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Er patienten kvik?
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1 1. Hvilken ugedag er det?
1 2. Hvilket år er det?
1 3. Hvilken landsdel er vi i?
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2
2

4. Husk disse fem genstande. Jeg vil senere spørge dig hvad de er.
Æble
Pen
Slips
Hus
Bil
5. Du har 100 kroner, og du går ind i en butik og køber nogle æbler for 20 kroner og en
plastikpose for 3 kroner.
Hvor mange penge har du brugt?
Hvor meget har du tilbage?
6. Nævn så mange dyr som du kan, på ét minut.
0 0-4 dyr
1 5-9 dyr
2 10-14 dyr
3 15+ dyr
7. Hvad var det for fem genstande jeg bad dig huske? 1 point for hvert korrekt svar.
8. Jeg vil nævne nogle tal for dig, og så vil jeg bede dig sige dem baglæns.
Hvis jeg for eksempel siger 42, svarer du 24.
0 87
1 648
1 8537
9. Dette er en urskive. Sæt mærker for timerne og tegn viserne klokken
ti minutter i elleve.
Timemærker okay
Tid korrekt

1 10. Sæt et X i trekanten.

/2

/8

1

Hvilken af figurerne herover er størst?
11. Jeg vil fortælle dig en historie. Hør godt efter, for bagefter vil jeg stille nogle spørgsmål
om den.
Nina var en meget succesfuld børshandler. Hun tjente en masse penge på aktiemarkedet.
Så mødte hun Sten, en overvældende flot fyr. Hun blev gift med ham, og de fik tre børn. De
boede i Aarhus. Så holdt hun op med at arbejde og blev hjemme for at passe sine børn. Da de var
teenagere, begyndte hun at arbejde igen. Hun og Sten levede lykkeligt til deres dages ende.
2 Hvad var kvindens navn?
2 Hvilket arbejde havde hun?
2 Hvornår begyndte hun at arbejde igen?
2 Hvilken landsdel boede hun i?
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