
Kursus i tysk grammatik, øvelse 27 
Passiv 

 
1) Stolen bliver hentet i eftermiddag   af min søn 
              Stuhl (m)      §6          holen      heute nachmittag    §17   §2    Sohn (m) 

 
 
2) Hvornår blev dørene åbnet 
               wann             §6      Tür (f) –n    öffnen                                               
 
 
3) Vi bliver ofte rost af lærerne 
                      §6          oft    loben  §17  Lehrer (m) -      
 
 
4) Pengene blev snart betalt 
                  Geld (n)        §6       bald    bezahlen 
 
 
5) Huset bygges af tre murere (Skriv: Huset bliver bygget af tre murere)  OBS. Kort tillægsform til sidst!! 
                                                                                                  Haus (n)     §6         bauen     §17        Maurer (m)  
 
 
6) Flaskerne blev fyldt med vand 
             Flasche (f) –n      §6     füllen     §17     Wasser (n) 
 
 
7) Vi blev hentet kl. 6      af min far 
                       §6       holen    um ---Uhr   §17  §2     Vater (m) 
 
 
8) Opgaverne bliver næppe altid regnet af eleverne   selv 
              Aufgabe (f) -n          §6        kaum      immer   rechnen  §17  Schüler (m) –   selbst 
 
 
9) Bilen førtes af en dame (Skriv: Bilen blev ført  af en dame)         OBS. Kort tillægsform til sidst!!  
                                                                                        Auto (n)  §6    führen §17         Dame (f) 
 
 
10) Træet blev fældet af stormen i går 
              Baum (m) §6        fällen     §17    Sturm (m) gestern 
 
 
11) Spejlet bliver hyppigt pudset 
              Spiegel (m) §6           häufig        putzen                         
 
 
12) Fødselsdagen fejredes med dans og musik (Skriv: Fødselsdagen blev fejret med …..) 
                                                                        §17      Tanz (m)    Musik (f)                     Geburtstag (m)          §6       feiern 
 
 
13) Hvornår leveredes varerne? (Skriv: Hvornår blev varerne leveret?) 
                                                                                                      wann          §6       Ware (f) –n   liefern 
 
 
14) Ræven blev dræbt af jægeren 
             Fuchs (m)      §6      töten    §17   Jäger (m) 
 
 
15) Hun bliver altid ledsaget af broderen 
                             §6     immer   begleiten      §17    Bruder (m) 



Fra 16-30 skal du bruge passiv/førnutid. 
Altså noget med ”ge-” næstsidst og ”worden” til sidst! 

 
16) Billedet er blevet malet 
                Bild (n)                §6        malen 
 
 
17) Hvornår er banen blevet bygget? 
               wann                 Bahn (f)        §6          bauen 
 
 
18) Blyanten er blevet spidset 
             Bleistift (m)              §6             spitzen 
 
 
19) Er skabet   blevet hentet af snedkeren? 
                    Schrank (m)      §6           holen  §17     Tischler (m) 
 
 
20) Skoene er endnu ikke blevet syet    
             Schuh (m) –e      noch         nicht       §6      nähen 
 
 
21) Hvordan er festen blevet fejret 
                 wie                   Fest (n)        §6        feiern 
 
 
22) Ordbogen er blevet lavet   i Berlin       
             Wörterbuch (n)             §6      machen    in                    
 
 
23) Hesten er blevet dræbt ved en ulykke, men rytteren blev reddet 
             Pferd (n)               §6          töten       §16          Unglück (m) aber     Reiter (m)    §6       retten 
 
 
24) Er der blevet købt sukker?    
                                 §6      kaufen    Zucker (m)     OBS! ”der” skal ikke oversættes 
 
 
25) Hvornår er du blevet vækket i morges? 
              wann                            §6          wecken     heute morgen 
 
 
26) Er regningen blevet betalt af   min kone 
                      Rechnung (f)       §6        bezahlen §17   §2       Frau (f) 
 
 
27) Klaveret er blevet solgt    i går 
             Klavier (n)               §6      verkaufen gestern 
 
 
28) Hvorfor er fejlen   ikke blevet rettet    af læreren? 
              warum              Fehler (m) nicht        §6      korrigieren  §17 Lehrer (m) 
 
 
29) Træerne er blevet fældet af stormen i går 
             Baum (m) –e”            §6       fällen       §17   Sturm (m)  gestern 
 
 
30) Flasken er blevet fyldt med vand     af   pigen 
               Flasche (f)             §6      füllen     §17    Wasser (n)  §17  Mädchen (n) 
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