
Kursus i tysk grammatik, øvelse 19 
Øvelse i brug af § 9, §13 og §24: Stærke verber 

 

 

1) Jeg sover kl. 10,   men min bror      sover    først kl. 12 
                      schlafen* um ….Uhr   aber      §2    Bruder (m)  schlafen*      erst    um ….    Uhr 

2) Jeg spiser alt, men min søster spiser næsten intet 
                        essen*   alles                §2  Schwester (f) essen*     fast         nichts 

3) Mine forældre spiser heller intet 
                §2        Eltern (pl)       essen*    auch       nichts 

4) Jeg tager din plads og du tager min 
                       nehmen* §2     Platz (m)               nehmen*

  
§2 Akk./m 

5) Vi spiste sammen i aftes 
                     essen*     zusammen  gestern abend 

6) Vi har aldrig spist sammen før 
                                  nie     essen*  zusammen  bevor                 

7) Jeg kører med toget til Struer i morgen    
                         fahren*     §17   Zug (m) §17                      morgen 

8) Min bror    kører  først i overmorgen 
                §2  Bruder (m) fahren*     erst           übermorgen 

9) Min søster  kørte i går   
              §2  Schwester (f) fahren* gestern 

10) Mine forældre er kørt med bussen til Lemvig 
             §2          Eltern (pl)            fahren*  §17      Bus (m)   §17 

11) Jeg ser ikke så godt mere 
                       sehen*          so     gut       mehr                         

12) Du ser vel heller ikke så godt mere 
                     sehen*  wohl  auch   

13) Så din søster Peterskirken, da hun var i Rom? 
           sehen*  §2  Schwester (f) Peterskirche (f)   §23  

14) Jeg har aldrig set Peterskirken 
                                   nie        sehen* 

15) Jeg løber 10 km. hver dag 
                         laufen*                    jeden    Tag  



 

16) Min bror   løber  også hver dag 
              §2   Bruder (m) laufen*    auch 

17) Jeg løb meget, da jeg var ung 
                       laufen*   viel         §23                  jung 

18) Jeg har ikke løbet så meget i dag 
                                              laufen*  so     viel         heute    

19) Jeg taler gerne med min chef 
                     sprechen*  gern      §17      §2     Chef (m) 

20) Taler du ikke tit med din veninde    
           sprechen*                  oft   §17      §2      Freundin (f) 

21) Jeg talte med hende i telefonen i går  
                    sprechen*  §17        §3      §18  Telefon (n)   gestern 

22) Jeg har ikke talt med min mor i går 
                                      sprechen*   §17    §2    Mutter (f)                    

23) Jeg skriver, når jeg kommer hjem 
                       schreiben*   §23           kommen*    nach Hause 

24) Min søster skrev et brev til sin veninde   Skriv: Min søster skrev sin veninde et brev 
                      Schwester schreiben*   Brief (m)      §2     Freundin (f)    

25) Jeg har ikke skrevet et brev i går.      Skriv: Jeg har i går intet brev skrevet 
                                             schreiben*                                                                                        §2 

26) Peter gik med min cykel og jeg blev vred 
                          gehen*  §17              Fahrrad (n)               §6       böse 

27) Jeg har endnu ikke fundet den.     Skriv: Jeg har den endnu ikke fundet 
                                    noch                   finden*       §3 

28) Vi har sunget hele dagen 
                              singen*      den ganzen Tag 

29) Jeg har sovet godt hele natten    
                                schlafen*  gut      die ganze Nacht 

30) Nu har jeg drukket min sodavand 
             jetzt                         trinken*                Limonade (f) 
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