit synspunkt. 
 
  3.  Danskerne hidsede sig meget op over stavemåden majonæse med æ. Kan 

du forstå denne reaktion ? Hvordan ville du reagere hvis et udenlandsk ord 
blev stavet på fransk ? 

  
  4.  Retskrivningsordbogen bliver udgivet på baggrund af danskernes aktuelle 

sprogbrug, dvs. hvordan folk taler i det virkelige liv. Hvad synes du om denne 
sprogpolitik ? 

 
 


