
Kursus i tysk grammatik, opgave 20 
Øvelse i brug af § 20: Tillægsordenes bøjning 

1) Han fandt det tyske     sprog    svært 
                        finden*    §1  deutsch(§20)         Sprache (f)    schwierig      

2) Kunstneren benyttede en fin      violin 
                 Künstler (m)        benutzen             §2  fein(§20)            Geige (f) 

3) I går     fik      vi endelig godt   vejr 
             gestern bekommen*     endlich        gut(§20)         Wetter (n) 

4) Da den unge  pige    den lille   sang sunget havde, hørte hun en skrækkelig larm 
              §23  §1      jung(§20)    Mädchen (n)  §1  klein(§20)   Lied (n)  singen*          §7             hören               §2   schrecklich(§20)      Lärm (m) 

5)  Han fejrede fødselsdagen med stor    pragt 
                            feiern         Geburtstag (m)        §17   gross(§20)     Pracht (f) 

6) Lægen solgte huset til en ung   købmand  Skriv: Lægen solgte en ung købmand huset 
                Arzt (m) verkaufen  Haus (n)         §2   jung(§20)    Kaufmann (m)                       NO                 §2                DA              AK 

7) Foråret er en smuk   årstid    
                Frühling (m)   §2     schön(§20)      Jahreszeit (f) 

8     Gaderne i de små   byer    er smalle. Skriv: Gaderne de små byers er smalle 
              Strasse (f) –n    §1  klein(§20)     Stadt (f) -e”     schmal                            NO                  GE 

9) men de gamle huse       ligger ofte smukt   
              aber      §1   alt(§20)            Haus (n) –er”  liegen*     oft       schön 

10) Hun lo af fuld    hals, fordi han der med snavset  ansigt og åben mund  sad 
                   lachen §17 voll(§20)        Hals (m) §23                 da      §17    schmutzig(§20)    Gesicht (n)      offen(§20)   Mund (m) sitzen* 

11) Når de det daglige brød har, er de tilfredse 
                      §23           §1     täglich(§20)      Brot (n)   §7       §5          zufrieden 

12) Hun havde lyst   hår og brune  øjne 
                                       hell(§20)      Haar (n)     braun(§20)    Auge (n) -n 

13) Han drak altid mørkt   øl 
                       trinken* immer  dunkel(§20)  Bier (n)    (Når „dunkel“ bøjes, forsvinder bogstavet „e“: dunkl+e+endelse) 

14) Præsten er en klog   mand 
               Pfarrer (m)          §2    klug(§20)      Mann (m) 

15) Hvor sad den lille    piges      mor?  Skriv: Hvor sad moderen den lille piges? 
                wo   sitzen*    §1    klein(§20)     Mädchen (n) Mutter (f)                                         NO                GE 

16) Kom han virkelig daglig med det langsomme tog? 
             kommen*         wirklich     täglich      §17        §1      langsam(§20)            Zug (m) 

17) Her bygges et nyt   teater. Skriv: Her bliver et nyt teater bygget   (det er en passiv sætning) 

              hier     bauen §6  §2    neu(§20)     Teater (n)                              §6      §2                                kort tillægsform 

18) Ved stor   flid er han blevet en   rig mand     Ved stor flid er han en rig mand blevet 

             §16   gross(§20)     Fleiss (m)             §6            §2    reich(§20)    Mann (m)    

19) Hvor er den nye lampe? 
               wo               §1   neu(§20)   Lampe (f) 

20) Den står på det runde bord     i   dagligstuen    
                      §3    stehen*

  
§18   §1    rund(§20)       Tisch (m) §18  Wohnzimmer (n) 

 21) Under det store træ har man en smuk udsigt over det blå   hav og de små søer  
              §18          §1  gross(§20)    Baum (m)                 §2    schön(§20)   Aussicht (f) §18   §1   blau(§20)        Meer (n)    §1   klein(§20)    See (m) -n 

22) Den unge mands stemme lå meget dybt. Skriv: Stemmen den unge mands lå meget dybt 
                §1    jung(§20)        Mann (m)  Stimme (f) liegen *  sehr      tief                          NO                     GE 

23) Menneskene har varmt, rødt blod 
                       Mensch (m) –en              varm(§20)        rot(§20)         Blut (n) 

24) Han var en gammel mand, inden han begyndte at ryge        ”En gammel mand” står i NOMINATIV 
                                   §2       alt(§20)              Mann (m)    §23                    beginnen * zu rauchen          (Skriv: ..., inden han at ryge begyndte) 

25) Han havde et  let    hjerte og en god samvittighed 
                                          §2    leicht(§20)   Herz (n)        §2     gut(§20)          Gewissen (n) 

26) I     smukt  vejr    sidder vi i   haven 
            bei(§17)  schön(§20)  Wetter (n) sitzen*       §18  Garten (m) 

27) Den rige  kones  dygtige søn har købt den store forretning. Den dygtige søn den rige kones har den store forretning købt 
               §1   reich(§20)           Frau (f)    tüchtig(§20)   Sohn (m)      kaufen   §1    gross(§20)        Geschäft (n)          NO                       GE                         AK 

28) Han bad hende om et  stort glas  stærkt   øl 
                         bitten*   §3         §16     §2   gross(§20)   Glas (n)  stark(§20)     Bier (n) 

29) Kokken bragte  lyst   øl      i    store   glas 
             Köchin (f)         §10        hell(§20)    Bier (n) §18  gross(§20)    Glas (n) –er” 

30) Vi kørte med en  ny,   fin    bil 
                   fahren*    §17        §2   neu(§20)   fein(§20)   Auto (n) 
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