
  

Kursus i tysk grammatik, øvelse 10 
Øvelse i brug af §8, førnutid af svagt bøjet verbum 

Hjælpeark 

1) Onkelen har bygget en gård 
              x  Onkel (m)     O     ∞ bauen         Δ    Hof (m)                                 

2) Har du sagt sandheden? 
                 O     x     ∞ sagen     Δ   Wahrheit (f)                                               
3) Jeg har røget   en cigaret 
                  x      O     ∞ rauchen  §2    Δ Zigarette (f)       
4) Hvornår har De lært      tysk 
              Wann             O       x    ∞  lernen   Deutsch 
5) Hvor har hun købt    dukken?  
               wo        O        x       ∞ kaufen   Δ  Puppe (f)   
6) Det har regnet    i dag 
                  x     O       ∞ regnen     heute 
7) Jeg har i aften   hverken spillet eller danset    
                  x         O     heute abend                 ∞   spielen              ∞ tanzen        ”hverken  -  eller”  hedder på tysk ”weder – noch” 
8) Far     har følt      sig syg 
             x Vater (m) O     ∞ fühlen sich krank 
9) Hvorhen har du stillet      vognen?     
              wohin              O       x       ∞ stellen    Δ  Wagen (m)  
10) Har I købt  frimærker? 
                 O   x  kaufen  Δ Briefmarke (f) -n 
11) Det har både lynet   og tordnet,  
                 x       O                  ∞  blitzen          ∞   donnern           Bemærk:: ”både  -  og” hedder på tysk ”sowohl – als”                         
12) Har De allerede sendt     brevet? 
                O       x     schon           ∞  schicken  Δ Brief (m) 
13) Vi har sendt   børnene      hjem 
               x    O      ∞ schicken   Δ Kind (n) -er  nach Hause 
14) Jeg har allerede røget       cigaren 
                 x      O      schon           ∞  rauchen  Δ Zigarre (f) 
15) Søsteren    har altid   elsket kager 
             x Schwester (f)      O      immer  ∞  lieben  Δ Kuchen (m) -         
16) Jeg har fyldt flasken med mælk 
                                füllen    Flasche (f)  mit       Milch (f) 
17) Jeg har badet i dag 
                                  baden     heute 
18) Vi har arbejdet flittigt 
                             arbeiten         fleissig 
19) Har De allerede tegnet billedet 
                                   schon        zeichnen     Bild (n) 
20) Vi har betalt regningen i dag    
                             bezahlen    Rechnung (f)   heute    (”bezahlen” har forstavelsen ”be” -  se grammatikark)  
21) Hun har tjent penge 
                              verdienen   Geld (n)    (”verdienen” har forstavelsen ”ver” – se grammatikark) 
22) Jeg har besvaret spørgsmålet       
                                  beantworten        Frage (f)   (”beantworten har forstavelsen ”be”- se grammatikark)                    
23) Han har fornærmet officeren  
                                      beleidigen        Offizier (m)    (her er også en forstavelse – se grammatikark) 
24) Hvorfor har I solgt klaveret 
             warum                   verkaufen     Klavier (n)   (Her er også en forstavelse – se grammatikark) 
25) Vi har besøgt lægen 
                              besuchen     Arzt (m)    (forstavelse – se grammatikark) 
26) Læreren har ikke rettet     fejlen 
             Lehrer (m)               nicht  korrigieren  Fehler (m)   (forstavelse – se gramatikark)    
27) Har De allerede fortalt historien 
                                     schon      erzählen    Geshichte (f)    (forstavelse – se grammatikark)    

28) Huset har tidligere tilhørt dr. Meier 
               Haus (n)             früher        gehören  Dr.    (forstavelse – se grammatikark) 
29) Har De ikke bemærket lynet? 
                                nicht        bemerken       Blitz (m)   (forstavelse – se grammatikark) 
30) Jeg har solgt min bil 
                              verkaufen   §2   Auto (n)   (forstavelse – se grammatikark) 

o  Udsagnsord – bøjes efter § 7 i denne opgave 

∞  kort tillægsform – noget med ge-. Sæt til sidst! 

x  Navneord (§1 eller §2) i Nominativ 
Δ Navneord (§1 eller §2) i Akkusativ 

© Ole Due 
Nørre Nissum Skole 


