
Opgave 5 
Opgave i brug af remser og grammatikark:  

 

haben i nutid og datid  

werden i nutid og datid 

navneord i singularis 
 

Tysk opstart 

Forfatter & udgiver: trine-evald.dk 
 

Hjælpemidler: Grammatik-ark, hjælpeark, kladdehæfte… 
 

 

UniC eller navn: ____________________________________________________ 

 

Klasse: __________________________________________ 

 

  



Forfatter & udgiver: trine-evald.dk 

Hjælpeside:          
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 habe (1ps)  hatte (1ps)

 hast (2ps)  hattest (2ps)

 hat (3ps)  hatte (3ps)

 haben (1ppl)  hatten (1ppl)

 habt (2ppl)  hattet (2ppl)

 haben (3ppl)  hatten (3ppl)

Fremtid                            

"vil have .."

Datid   

habe .. gehabt 

 sie/Sie

 "at have" "har"

 wir

 ihr

Nutid   

 du

 "havde"

 ich

Førnutid                        

 "har haft .."

 er/sie/es

haben        

werde .. haben

wirst .. haben

wird .. haben

werden .. haben

werdet .. haben

werden .. haben

hast .. gehabt

hat .. gehabt

haben .. gehabt

habt .. gehabt

haben .. gehabt H
jæ

lp
e

-s
id

e
n

 
aldrig adv:  nie

altid adv:  immer

bedstefar sb:  Großvater (m) < -, Großväter>

bedstemor sb:  Großmutter (f) < - , Großmütter>

blomst sb : Blume (f) < - , -n >

bog sb : Buch (n) < -(e)s , Bücher >

brille sb : Brille (f) < - , -n >

dreng sb:  Junge (m) < -n, -n >

glad adj:  froh

hund sb:  Hund (m) < -(e)s, -e>

kat sb:  Katze (f) < -, -n>

lykkelig adj:  glücklich

og konj:  und

også adv:  auch

pige sb:  Mädchen (n) < -s, - >

sulten adj:  hungrig

werden        

 "at blive"

Nutid       

 "bliver"

Førnutid                          

"er blevet .."

Datid        

 "blev"

werden .. werden 

werdet .. werden 

werden .. werden 

 "vil blive .."

Fremtid                         

 ich

 du

 er/sie/es

 wir

 ihr

 sie/Sie

sind .. geworden

seid .. geworden

sind .. geworden wurden(3ppl)

(2ppl)

(1ppl)

(3ps)

(2ps)

(1ps)

 wurdet

 wurden

 wurde

 wurdest

 wurde

 werden

 werde

 wirst

 wird

(1ps) bin ..  geworden werde .. werden

 werdet

 werden

(2ps)

(3ps)

(1ppl)

(2ppl)

(3ppl)

bist .. geworden 

ist .. geworden wird .. werden

wirst .. werden 



Forfatter & udgiver: trine-evald.dk 

Oversæt til tysk, skriv rigtig pænt. 

1. Drengen har kat og hund.  

 
2. Pigen har blomsten.  

 
3. Han har altid bogen og brillen.  

 
4. Vi havde også bogen. 

 
5.  Bedstemor havde blomst og brille.  

 
6. Du havde bedstemor og bedstefar. 

 
7. Jeg bliver glad. 

 
8. Du bliver altid glad. 

 
9. Vi bliver aldrig sultne.  

 
10. Du blev sulten. 

 
11. Vi blev lykkelige. 

 
12. Katten blev også lykkelig. 

 



Forfatter & udgiver: trine-evald.dk 

Brug denne tjekliste til at rette eventuelle fejl:  
� Er alle sætninger med stort begyndelsesbogstav? 

� Er alle navneord med stort? 

� Har du husket der, die eller das på navneord i  

bestemt form? 

� Er dine bogstaver i rigtig størrelse i forhold til 

hinanden (kig i sær på s, k, l, t, g og w)? 

 
 

Ekstra-opgave: put tyske ord ind i kasserne 

 
Har du prøvet at læse korrektur med en 

klassekammerat? 

 
 

Substantiver Verber Adjektiver

Denne opgave kopieres dobbeltsidet på A3 og foldes således at dette er bagsiden.  

Hjælpesiden og ”oversæt siden” er på midtersiderne. 

Forsiden er så til navn og klasse. 


