Kursus i tysk grammatik, øvelse 7
Øvelse i brug af §5, §6 og §7, førnutid af ”sein”, ”werden” og ”haben”
facitliste
1)

Hvor har du været

2)

Jeg har været i København

3)

Min mor har også været der

4)

I dag har himlen været blå

5)

Det har været så varmt

6)

Vi har været syge

7)

Hvornår har De været soldat, hr. Müller?

8)

Børnene har været så uartige

9)

Vinteren har været meget kold

Wo bist du gewesen

Ich bin in Kopenhagen gewesen
Meine Mutter ist auch da gewesen
Heute ist der Himmel blau gewesen
Es ist so heiss gewesen
Wir sind krank gewesen
Wann sind Sie Soldat gewesen, Herr Müller
Die Kinder sind so unartig gewesen
Der Winter ist sehr kalt gewesen

10) Peter har altid været rig

Peter ist immer reich gewesen

11) Kaffen er blevet kold

Der Kaffee ist kalt geworden

12) Mælken er blevet sur

Die Milch ist sauer geworden

13) Du er blevet doven, Hans

Du bist faul geworden, Hans

14) Vi var våde, men nu er vi atter blevet tørre

Wir waren nass, aber nun sind wir wieder trocken geworden

15) I dag er det igen blevet koldt

Heute ist es wieder kalt geworden

16) Æggene er blevet så dyre

Die Eier sind so teuer geworden

17) Kornet er blevet modent

Das Korn ist reif geworden

18) Vinteren er blevet hård

Der Winter ist hart geworden

19) Havet er igen blevet roligt

Das Meer ist wieder ruhig geworden

20) Bukserne er blevet snavsede

Die Hosen sind schmutzig geworden

21) Faderen har næsten altid haft arbejde

Der Vater hat fast immer Arbeit gehabt

22) Har de altid haft 10 heste?

Haben sie immer zehn Pferde gehabt

23) Hun har engang haft to hunde

Sie hat einmal zwei Hunde gehabt

24) Jeg har aldrig haft en hund

Ich habe nie einen Hund gehabt

25) Har du haft saksen i dag

Hast du heute die Schere gehabt

26) Jeg har engang haft en fyldepen

Ich habe einmal einen Füller gehabt

27) Ida har haft en bold

Ida hat einen Ball gehabt

28) Søsteren har aldrig haft en dukke

Die Schwester hat nie eine Puppe gehabt

29) Vi har engang haft en båd

Wir haben einmal ein Boot gehabt

30) Hvornår har han haft bilen?

Wann hat er das Auto gehabt
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