
Kursus i tysk grammatik, øvelse 8 
Øvelse i brug af §8, nutid af svagt bøjet verbum 

 
1) Snedkeren maler et bord 
                Tischler (m)       malen   §2  Tisch (m)                                 

2) Hvorfor henter I lægen? 
              warum            holen          Arzt (m)                                                    

3) Hvornår sender du brevet 
               wann            schicken            Brief (m)       

4) Hvor køber De ringen, hr. Huber? 
               wo         kaufen             Ring (m)   Herr 

5) Læreren roser pigerne  
                Lehrer (m)   loben      Mädchen (n) -   

6) Hvorfor sælger du ikke bilen? 
             warum        verkaufen            nicht     Auto (n)   

7) Hvornår henter hun vognen?    
              wann            holen                    Wagen (m)  

8) Ingeniøren bygger en bro 
             Ingeniör (m)        bauen        §2  Brücke (f) 

9) Her bor en bager     
             hier   wohnen      Bäcker (m) Pas på kasus!  

10) Hvornår besøger De skrædderen? 
                 wann           besuchen               Schneider (m) 

11) Jeg betaler regningen i dag 
                       bezahlen    Rechnung (f)    heute                         

12) Børnene går i skole ( oversæt: Børnene besøger skolen) 
              Kind (n) –er                                                                             besuchen      Schule (f) 

13) Hvad lærer I der? 
                was     lernen       da 

14) Barnet græder og pudser næsen 
              Kind (n)     weinen     und    putzen       Nase (f) 

15) Hvorfor smiler du, Peter? 
              warum        lächeln        Der skal endelse på ”lächel” 

 



16) Vi bygger selv huset 
                     bauen      selbst     Haus (n) 

17) Anna er dygtig, hun syr selv kjolen 
                           §5     tüchtig             nähen selbst     Kleid (n) 

18) Hvornår vågner du? 
              wann            erwachen  

19) Det  regner 
                          regnen               Der skal endelse på ”regne” 

20) Nu lyner og tordner det også    
             jetzt   blitzen          donnern               auch      

21) Herman føler sig syg 
                                  fühlen  sich   krank           

22) Jeg henter lægen       
                          holen       Arzt (m)                                    

23) Spiller De klaver, frøken Hasse?  
             spielen             Klavier (n)   Fräulein 

24) Nej, jeg spiller ikke, men jeg elsker musik 
              Nein            spielen    nicht      aber             lieben       Musik (f) 

25) Vi spørger ofte, men hun siger intet 
                     fragen           oft        aber             sagen   nichts 

26) I morgen rejser de hjem  
                 morgen        reisen            nach Hause         

27) Købmanden sælger sukker og kaffe 
              Kaufmann (m)       verkaufen  Zucker (m)        Kaffee (m)   

28) Ole Due laver opgaverne 
                                  machen  Aufgabe (f) -n 

29) Eleverne skriver opgaverne på tysk 
              Schüler (m) –  schreiben  Aufgabe (f) –n   auf   Deutsch 

30) Eleverne  retter  selv hæfterne 
             Schüler (m)-  korrigieren selbst     Heft (n) -e     
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