
Kursus i tysk grammatik, øvelse 24 
Øvelse i brug af § 21: Tillægsordenes gradbøjning 

 
 

 
Først 4 øvelser med ord, der gradbøjes uden problemer: 
 
1) Gerda er smuk; hun er smukkere end Petra 
                              schön                                               als 

2) Jenny er den smukkeste af de tre søstre 
                                                                  Brug genitiv!!!  Schwester (f) - 

3) Floden er dyb, søen er dybere, men havet er dybest 
       Fluss (m) )        tief       See (m)                                      Meer (n 

4) Danmark er mindre end Sverige; det er det mindste af de nordiske lande 
                                         klein                                                                                                  nordisch      Land (n) –er”  Brug genitiv!!! 

 
 

Her er 7 øvelser med tillægsord, der gradbøjes med omlyd i 2. og 3. grad 

5) Snedkeren er stærk, men mureren er stærkere 
         Tischler (m)               stark                    Maurer (m) 

6) Smeden er dog den stærkeste af de tre mænd 
         Schlosser (m)   doch                                                              Mann (m) –er”  Brug genitiv!!!! 

7) Er haren større end katten? 
               Hase (m) gross                Katze (f) 

8) Berlin er den største by i Tyskland 
                                      gross       Stadt (f) Deutschland 

9) Den ældste af sønnerne studerer, mens den yngste er hjemme hos faderen 
                       alt Brug genitiv!!!  Sohn (m) –e” studieren          §23                   jung                 zu Hause     §17     Vater (m) 

10) I dag er vejret koldere end i går. 
         heute            Wetter (n)  kalt             als   gestern 

11) I morgen bliver det sikkert igen varmere 
          morgen              §6                 sicher     wieder     warm 
 

 

 



 

 

Og her følger 5 øvelser med tillægsord, der gradbøjes uregelmæssigt. Se §21. 

12) Asta har en god stemme 
                                       gut(§20)    Stimme (f) 

13) Fridas stemme er bedre, men Herta har den bedste stemme i klassen 
                           Stimme (f)         §21            aber                                        §21+§20                           Klasse (f)          Brug genitiv!!!! 

14) Banegården er højere end hotellet; men kirken er den højeste bygning i byen 
               Bahnhof (m)            hoch §21             Hotel (n)                    Kirche (f)                                   Gebäude (n)    Stadt (f) brug Genitiv!!! 

15) Hvad hedder det højeste bjerg i Tyskland? 
            wie         heissen                                 Berg (m) 

16) Vis mig den nærmeste vej      til    byen      (”nær” bøjes: nah, näher, am nächsten, der, die, das nächste) 
        zeigen   §3                                       Weg (m) §17     Stadt (f) 

Her er en øvelse i brug af sehr og viel 

17) Boghandler Müller er meget rig; meget rigere end sin far 

Og til sidst lidt af hvert 

18) Vi drikker gerne kaffe, hellere te, men helst kakao  (gern, lieber, am liebsten) 

                  trinken                     Kaffee (m)              Tee (m)                       Kakao (m) 

19) Er denne sportsgren farlig?  
                                  Sportart (f)-en    gefährlich 

20) Andre sportsgrene er sikkert mere farlige 
          andere                                           sicher      ”mere farlige” – ”mere” oversættes ikke!! Skal oversættes med 2. grad!!!! 

21) Hvilken sportsgren er den farligste? 
           welch + endelse fra §1 
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