
Kursus i tysk grammatik, øvelse 5 
Øvelse i brug af §7 – nutid af ”haben” 

 
 
1) Han har et barn 
                          §7    §2    Kind (n) 

2) Jeg har en ven 
                         §7    §2     Freund (m)                       

3) Fru Müller har en veninde 
                                        §7     §2     Freundin (f) 

4) Har du spejlet 
               §7            Spiegel (m) 

5) Vi har uret   hjemme  
                     §7     Uhr (f)   zu Hause   

6) Har I pengene? 
               §7           Geld (n)  Husk at ”penge” er et entalsord 

7) Hvor har De bøgerne? 
              wo         §7               Buch (n) –er”                                                        

8) Pigen    har hverken blyanten eller  pennen 
             Mädchen (n) §7                           Bleistift (m)               Feder (f)    Bemærk: ”hverken – eller” hedder ”weder   - noch” 

9) Drengen har fyldepennen     
               Junge (m)      §7           Füller (m)   

10) Har I hovedpine? 
              §7          Kopfschmerzen (et flertalsord)    

11) Vi har ikke papiret 
                     §7    nicht     Papier (n)   

12) Hvor har du bolden? 
              wo          §7              Ball (m) 

13) Hvad har du der, Peter? 
              was        §7              da 

14) Jeg har et ur 
                         §7    §2  Uhr (f) 

15) Hvor har I bøgerne? 
              wo         §7          Buch (n) –er” 
 
 



16) I dag har vi ikke historie 
              heute     §7           nicht   Geschichte (f) 

17) Manden har en søn     og en datter 
             Mann (m)       §7     §2   Sohn (m) und   §2   Tochter (f) 

18) Hvor har De stokken? 
              wo         §7            Stock (m) 

19) Hun har pengene 
                           §7       Geld (n!!) 

20) Værelset har to   døre    
              Zimmer (n)      §7    §22   Tür (f) -n      

21) Pigerne   har et spejl 
             Mädchen (n) -   §7    §2  Spiegel (m) 

22) Vi har hverken tid eller penge       
                     §7                        Zeit (f)           Geld (n)   Bemærk:” hverken  -  eller” hedder ”weder  -  noch”                                    

23) En time    har 60 minutter, og en dag    har 24 timer 
              §2   Stunde (f) §7     §22   Minute (f) –n und  §2    Tag (m)  §7    §22  Stunde (f) -n 

24) Månederne har 30 eller 31 dage 
              Monat (m) –e        §7    §22 oder     §22  Tag (m) -e                    

25) Jeg har en bold,  og hun har en dukke 
                         §7    §2     Ball (m) und             §7     §2     Puppe (f) 

26) Har De et ur,    hr. Körner? 
               §7             §2 Uhr (f)  Herr              

27) Vi har ferie 
                     §7      Ferien (flertalsord)                

28) Hvornår har I ferie? 
               wann             §7      Ferien (flertalsord) 

29) Jeg har en fyldepen 
                         §7     §2      Füller (m) 

30) Har du hovedpine? 
               §7               Kopfschmerzen (flertalsord)    
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