Kursus i tysk grammatik, øvelse 4
Øvelse i brug af §6 – datid af ”werden”
Facitliste
1)

Himlen blev ganske sort
Der Himmel wurde ganz schwarz

2)

Hvornår blev De færdig?
Wann wurden Sie fertig

3)

I blev hurtigt søvnige
Ihr wurdet schnell schläfrig

4)

Jeg blev aldrig rig
Ich wurde nie reich

5)

Du blev meget våd
Du wurdest sehr nass

6)

Vi blev sultne
Wir wurden hungrig

7)

Cyklen blev dyr
Das Fahrrad wurde teuer

8)

Gaden blev let glat
Die Strasse wurde leicht glatt

9)

Lærerne blev vrede
Die Lehrer wurden böse

10) Hvorfor blev Nanny så ked af det?
Warum wurde Nanny so traurig
11) I blev vel ikke syge, børn?
Ihr wurdet wohl nicht krank, Kinder
12) Arbejdet blev ikke svært
Die Arbeit wurde nicht schwierig
13) I går blev onkelen meget syg
Gestern wurde der Onkel sehr krank
14) Arbejdet blev så svært, og jeg blev træt
Die Arbeit wurde so schwierig, und ich wurde müde
15) Himlen blev ganske sort, og snart var det regnvejr
Der Himmel wurde ganz schwarz, und bald war es Regenwetter

16) Så blev I vel våde?
Dann wurdet ihr wohl nass
17) Hvorfor blev du så ked af det?
Warum wurdest du so traurig
18) Bøgerne blev meget dyre
Die Bücher wurden sehr teuer
19) Hvorfor blev De så vred i går aftes, hr. Schulze?
Warum wurden Sie so böse gestern abend, Herr Schulze
20) Han blev ganske rød, og alle blev så stille
Er wurde ganz rot, und alle wurden so still
21) Det blev forår
Es wurde Frühling
22) Træerne og markerne blev grønne
Die Bäume und die Felder wurden grün
23) Hvorfor blev du så stille
Warum wurdest du so still
24) Åh, jeg blev så søvnig
Ach, ich wurde so schläfrig
25) Vi blev så sultne
Wir wurden so hungrig
26) Hvordan blev han rig?
Wie wurde er reich
27) De blev vel ikke syg, hr. Schwarz?
Sie wurden wohl nicht krank, Herr Schwarz
28) Nej, men jeg blev let træt
Nein, aber ich wurde leicht müde
29) Det blev tidligt mørkt
Es wurde früh dunkel
30) Det blev igen efterår
Es wurde wieder Herbst
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