
Kursus i tysk grammatik, opgave 22 
Øvelse i brug af § 15: Løst sammensatte udsagnsord 

 

1) Hvornår ankommer toget fra Leipzig?  (ankommen*)   Hvornår kommer toget fra Leipzig an 
                    wann                                           Zug (m) §17  

2) Jeg stiger altid om på hovedbanegården  (umsteigen*)  Jeg stiger altid på hovedbanegården om 

                                       immer           §18          Hauptbahnhof (m) 

3) På et eller andet tidspunkt flytter vi sandsynligvis (umziehen*)   ziehen = flytter  –  um til sidst 

                                 irgendwann                                                wahrscheinlich 

4) Skolen begynder i august  (anfangen*)   Skolen fanger i august an 
               Schule (f)                       §18    August 

5)  Jeg ringer i eftermiddag  (anrufen*)  Jeg råber i eftermiddag an 
                                                 heute nachmittag                               

6) Hvorfor kører du ikke med?  (mitfahren*)   (Her er det også delt på dansk!!) 
                warum                                         

7) Har du noget for i morgen aften (vorhaben)   Har du i morgen aften noget for  
                                  etwas            morgen abend   (”schon” skal også med – placeres efter morgen abend) 

8)     Et øjeblik, jeg ser efter i min kalender  (nachsehen*) Et øjeblik jeg ser i min kalender efter 
            Augenblick (m) Står i akkusativ                     §18  §2     Kalender (m) 

9) Vore venner flytter i weekenden  (umziehen*)  Vore venner drager i weekenden om 
                 §2      Freund (m) –e          am Wochenende 

10) Han ringer altid så sent  (anrufen*)    Han råber altid så sent an 
                                        immer   so    spät 

11) Forestillingen begynder kl. 19.30  (anfangen*)   Forestillingen fanger kl. 19.30 an 
               Vorstellung (f)                                   um...Uhr 

12) Vi henter jer en halv time før  (abholen)   Vi henter jer en halv time før ab 
                                     §3          halb (§20)  Stunde (f) vorher 

13) Hvornår lukker forretningerne om lørdagen?  (zumachen)  Hvornår lukker forretningerne om lørdagen til 

                            wann                           Geschäft (n) –e               am Samstag 

14) Hvorfor bruger du så mange penge?  (ausgeben*)  Hvorfor giver du så mange penge ud 
              warum                                 so      viel            Geld 

15) Hvornår er toget ankommet fra Leipzig? (ankommen*)   Noget med –ge til sidst 
               wann                 Zug (m)                             §17 

16) Skolen er allerede begyndt i august (anfangen*)   Bemærk: Hjælpeverbet er ”hat”  -ge til sidst 
             Schule (f)               schon                         im    August 

17) Jeg har ringet i går eftermiddags (anrufen*)     Noget med –ge til sidst 
                                                     gestern nachmittag 

18) Hvorfor er du ikke kørt med? (mitfahren*)     Noget med –ge til sidst 
                 warum  

19) Jeg har ikke set efter i min kalender (nachsehen*)    Noget med –ge til sidst 
                                                               §18   §2  Kalender (m) 

20) Vore venner er flyttet i weekenden    (umziehen*)    Noget med –ge til sidst 
              §2          Freund (m) –e                am Wochenende 

 21) Han har aldrig før ringet så sent   (anrufen*)          Noget med –ge til sidst 
                                                   nie     vorher                so     spät 

22) Forestillingen er allerede begyndt kl 19.30  (anfangen*)  OBS:: Hjælpeverbet er ”hat” 
                          Vorstellung (f)                schon                               §16 

23) Han har hentet os en halv   time   før  (abholen)   Noget med –ge til sidst   ”abholen” er svagt bøjet. 
                                                   §3         halb (§20) Stunde (f) vorher 

24) Hvorfor har du givet så mange penge ud   (ausgeben*)     Noget med –ge til sidst 
                   warum                                        so         viel           Geld  

25) Det er dejligt at ankomme så tidligt   (ankommen*)     Det er dejligt, så tidligt ”anatkomme” 
                                schön                                    so      früh 

26) Det er vanskeligt at flytte om vinteren  (umziehen*)  Det er vanskeligt om vinteren ”omatflytte” 
                                  schwierig                                im Winter 

27) Du kan forsøge at ringe i morgen  (anrufen*)         Du kan forsøge i morgen ”anatråbe” 
                                    §12    versuchen                          morgen 

28) Er det ikke vanskeligt at begynde så tidligt   (anfangen*)  Er det ikke vanskeligt så tidligt ”anatfange” 
                                             schwierig                                    so     früh 

29) Det er farligt at køre med  (mitfahren*)                Det er farligt  medatkøre 
                              gefährlich 

30) Er det ikke vanskeligt at give så mange penge ud  (ausgeben*) …så mange penge ”udatgive” 
                                             schwierig                         so       viel            Geld 

 
© Ole Due 

2021 


