NB.

Skarp parentes [] betegner, at ordet skaI over~
srettes til tysk. Rund parentes () betegner, at det
ikke skaI oversrettes. Anvisninger til hjrelp ved
oversrettelsen er dog ogsä sat i rund parentes.

A

Sein
NB. Adjektiver (tUltegsord), der star sam prtedikatsled (omsagnsled tU grundled), er ub9jelige.
I a. [ndstet prtesens (nutid). Wann - du zu Hause? Ich
- um 6 Uhr zu Hause. Er - (müde). Der Mann - (gut).
Die Männer - (gut). Sie - meine Freundin. Ihr - (faul).
Das Wetter - (kalt). Wir - (tüchtig). Die Jungen - sowohl
(f1eissig) als (tüchtig). Er und sie - Freunde. - Sie (krank)?
Wo - das Auto?
1 b. I dag er vandet varmt, men luften er kold. Hvor
gammel er du, Heinrich? Jeg er 12 är gammel. Hvornär er
I hjemme? Vi er hjemme kl. 17. Det er koldt i dag. Hvorfor er de aldrig hjemme? Hvor gammel er De, hr. Schwarz?
Hun er meget syg. Luften er varm, thi det er sommer. I morgen er vi ikke hjemme.Hvordan er vejret i dag? Det er smuk!.
Hvorfor er pigerne altid f1ittige? Drengen er ikke f1ittig.
Drenge er jo ofte dovne. Hvor gamle er I? Puden er meget
bll/ld.

2 a.[ndstet Imperfektum (datid) af sein I stk. 1 a.
2 b. Hvordan var vejret i gär? Det var regnvejr. Jeg var
meget väd. Vi var ikke hjemme i gär. Hvor gammel var De
dengang? Moderen og faderen var glade, for (= thi) sl/lnnen
var dygtig; desva:rre var datteren ikke sä dygtig. Var du
tra:t i gär? Han var meget rig, og vi var fattige. Hvorfor var
du sä vred? Opgaverne var fine, men eleverne var ogsä me11

get dygtige. Var I tnette? Ja, vi var Mde tnette og sultne.
Jeg var dengang ganske lille, men hun var 10 är gammel.
Flasken var tom.

Werden
NB. Adjektiver som prredikatsled er ubfbjelige.
3 a. Indsret prresens. Der Himmel - ganz (schwarz).

Wann - Sie (fertig)? Ihr - schnell (schläfrig). Ich - nie
(reich). Du - sehr (nass). Wir - (hungrig). Das Fahrrad _
(teuer). Die Strasse - so (glatt). Die Lehrer - (zornig).
Warum - Nanny so (tranrig)? Ihr - wohl nicht (krank)?
Die Arbeit - nicht (leicht).
3 b. Du bliver dygtig, Hans. I bliver store. Ja, vi bliver
Mde store og strerke. Frugten bliver tidlig moden. Hun
bliver sikkert snart rask. Det er regnvejr, og vi bliver väde.
Bliver I suItne? En Jrerer bliver aldrig rig. Lrerere bliver
hurtigt gamle. Hvordan bliver vejret i dag? Det bliver
smukt. Himlen bliver blä. Hvornär bliver cyklernc frerdige?
De bliver frerdige kl. 12. Hvordan bliver man (ental) rig?
De bliver vel ikke syg, hr. Schwarz? Nej, men jeg bliver let
trret. Det bliver nu tidligt m~rkt.
4 a. Indsret imperfektum af werden i stk. 3 a.
4 b. I gär blev onkel[en] meget syg, og vi blev derfor
bedr~vede. Jeg blev trret, og arbejdet blev sä svrert. Himlen
blev ganske sOli, og snart var det regnvejr. Sä blev I vel
väde? Hvorfor blev du sä bedr~vet? B~gerne blev meget
dyre. Hvorfor blev De sä vred i gär aftes, hr. Schulze? Der
blev sä stille, og han blev ganske r~d. Det blev forar, og
trreerne og markerne blev gr~nne. Hvorfor blev du sä stille?
Ab, jeg blev sä s~vnig, det blev jo ogsä sent i gär afles. Vi
blev sä sultne.

,
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Haben
NB. Objektet (genstandsleddet) star i akkusativ.
5 a. Indsret prmsens. Er - (ein) Kind. Ich - (ein) Freund.

Frau Müller - (eine) Freundin. - du (der) Spiegel? Wir (die) Uhr zu Hause. - ihr (das) Geld? Wo - Sie (die) Bücher? Das Mädchen - weder (der) Bleistift noch (die) Feder. Das Kind - (der) Ball mit. - ihr Kopfschmerzen? Wir
- (das) Papier nicht.
5 b. Hvad har du der, Peter? Jeg har et ur. Hvor har I
b~gerne? I dag har vi ikke b~gerne med. Manden har en
s~n og en datter. Hvor har De stokken? Hun har pengene
med. Vrerelset har 10 d~re. Pigerne har et spejl. Vi har
hverken en hest eller en ko. En time har 60 minutter, og
en dag har 24 timer. Mänederne har 30 eller 3 I dage. Jeg
har en bold, og hun har en dukke. Har De et ur, hr.
Schwarz? Vi har ferie. Hvornär har I ferie? Jeg har en stok.
Har du hovedpine?
6 a. Indsmt imperfektum af haben i stk. 5 a.
6 b. Jeg havde engang en cykel. Bonden havde en vogn.
Hvad havde I? Vi havde en bil. Pigen havde en dukke, og
drengen havde en bold. Hvor havde De bilen, hr. Müller?
Hvornär havde du ferie? Huset havde 8 vrerelser. Havde I
dengang et hus? Nej, vi havde kun en lejlighed. Hun havde
papiret, og jeg havde blyanten. Han havde hverken pen
eller blrek. Jeg havde dengang kun en ske. B~rnenc havde
en ske og en gaffel, men forreldrene havde bade en ske, en
gaffelog en kniv. Havde du ogsä en tallerken?

Sein
7 a. Indsm! ffbrst perfektum (ffbrnutid) og dernmst pluskvamperfektum (ffbrdatid) i stk. 1 a.
7 b. Hvor har du vreret? Jeg har vreret i (in) K~benhavn,
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