
Kursus i tysk grammatik, øvelse 12 
Øvelse i brug af §17. Forholdsord, der ”styrer” dativ. 

 

 
1) Vi er blevet våde af regnen 
                              §6         nass    §17   Regen (m)   (Vi er af regnen våde blevet)         

2) Efter maden har vi røget en cigaret 
               §17      Essen (n)  §7          rauchen §2   Zigarette (f)     (Efter maden har vi en cigaret røget)                                         

3) Vi drikker kaffe   af  en kop og  vin     af  et glas 
                    trinken      Kaffe (m) §17  §2    Tasse (f)    Wein (m) §17 §2  Glas (n)      

4) Pigen legede med dukken 
             Mädchen (n) spielen  §17      Puppe (f) 

5) Hvor er vejen   til  banegården 
             wo                  Weg (m) §17 Bahnhof (m)       Se evt. bemærkning i grammatikarkets højre side vedrørende sammentrækninger.                

6) Han har tidligere boet hos en bager    
                         §7      früher         wohnen §17     §2  Bäcker (m)   (Han har tidligere hos en bager boet)                                         

7) Har du købt en hund   hos din lærer    
              §7            kaufen         Hund (m)  §17       §2   Lehrer (m)   (Har du en hund hos din lærer købt)                                         

8) Hvor er brevet fra skrædderen?    
              wo              Brief (m)   §17    Schneider (m)   Se evt. bemærkning i grammatikarkets højre side vedrørende sammentrækninger.                

9) Faderen sendte sønnen til lægen 
              Vater (m)     schicken      Sohn (m)   §17   Arzt (m)   Se evt. bemærkning i grammatikarkets højre side vedrørende sammentrækninger.                

10) Han rejser med faderen til Berlin 
                           reisen   §17      Vater (m)   §17 

11) Kl. 14 kommer børnene fra skolen 
             um --- Uhr kommen      Kind (n) –er  §17  Schule (f) 

12) Kender I eventyret om Rødhætte? 
             kennen           Märchen (n)    §17     Rotkäppchen (n)   (bestemt form – altså et kendeord fra §1foran Rødhætte) 

13) Peter har boet hos præsten 
                             §7  wohnen §17     Pfarrer (m)    (Peter har hos præsten boet) 

14) Jeg går i eftermiddag til min onkel 
                       gehen heute nachmittag   §17   §2    Onkel (m) 

15) Drengen griber efter bolden 
             Junge (m)      greifen      §17       Ball (m) 



16) Kl. 7     springer jeg ud af sengen    
             Se  opg.11  springen                §17      Bett (n) 

17) Hun går med sin kusine til byen       
                        gehen §17    §2!  Kusine (f)     §17 Stadt (f)   Se evt. bemærkning i grammatikarkets højre side vedrørende sammentrækninger.                

18) Vi drikker øl      til maden 
                       trinken   Bier (n) §17    Essen (n)       Se evt. bemærkning i grammatikarkets højre side vedrørende sammentrækninger.                

19) Efter en time var han færdig med bogen 
             §17              Stunde (f)                 fertig           §17      Buch (n)   (Efter en time var han med bogen færdig) 

20) Vejen til landsbyen fører gennem skoven Se evt. bemærkning i grammatikarkets højre side vedrørende sammentrækninger.                
          Weg (m) §17    Dorf (n)        führen      §16            Wald (m) 

21) Hun bor hos sin bedstemor 
                     wohnen §17     §2      Grossmutter (f)   (§2, sort boks!) 

22) Vi spiser stegen   med en kniv og en gaffel 
                      essen    Braten (m)   §17      §2    Messer (n)   §2   Gabel (f) 

23) Jeg går til bageren 
                      gehen  §17 Bäcker (m)   Se evt. bemærkning i grammatikarkets højre side vedrørende sammentrækninger.                

24) Jeg har spillet klaver i 3 år        (og jeg spiller stadigvæk!!!) 
                                 spielen      Klavier (n)   Jahr (n) –e   (Jeg spiller siden 3 år klaver)  (brug §17/seit)  Se bemærkning nederst på siden 

25) Jeg har spillet guitar i en måned nu   (og jeg spiller stadigvæk!!!) 
                                  spielen   Gitarre (f)    §2 Monat (m)             (Jeg spiller siden en måned guitar)  (brug §17/seit) 

26) Jeg har spillet håndbold i to år    (og jeg spiller stadigvæk!!!) 
                                  spielen  Handball (m)            Jahr (n) -e (  Jeg spiller siden to år håndbold)  (brug §17/seit)  Se bemærkning 

27) Jeg har nu boet her    i   en uge    (og jeg bor her stadigvæk!!!) 
                                      wohnen  hier    §17    §2   Woche (f)     (Jeg bor siden en uge her)  (brug §17/seit) 

28) Nu har jeg lært tysk     i  et år       (og jeg lærer stadigvæk tysk!!!) 
                                       lernen Deutsch §17 §2 Jahr (n)           (Jeg lærer siden et år tysk)  (brug §17/seit) 

29) Jeg har samlet frimærker     i tre år      (og jeg samler stadigvæk!!!) 
                                 sammeln    Briefmarke (f) -n  §17 Jahr (n) -e   (Jeg samler siden 3 frimærker)  (brug §17/seit)  Se bemærkning 

30) Nu har min søster    leget   i   tre timer        (og hun leger stadigvæk!!!) 
                                 §2   Schwester (f) spielen §17  drei  Stunde (f)-n   (Min søster leger siden tre timer)  (brug §17/seit)  Se bemærkning 
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