
Udvidet kursus 
Øvelse i avanceret brug af §3 

 
 
 
Først skal du arbejde med forskellen på Akkusativ og Dativ.  
I opgaverne 2, 4 og 6 skal du bruge Dativ! 
 
1) Jeg har hentet en bog    til ham 

       Ich habe ein Buch für ihn geholt 

 
2) Jeg har hentet ham en bog 

      Ich habe ihm ein Buch geholt 

 
3) Min mor har købt en blomst til hende 

     Meine Mutter hat eine Blume für sie gekauft 

 
4) Min mor har købt hende en blomst  

     Meine Mutter hat ihr eine Blume gekauft 

 
5) Min far har hentet en stol til min mor  

     Mein Vater har einen Stuhl für meine Mutter geholt 

 
6) Min far har hentet min mor en stol 

      Mein Vater hat meiner Mutter einen Stuhl geholt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Husk: Hvis nogen har lært mig noget, hedder lært beigebracht   
(Disse opgaver har et +) 

Hvis jeg selv har lært noget, hedder lært gelernt  (Disse opgaver har ++) 
 
Når ”at” står foran en navneform, hedder ”at” zu.  
Når jeg under den danske sætning skriver et udsagnsord, står det altid som navneform. 
F.eks. ”at skrive” hedder: zu schreiben 

En navneform står sidst i sætningen.  
Hvis man i en sætning på dansk har både en kort tillægsform og en navneform (begge 
skal jo stå til sidst) laves to sætninger. Se eksemplet i opg. 7. 
 
 
 
7) Han har lært mig at regne med brøker.+             Skriv: Han har mig lært, med brøker at regne  

   Er hat mir beigebracht, mit Brüchern zu rechnen       

 
8) Af ham har jeg lært at regne  med brøker ++            Skriv: Af ham har jeg lært, med brøker at regne                                         

      Vom ihm habe ich gelernt, mit Brüchern zu rechnen 

 
9) Min mor har lært mig at skrælle kartofler +                Skriv: Min mor har mig lært, kartofler at skrælle          
      Meine Mutter hat mir beigebracht, Kartoffeln zu schälen 

 
10) Af min mor har jeg lært at skrælle kartofler ++   Skriv: Af min mor har jeg lært, kartofler at skrælle 

      Von meiner Mutter habe ich gelernt, Kartoffeln zu schälen 

 
11) Min tysklærer har lært mig at bruge Dativ +       Skriv: Min tysklærer har mig lært, Dativ at bruge 
         Mein Deutschlehrer hat mir beigebracht, Dativ zu verwenden 

 
12) Af min tysklærer har jeg lært at bruge Dativ ++  Skriv: Af min tysklærer har jeg lært, Dativ at bruge 

          Von meinem deutschlehrer habe ich gelernt, Dativ zu verwenden 

 
13) Min dansklærerinde har lært mig at skrive en stil +    Skriv: Min dansklærerinde har mig lært, en stil at skrive 

          Meine Dänischlehrerin hat mir beigebracht, einen Aufsatz zu schreiben 

 
14) Af min dansklærerinde har jeg lært at skrive stil++ Skriv: Af min dansklærerinde har jeg lært, en stil at skrive 

      Von meiner Dänischlehrerin habe ich gelernt, einen Aufsatz zu schreiben 

 
15) Min matematiklærer har lært mig at regne med brøker  +                                                                  

          Mein Matematiklehrer hat mir beigebracht, mit Brüchern zu rechnen                           
                                         Skriv: Min matematiklærer har mig lært, med brøker at regne 
 
16) Af min matematiklærer har jeg lært at arbejde med brøker ++ 

    Von meinem Matematiklehrer habe ich gelernt, mit Brüchern zu rechnen                             

                           Skriv: Af min matematiklærer har jeg lært, med brøker at arbejde 
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