
 
Kursus i tysk grammatik, øvelse 21 – Med hjælp! 

Øvelse i brug af § 11 og § 12: Mådesudsagnsordene 

 
1) Kan du være hos mig kl. 16?     (Kan du hos mig kl. 16 være) 
              §12               §5        §17      §3   um ...Uhr      

2) Nej, jeg kan først  komme kl. 17 (Nej, jeg kan først kl. 17 komme) 
             nein               §12     erst        kommen    um ...Uhr 

3) Skal I virkelig allerede gå nu?   (Skal I virkelig allerede nu gå) 
               §12         wirklich        schon     gehen jetzt 

4) Ja, vi skal nå bussen kl. 10   (Ja, vi skal bussen kl. 10 nå) 
                              §12  erreichen Bus (m)   um . Uhr 

5)  Hvad vil dine søskende lave efter studentereksamen? Hvad vil dine søskende efter studentereksamenen lave 
              was      §12   §2    Geschwister (pl)  machen  §17               Abitur (n) Brug §1 

6) Frank vil et halvt  år    til   udlandet og Gabi vil studere matematik F. vil et halvt år til udlandet og G. vil matematik studere 
                            §12     halb (§20) Jahr (n) in(+A)  Ausland (n)                     §12   studieren     Matematik                 

7) Hvornår skal du være hos tandlægen?  (Hvornår skal du hos tandlægen være) 
              wann                  §12              §5       §17       Zahnarzt (m) 

8)     Kl. 14. Min bror skal komme en halv   time   senere     Kl. 14. Min bror skal en halv time senere komme 

              um . Uhr    §2   Bruder (m)  §12    kommen            halb (§20) Stunde (f)  später 

9) Hvornår må man egentlig tage kørekort?  (Hvornår må man egentlig kørekort ”lave”) 
                 wann        §12                eigentlich     machen  Führerschein (m) Brug §1 

10) Som 18 årig. Du må altså køre bil     næste   år       (Du må altså næste år bil køre) 
                     mit 18                        §12   also     fahren Auto (n)   nächst (§20) Jahr (n) 

11) Vi må hjælpe hinanden       (Vi må hinanden hjælpe) 
                              §12      helfen         einander 

12) Må jeg tale med fru Graf?    (Må jeg med fru Graf tale) 
              §12          sprechen* §17 Frau 

13) Til i morgen skal I læse kapitel 12    (Til i morgen skal I kapitel 12 læse) 
                     für      morgen         §12       lesen       Kapitel 

14) Det kan jeg ikke tro     (Det kan jeg ikke tro) 
                        §12              nicht  glauben 

15) Må vi gå   lidt     tidligere  i dag?    (Må vi i dag lidt tidligere gå) 
                      §12      gehen ein wenig   früher         heute 

16) Hvor vil du hen? Kan du ikke vente et øjeblik?   (Kan du ikke et øjeblik vente) 
                 wo   §12           hin         §12            nicht    warten     Augenblick (m) (+A) 

17) Moritz er 14 år    og kører knallert. Må han det? 
                                                       Jahr (n) –e          fahren*   Mofa (n)       §12 

18) Jeg vil køre til Berlin i ferien    (Jeg vil til Berlin i ferien køre) 
                      §12   fahren*  §17            §18    Ferien (pl) 

19) Hvorfor vil du ikke hellere til Østrig? 
                            warum   §12           nicht    lieber       §17  Österreich 

20) Må jeg spørge Dem om noget?   (Må jeg Dem noget spørge) 
              §12              fragen      §3         ÷        etwas 

 21) Vi vil gå    i    svømmebadet. Hvorfor må vi ikke?   (Vi vil i svømmebadet gå. Hvorfor osv… 

                   §12 gehen §18     Schwimmbad (n)          warum     §12          nicht 

22) I skal først lave jeres hjemmeopgaver    (I skal først jeres hjemmeopgaver lave) 
                          §12      erst    machen    §2           Hausaufgabe (f) -n                    

23) Jeg må ikke drikke vin    (Jeg må ikke vin drikke) 
                        §12                trinken  Wein (m) 

24) Uden kørekort           må man ikke  køre bil     (Uden kørekortet må man ikke bil køre) 
               §16     Führerschein (m) (+§1)  §12                nicht  fahren  Auto (n)  

25) Jeg må tale med dig. Det haster    (Jeg må med dig tale. Det haster) 
                        §12 sprechen* §17  §3                  eilen 

26) Må jeg sidde her?    (Må jeg her sidde) 
              §12            sitzen     hier 

27) Eleverne må ikke komme for sent    (Eleverne må ikke for sent komme) 
                       Schüler (m)-  §12               kommen   zu      spät  

28) I går ville jeg købe mig en avis    (I går ville jeg mig en avis købe) 
                     gestern  §12             kaufen     §3    Zeitung (f) 

29) Jeg kunne ikke komme tidligere    (Jeg kunne ikke tidligere komme) 
                          §12        nicht   kommen          früher 

30) I skal øve jeres opgaver      (I skal jeres opgaver øve) 
                 §12     üben     §2       Aufgabe (f) -n 
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