
  
Kursus i tysk grammatik, øvelse 9 

Øvelse i brug af §8, datid af svagt bøjet verbum 

 
1) Lærerinden fortalte en historie, og vi   lo   højt 
                Lehrerin (f)         erzählen          Gechichte (f)              lachen   laut                                 

2) Hvordan smagte maden? 
                    wie          schmecken    Essen (n)                                                    

3) Dansede du med Erna? 
               tanzen                     mit       

4) Nej, jeg dansede slet ikke i går aftes 
              nein               tanzen           gar  nicht   gestern abend 

5) Han forærede Nina en ring, men hun takkede ikke engang  
                           schenken                         Ring (m) aber                 danken       nicht      einmal   

6) Det sneede og regnede, men vi nåede heldigvis    toget 
                         schneien            regnen          aber         erreichen glücklicherweise   Zug (m)    (Stammen for ”regnen” hedder ”regne”) 

7) Lavede I selv stolen?    
              machen        selbst     Stuhl (m)  

8) Det bankede og hunden gøede, men vi hørte intet 
                            klopfen               Hund (m)     bellen        aber         hören      nichts 

9) Hun hilste og smilede     
                         grüssen            lächeln   

10) Øllet smagte ikke godt 
             Bier (n) schmecken   nicht   gut 

11) Jeg røg ikke cigaren færdig 
                     rauchen nicht   Zigarre (f)    fertig                          

12) Besøgte du bedstemoderen i går? 
              besuchen              Grossmutter (f)              gestern 

13) Peter og Ilse, hvorhen lagde I skeerne? 
                                                   wohin          legen          Löffel (m) - 

14) Han solgte bilen og tjente 100 kr. 
                      verkaufen   Auto (n)       verdienen           Krone (f) -n 

15) De bemerkede intet 
                            bemerken      nichts         



16) Hvornår badede De i dag? 
                wann             baden                heute        Husk: Når verbets stamme ( ”bad”)  ender på ”d” eller ”t” tilføjes et ”-e” før endelsen.  

17) Vi regnede hurtigt opgaverne 
                    rechnen           schnell     Aufgabe (f) –n     Bemærk: Stammen af „rechnen“  hedder ”rechne” 

18) Han bad til Gud 
                        beten zu   Gott                Stammen ender på –t, så husk nu reglen!! 

19) Du arbejdede slet ikke i går 
                          arbeiten         gar    nicht  gestern       Pas på!! 

20) Han ventede længe, men hun svarede ikke    
                            warten         lange        aber              antworten     nicht    (pas på med både  ”warten” og ”antworten”)      

21) I forgårs regnede det 
              vorgestern       regnen     (Stammen af ”regnen”  hedder ”regne”) 

22) Hvorfor åbnede I ikke porten?       
               warum          öffnen         nicht      Tor (n)         (Stammen af  „öffnen“ hedder ”öffne”)                           

23) Sønnen ledsagede faderen  
             Sohn (m)        begleiten           Vater (m)      Pas på!!! 

24) Han arbejdede aldrig 
                            arbeiten              nie    (Pas altid på, når du bøjer ”arbeiten” i datid!!!) 

25) I arbejdede ikke nok 
                     arbeiten        nicht   genug 

26) Pigen   åbnede døren 
             Mädchen (n)  öffnen         Tür (f)        (Se bem. til opg. 22) 

27) Jeg svarede altid højt og tydeligt 
                        antworten     immer laut             deutlich    (Pas på med ”antworten” i datid!) 

28) Hvorfor svarede I ikke 
               warum      antworten          nicht    (Pas på!) 

29) Moderen badede dagligt barnet 
              Mutter (f)        baden          täglich        Kind (n)    (Pas på med ”baden” i datid) 

30) Jeg regnede opgaverne 
                           rechnen          Aufgabe (f) -n        (Se bemærkning til opg. 17)     
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