
 
Opgave 26  

Et forholdsord, der ikke har mulighed for at styre noget, indledes med 
”da(r)”, så er kravet om at styre nemlig ophævet. 

 
1) Det har jeg aldrig hørt om.   Skriv: Derom har jeg aldrig hørt   
                                             nie      hören                                 noget med ”von”  

2) Har jeg aldrig fortalt dig om det    Skriv: Har jeg dig aldrig derom fortalt 
                                    nie    erzählen   §3                                                     Pas på kasus her      noget med ”von” 

3) Ja, jeg har læst om det.    Skriv: Ja, jeg har derom læst 
               lesen

*
     noget med ”von” 

4) Jeg har hørt om din broders sygdom. Skriv: Jeg har om sygdommen din broders hørt 
                                hören   §17           Bruder (m)     Krankheit (f) 

5)  Nå, du har hørt om den?    Skriv: Nå, du har derom hørt 
                     na                                     hören                                                                               noget med ”von” 

6) Kommer du med i morgen? Ja, det regner jeg med.   Skriv: Ja, dermed regner jeg 
     kommen                  mit        morgen          rechnen                   noget med ”mit”                                         

7) Det er snart jul – det glæder jeg mig til.    Skriv: Dertil glæder jeg mig   
                     sind (”jul” er flertal) Weihnachten    freuen                                          noget med ”auf” 

8     Jeg regner med at komme i morgen.     Skriv: Jeg regner dermed, i morgen at komme 
            rechnen                   kommen             morgen                          noget med ”mit” 

9) Glæder du dig til, at din onkel kommer.     Skriv: Glæder du dig dertil, at….. 
               freuen                   §3       §23         Onkel (m) kommen                         noget med ”auf” 

10) Ja, jeg har spurgt ham om, hvornår han kommer.   Skriv: Ja, jeg har ham derom spurgt,. 
           ja                   fragen     §3                 wann (§23)      kommen                                noget med ”nach” 

11) I har meget at lave i tysk. Hvad siger du til det?        Skriv: Hvad siger du dertil? 
                    viel            machen deutsch                 sagen                                      noget med ”zu”             

12) Det har jeg ikke noget imod.           Skriv. Jeg har intet derimod 
                                                  nichts                             noget med ”gegen” 

13) Min moder sørger altid for, at jeg laver mine lektier. Skriv: Min moder sørger altid derfor, at…. 
                            Mutter (f) sorgen      immer          §23             machen            Hausaufgaben (pl)                                                    noget med ”für” 

14) Jeg tænker på at studere i Aarhus.          Skriv: Jeg tænker derpå, i Aarhus at studere 
                        denken                     studieren                             noget med ”an” 

15) Jeg tænker på at rejse til Italien.            Skriv. Jeg tænker derpå, til Italien at rejse 
                          denken                   reisen                                                       noget med ”an”     

16) Jeg regner med at begynde på gymnasiet i august. Skriv: Jeg regner dermed, i august  på gymnasiet at begynde 

                       rechnen                       anfangen
*
         Gymnasium             August                noget med ”mit” 

17) Vi fik besøg, men vi glædede os ikke over det             Skriv: . ….glædede os ikke derover 
              bekommen

*
  Besuch (m) aber     freuen                 nicht                                                                 noget med ”über”  

18)  Jeg spurgte ham om, hvornår han kunne komme.        Skriv: Jeg spurgte ham derom, h.. 
                                          fragen        §3                  wann (§23)          §12          kommen                                                       noget med ”nach” 

19) Jeg håber på at blive færdig næste sommer. Skriv: Jeg håber derpå, næste sommer færdig at blive 

                                           hoffen                     §6      fertig       nächst + §20 Sommer (m)                 noget med ”auf” 

20)  Jeg tror ikke på, at han bliver færdig.        Skriv: Jeg tror ikke derpå, at han færdig bliver 
                      glauben                   §23           §6          fertig                                               noget med ”an” 

21) Han har bedt mig om at komme på tirsdag. Skriv. Han har mig derom bedt, på tirsdag at komme 
                                  bitten

*
                             kommen       am Dienstag                               noget med ”nach” 

22) Han har spurgt mig om, om jeg kan komme på tirsdag.     Skriv: Han har mig derom spurgt, om… 

                                      fragen                       §23                                         noget med ”nach” 

23) Hvad tror du på? Skriv: Hvorpå tror du?  Når der spørges med ”hvad”, hedder det ikke ”da”, men ”wo” 

                        glauben                            noget med ”an”                     Nu er det derfor ikke ”daran” men wo….. 
24) Hvad kan jeg hjælpe Dem med?            Skriv: Hvormed kan jeg Dem hjælpe? 
              helfen (Der bliver spurgt med ”hvad”)             noget med ”mit”                pas på kasus 

25) Hvad tænker du på?               Skriv: Hvorpå tænker du? 
                   denken                        noget med ”an”  (Husk, der bliver spurgt med ”hvad”) 

26) Hvad venter du på?           Skriv: Hvorpå venter du? 

                           warten                   noget med ”auf”                            (Husk, der bliver spurgt med ”hvad”) 
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