
 

Läsförståelse (verbal reasoning) - övningar 

 

1. 

Europeiska ombudsmannen inrättades genom Maastrichtfördraget för att hantera klagomål om 

administrativa missförhållanden inom EU:s institutioner och organ. Den förste ombudsmannen 

utsågs 1995 och har sedan dess hanterat mer än 12 000 klagomål från medborgare, företag, 

organisationer och offentliga myndigheter. En klagan måste ges in inom två år från det datum då 

uppgifterna som klagan grundar sig på blev kända och institutionen eller organet i fråga redan har 

kontaktats. 

Vilket av följande påståenden är korrekt? 

A.   Maastrichtfördraget skapade Europeiska ombudsmannen som tillträdde när fördraget trädde i 

       kraft. 

B.    En klagan kan göras direkt till Ombudsmannen utan några andra villkor att uppfylla. 

C.    Bara EU-medborgare och offentliga myndigheter kan söka juridiskt stöd från Ombudsmannen. 

D.    Ombudsmannen hanterar enbart ärenden som rör administrativa missförhållanden inom EU:s 

        institutioner och organ. 

 

 

2. 

Tidigt i vår planets historia, när endast encelliga livsformer såsom bakterier fanns, var det lite syre i 

luften. Ungefär halvvägs genom jordens 4,6 miljarder år började syre att snabbt ansamlas i 

atmosfären. De första eukaryoterna med flera olika sorters celler uppstod vid samma tid. 

Vilket av följande påståenden är korrekt? 

A.   I den allra första början av jordens historia fanns inte mycket mer än bakterier. 

B.   Jordens ålder är 4,6 miljoner år. 

C.   Syre började ansamlas för ”bara” en miljard år sedan. 

D.   Eukaryoter har liksom bakterier endast en cell. 

 

 

 

 

 

 



3. 

Fri rörlighet för personer skapades inte enbart genom EG. År 1985 undertecknade Tyskland, 

Frankrike och Benelux-länderna Schengenavtalet på mellanstatlig grund. Detta avtal, som 

kompletterades med ett tillämpningsavtal 1990, gav fri rörlighet till alla EG-medborgare inom 

Schengenområdet och hanterade frågor om visum, migration och asyl. 

Vilket av följande påståenden är korrekt? 

A.   Det lilla samhället Schengen där avtalet undertecknades 1985 ligger på gränsen mellan  

       Luxemburg och Tyskland. 

B.   Schengenavtalet syftade till att ge fri rörlighet för alla EG-medborgare. 

C.   År 1990 ersattes Schengenavtalet av ett tillämpningsavtal. 

D.   Schengenavtalet undertecknades ursprungligen av fem länder. 

 

4.  

Brygge är som en drömsk bild av medeltiden, med sina gamla slitna stenhus , sina pampiga offentliga 

byggnader och sina kanaler där svanar elegant glider över de mörka vattnen. Medeltidskänslan är 

komplett när melodiska klanger ljuder från klocktornen i stadens gamla kyrkor. På sommaren och till 

och med på helger i lågsäsong sker en förvandling när besökare fyller gator och torg och hela staden 

sjuder av aktivitet. 

Vilket av följande påståenden är korrekt? 

A.   Brygge ligger i den flamländsktalande delen av Belgien. 

B.   Brygge hade byggts under medeltiden, men förstördes under de följande århundradena. 

C.   Kyrkorna i Brygge byggdes för flera hundra år sedan och några av dem har fortfarande lyckats 

       bevara sitt klocktorn. 

D.   Brygge har en fantastisk atmosfär som lockar ett stort antal turister året runt. 

 

5. 

De flesta människor behöver ungefär 8 timmars sömn per natt, men några lyckligt lottade fungerar 

bra på fyra timmar eller till och med mindre. En ny studie på bananflugor visar att genetik spelar en 

viktig roll för vem som klarar sig på lite vila. En enda mutation i en gen som också finns hos 

människor kan minska insektens sömnbehov med ungefär två tredjedelar. Fastän forskare har 

studerat sömn i decennier, har de gjort föga framsteg i att lista ut de genetiska beståndsdelarna som 

kontrollerar detta fenomen. En sovande fluga sitter helt enkelt orörlig, vanligtvis många timmar om 

dagen. 

Vilket av följande påståenden är korrekt? 

A.   Alla behöver minst fyra timmars sömn varje natt. 

B.   En sovande fluga, som en färsk studie har visat, rör sig inte mer än 8 timmar. 

C.   De som behöver fyra timmars sömn per natt har sannolikt en mutation i samma gen som minskar 

       sömnbehovet hos insekter också. 

D.   Forskare har gjort föga framsteg i att upptäcka de genetiska beståndsdelarna för insekters  

       sömnbehov. 


