
Kursus i tysk grammatik, øvelse 1  
Øvelse i brug af  §5 

 
1) Hvornår er du hjemme? 
             Wann          §5             zu Hause 

2) Jeg er hjemme kl. 6. 
                       §5   zu Hause  um 6 Uhr               Bemærk: I en sætning, hvor der forekommer tid og sted, kommer tid oftest før sted 

3) Han er træt 
                        §5    müde 

4) Manden er god 
             Mann (m)     §5    gut 

5) Mændene er gode  
             Mann (m) –er”  §5     gut     Bemærk: Et tillægsord uden efterfølgende  navneord har ingen endelse – ej heller i flertal! 

6) Hun er min veninde 
                        §5    §2       Freundin (f) 

7) I er dovne 
                §5     faul                                                                    Husk: Et tillægsord uden navneord i flertal har ingen flertalsendelse 

8) Vejret er koldt 
             Wetter (n) §5    kalt 

9) Vi er dygtige 
                   §5      tüchtig                                                             Husk det med et tillægsord uden navneord i flertal – også i opg. 10. 

10) Drengene er både dygtige og flittige 
             Junge (m) –n   §5                   tüchtig               fleissig                                       Bemærk: ”både – og”    hedder ”sowohl- als” 

11) Han og hun er venner 
                        und            §5     Freund (m) -e 

12) Er De syg? 
              §5          krank 

13) Hvor er bilen? 
               wo     §5    Auto (n) 

14) Frugten er moden 
               Obst (n)    §5       reif 

15) I dag er vandet varmt, men luften er kold 
              heute   §5    Wasser (n) warm     aber      Luft (f)    §5   kalt 

 



16) Hvor gammel er du, Heinrich? 
               wie         alt             §5 

17) Jeg er 12 år gammel. 
                       §5      Jahr (n)-e     alt 

18) Hvornår er I hjemme? 
             Wann          §5         zu Hause 

19) Vi er hjemme kl. 17. 
                   §5    zu Hause    um 17 Uhr                                                                                                Husk reglen med tid før sted!! 

20) Det er koldt i dag. 
                     §5      kalt       heute 

21) Hvorfor er De aldrig hjemme? 
              warum       §5             nie          zu Hause 

22) Hvor gamle er I? 
              wie        alt           §5                                 Husk det nu! Et tillægsord uden navneord  har ingen endelse! – ej heller i flertal!!! 

23) Hun er meget syg 
                        §5    sehr       krank 

24) Luften er varm, det er jo sommer 
               Luft (f)    §5     warm             §5  ja    Sommer 

25) I morgen er vi ikke hjemme 
                morgen       §5        nicht     zu Hause 

26) Hvordan er vejret i dag? 
                 wie            §5   Wetter (n)  heute 

27) Puden er meget blød 
             Kissen (n) §5        sehr     weich 

28) Hvorfor er pigerne     altid flittige 
              warum       §5    Mädchen (n) – immer   fleissig               Pas på igen: Et tillægsord uden navneord har ingen endelse i flertal 

29) Drengen er ikke flittig 
             Junge (m)     §5    nicht    fleissig 

30) Drenge   er ofte dovne     
           Junge (m) –n   §5  oft        faul                                                                    Her er det igen – tillægsordet uden navneord i flertal 
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