
Kursus i tysk grammatik, øvelse 15 
Øvelse i brug af §10: De uregelmæsige svage verber 

 
 
1) Gården brænder 
              Hof (m)               §10         

2) I kender måske bonden 
                   §10         vielleicht     Bauer (m)                                               

3) Nej, vi kender ham ikke 
              nein              §10          §3      nicht      

4) Bageren bringer os daglig morgenbrødet 
              Bäcker (m)         §10        §3     täglich          Morgenbrot (n) 

5) Jeg sender dig snart en hilsen  
                           §10           §3      bald          Gruss (m) 

6) Peter løb som en hare         NB: ”Hare” kommer i Nominativ 
                            §10    wie            Hase (m) 

7) Hun tænker altid  på   ham    
                           §10          immer  an+A     §3      (an+A betyder, at ordet efter ”an” kommer i Akkusativ) 

8) Læreren nævnede på  tysk   ordene    væg  og stol 
              Lehrer (m)            §10          auf   Deutsch  Wort (n) -er”   Wand (f)       Stuhl (m) 

9) Vi har vendt vognen  
                                §10      Wagen (m)          (Vi har vognen vendt) 

10) Postbudet bragte mig brevet 
              Briefträger(m)        §10         §3   Brief (m) 

11) Hvorfor brændte lampen dårligt? 
              warum               §10            Lampe (f)   schlecht                         

12) Han vendte ansigtet mod mig  
                            §10          Gesicht (n)   §16       §3 

13) Manden havde sendt hende brevet  
               Mann (m)                       §10          §3            Brief (m)           (Manden havde hende brevet sendt) 

14) Karlen bragte senere pengene  
              Knecht (m)  §10           später           Geld (n) 

15) Pigerne er løbet hjem 
             Mädchen (n) -      §10     nach Hause         (Pigerne er hjem løbet) 



16) Forældrene tænkte altid  på    børnene 
                 Eltern (pl)               §10       immer  an +A    Kind (n) –er   (an+A betyder, at ordet efter ”an” kommer i Akkusativ) 

17) Jeg har aldrig kendt ham 
                                    nie           §10        §3        (Jeg har ham aldrig kendt) 

18) Nævn tallene    fra 1 til 10 
             §10+§14  Zahl (m)-en    von      bis 

19) Bring mig avisen 
            §10+§14    §3     Zeitung (f) 

20) Jeg har netop tænkt   på   dig    
                                 eben         §10        an+A      §3   (Jeg har netop på dig tænkt) 

21) Jeg nåede ikke toget, så Karsten har bragt mig hjem 
                       erreichen   nicht    Zug (m)  so                                    §10      §3      nach Hause 

           (Jeg nåede ikke toget, så Karsten har mig hjem bragt) 

22) Mine forældre har sendt mig et telegram          
               §2          Eltern (pl)                    §10      §3       Telegram (n)   (Mine forældre har mig et telegram sendt)                  

23) Bilisten   vendte bilen   midt i den ensrettede gade 
            Autofahrer (m)    §10        Auto (n)          mitten auf der Einbahnstrasse 

24) Jeg har altid kendt hende      
                                 immer     §10          §3           (Jeg har hende altid kendt) 

25) Kvinden ved telefonen har ikke nævnt sit navn 
              Frau (f)         an+D   Telefon (n)               nicht       §10      §2!   Name (m)  (Kvinden ved telefonen har ikke sit navn nævnt) 

26) Børnene er rendt hjem 
             Kind (n) –er             §10     nach Hause         (Børnene er hjem rendt) 

27) Jeg har sendt min søster    en bog 
                                     §10        §2   Schwester (f)       Buch (n)       (Jeg har min søster en bog sendt) 

28) Nu har jeg bragt hendes cykel     tilbage   (Nu har jeg hendes cykel tilbagebragt) (ét ord) 
              jetzt                        §10           §2          Fahrrad (n) zurück 

29) Jeg har ofte tænkt  på   hende 
                           oft                 §10     an+A      §3          (Jeg har ofte på hende tænkt) 

30) Jeg tænkte også  på   dig  i går  
                             §10         auch   an+A     §3    gestern 
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