
Kursus i tysk grammatik, øvelse 14 
Øvelse i brug af §3: Personlige stedord. 

1) Føler du dig syg? 
               fühlen            §3    krank         

2) Han besøger os sikkert i dag 
                         besuchen      §3    sicher       heute                                               

3) Hvornår besøger du mig igen? 
                 wann         besuchen               §3    wieder      

4) Vi kender hende slet ikke 
                    kennen        §3            gar    nicht 

5) Jeg har altid beundret ham          (Jeg har ham altid beundret) 
                        §7    immer bewundern      §3        Pas på! ”bewundern” skal i førnutid!! 

6) Hvorfor spørger I dem ikke? 
                warum          fragen           §3     nicht               

7) Læreren har rost jer i dag         (Læreren har jer i dag rost) 
              Lehrer (m)     §7    loben  §3    heute 

8) Drengen var uartig, og derfor har vi sendt ham hjem  Drengen var uartig, og derfor har vi ham hjem sendt) 

              Junge (m)       §5     unartig            darum      §7         schicken   §3   nach Hause  

9) Vi behøver Dem ikke mere, hr. Schmidt    
                   brauchen         §3       nicht     mehr   Herr 

10) Han elsker os ikke mere 
                         lieben      §3   nicht    mehr 

11) Hvorfor leger hun aldrig med dig?    
                 warum     spielen                nie        §17     §3 

12) I går fortalte hun mig en historie 
             gestern erzählen                  §3         Geschichte (f) 

13) Har I penge hos jer?       
                             Geld (n)  §17    §3 

14) Ja, far      har foræret os 20 kroner   (Ja, far har os 20 kroner foræret) 
              ja     Vater (m)  §7   schenken    §3        Krone (f) -n 

15) Hun viste ham maleriet 
                          zeigen   §3     Gemälde (n) 

 

 



I stedet for „den“ eller „det“ siger man på tysk „han“ (ham), eller „hun“ (hende) - afhængig af ordets køn 

16) Hvor er blyanten? Den er hjemme. Hvorfor har du den ikke her? 
                wo             Bleistift (m)        §3               zu Hause      warum                         §3     nicht    hier 

17) Lampen er dyr, den koster 100 kroner. Hvor har du købt den? 
               Lampe (f)         teuer     §3      kosten             Krone (f) -n     wo                       kaufen    §3 

18) Jeg spørger Dem endnu engang: Har De pengene, eller har De dem ikke? 
                         fragen           §3        noch           einmal       §7              Geld (n)           oder                        §3      nicht  („penge“ er ental) 

19) Skabet er tungt, det vejer 30 kg. Far    har selv lavet det  (Far har det selv lavet) 
             Schrank (m)     schwer      §3   wiegen        Kilo   Vater (m)         selbst  machen §3 

20) Hvor har du plukket blomsten? Jeg har ikke plukket den, jeg har købt den 
              wo        §7             pflücken         Blume (f)                  §7       nicht     pflücken   §3                  §7   kaufen  §3 

         ( Hvor  har   du blomsten plukket? Jeg har den ikke plukket, jeg har den købt) 

21) Min onkel har sendt mig brevet,  det er her   
               §2    Onkel (m) §7   schicken  §3       Brief (m)      §3          hier    (Min onkel har mig brevet sendt, det er her) 

22) Hvor ligger byen Ulm? Den ligger i Tyskland 
               wo        liegen     Stadt (f)                 §3      liegen   in   Deutschland 

23) Jeg har lavet en fejl,     og læreren har rettet    den 
                          §7  machen  §2 Fehler (m) und Lehrer (m)    §7    korrigieren    §3  (Jeg har en fejl lavet, og læreren har den rettet) 

24) Hvor er fyldepennen? Den ligger jo her 
              wo                    Füller (m)             §3        liegen    ja    hier 

25) Han har vist hende vejen 
                                 zeigen     §3        Weg (m)        (Han har hende vejen vist) 

26) Vi er meget tilfredse med Dem, frk. Schmidt 
                             sehr       zufrieden        §17        §3      Fräulein                    

27) Han rakte mig blækket 
                         reichen    §3      Tinte (f) 

28) Snedkeren viste mig skabet,   men det var mig for dyrt 
               Tischler (m)       zeigen     §3    Schrank (m)   aber      §3     §5     §3     zu    teuer 

29) Har I hørt fra dem? 
              §7        hören  §17     §3          (Har I fra dem hørt?) 

30) Har købmanden sendt   dig varerne? 
             §7       Kaufmann (m)      schicken     §3     Ware (f) –n           (Har købmanden dig varerne sendt?) 
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