Spanien Arbejdsark Generelle del

OPAVER – GENERELLE FORHOLD
1. Hvilke øer er en del af Spanien? Vælg det rigtige svar:
a. De Baleariske Øer
b. De Kanariske Øer
c. Superøerne
d. a og b er korrekte
2. Hvad hedder den længste flod i Spanien? Vælg det rigtige svar
a. Guadalquivir-floden
b. Duoro (Duero) floden
c. Tagus (Tajo) floden
d. Kisses (Besòs) floden
3. Det varme sommeren Middelhavsklima i Spanien er præget af
tørre og varme / varme somre og afkøles til milde og våde
vintre.
a. Sandt
b. Falsk
4. Udfyld sætningen: Spanien er et ......
a. Diktatorisk system
b. Anarki
c. Republik
d. Demokrati
5. Hvor mange selvstyrende regioner har Spanien?
a. 5
b. 17
c. 23
d. Der er ingen autonome Fællesskaber
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6. When was the Constitution made, whose politics of Spain took
place under the established framework?
a. 1930
b. 1970
c. 1980
d. 1978
7. Regeringsformen i Spanien er ...
a. et parlamentarisk monarki
b. en parlamentarisk republik
c. et parlamentarisk anarki
8. Hvad hedder den valuta, der var før euro:
a. peseta
b. Duro
c. Rubia
d. Costosa
9. Spanien er stadig verdens største producent af ...
a. SANGRIA
b. Lemonade
c. Appelsiner
d. Olivenolie
10. Hvilken religion har størstedelen af spanierne?
a. Islam
b. jødedom
c. Kristendommen
d. Ateisme
11. Nytårsdag er en stor fest, men er det nationalt eller bare
regionalt?
a. Nationalt
b. Regional
12. Hvad fejrer vi den 11. september?
a. Madrid-dagen
b. Ceuta-dagen
c. Catalonien
d. Europas dag
13. Hvilke forhold skal overholdes for at man kan adoptere et barn:
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a. barnets biologiske forældre er dømt og fængslet
b. barnets biologiske forældre giver deres samtykke til
adoptionen. Ved adoption af et nyfødt barn skal de biologiske
forældre give deres samtykke mindst 30 dage efter
fødselsdatoen
c. et mindreårigt barn, der er blevet efterladt, hvis forældred
identitet er ukendt. Børn, der er blevet efterladt efter fødslen,
kan adopteres efter 30 dage, forudsat at moderen ikke har
kontakt med barnet i denne periode
d. alle
14. For indgå civilt ægteskab i Spanien skal begge parter have en
minimumsalder på:
a. 18 år
b. 17 år
c. 16 år
d. 19 år
15. Hvad kaldes Cataloniens nationaldans?
a. Flamenco
b. Sevillana
c. Salsa dance
d. Sardana
16. Uddannelse er obligatorisk og gratis for alle børn i alderen 6-16
år?
a. Ja
b. Nej

17. Navngivningskonventioner
a. Børn i Spanien får et fornavn, som derefter efterfølges af først
faderens efternavn og derefter moderens efternavn
b. Begrebet mellemnavn findes, også selvom fornavnet nogle
gange er sammensat af to navne - fx: José Luis
c. Kvinder ændrer deres navn, når de gifte sig.
d. Alle svar er korrekte
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18. Vælg den korrekte sætning:
a. Et afgørende aspekt i spansk er en selektiv anvendelse af det
uformelle du (tu,pl. vosotros) eller det formelle De (usted, pl
ustedes)
b. Et afgørende aspekt i spansk er en selektiv brug af det
uformelle du (usted, pl.ustedes) eller det formelle De (tú, pl.
vosotros)
19. Spanien er et stort land med mange regioner, der hver især har
deres egen version af traditionelle retter. Hvilken sætning er
sandt?
a. Med de mange kilometer kystlinje er det ikke overraskende, at
mange retter indeholder kød.
b. Med ingen kystenlinje er det ikke overraskende, at mange
retter indeholder fisk og skaldyr.
c. Med de mange kilometer kystlinje er det ikke overraskende, at
mange retter indeholder fisk og skaldyr.
20. Den populære “Tortilla espanola” er lavet med:
a. Omelet med kartofler og hvidløg
b. Omelet med kartofler og løg
c. Omelet med kartofler og basilikum
d. Omelet med kartofler og persille
21. “Pincho” er en traditionel....
a. Kødspise
b. Fisk
c. Fiskebord
d. Små snacks

22. Aftesmad serveres typisk mellem...
a. 17.00 og midnat.
b. 18.00 og midnat
c. 20.00 og midnat
d. 21.00 og midnat
23. Det er en typisk catalansk vegetarisk ret...
a. Butifarra
b. Escudella
c. Escalivada
d. Paella
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24. De ter en typisk catalansk dessert..
a. Crema Catalana
b. Romesco
c. Paellla
d. Escalivada
25. Det er en typisk Catalansk sauce....
a. Paella
b. Panellets
c. Alioli
d. Escalivada
26. Hvilken sportsgren er den mest populære i Spanien?
a. Motorcykling
b. Vand sport
c. Golf
d. Fodbold
27. Hvor blev de olympiske lege afholdt?
a. I Barcelona
b. I Madrid
c. I Sevilla
d. I Valencia
28. Hvad er navnet på den spanske fodbold liga?
a. El calcio
b. La Liga
c. La de siempre
d. El robo
29. Hvad er en “panellets”?
a. Små runde slik lavet med mandler, sukker, æg og pinenøtter.
De kan rulles i et hvilket som helst antal belægninger, men de
traditionelle rulles i pinænder.
b. Ligner den franske creme brulée Den er lavet med sukker,
æggeblommer og kanel og brændt på toppen
c. En sauce lavet af mandler, ristet hvidløg, olivenolie og tørrede
røde peberfrugter.
d. En blød, usaltet gedeost, serveret med honning og nogle
gange valnødder
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30. Vælg den rette sætning
a. Traditionelt er frokost det største måltid i Spanien. Den
serveres om eftermiddagen under siesta, som typisk varer fra
kl. 4 til 6
b. Traditionelt er frokost det største måltid i Spanien. Det
serveres om eftermiddagen under siesta, som typisk varer fra
2 til 5 p.m.
c. Traditionelt er frokost ikke det største måltid i Spanien. Det
serveres om eftermiddagen under siesta, som typisk varer fra
2 til 5 p.m.
d. Traditionelt er frokost ikke det største måltid i Spanien. Den
serveres om eftermiddagen under siesta, som typisk varer fra
kl. 4 til 6
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