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Test din viden om 
Adjektiver
Disse opgaver tester den viden, du får 
om adjektiver i PARAT START I

Sæt adjektivet ind i sætningen i den rigtige form

1. Det er nogle  s t o r e  hunde, du har.    (stor)

2. Det er meget _________________, at unge mennesker somme tider keder sig.  (normal)

3. Han taler så ______________________ , at det er svært at forstå ham.    (hurtig)

4. Franske oste smager _________________ , synes jeg.   (god)

5. Kim og Kristian, er I ______________________?  (færdig)

6. Han er ikke helt døv, men han hører ______________________.   (dårlig)

7. Tine passer tit sine _____________ søskende.   (lille)

8. Det var hundekoldt, så jeg tog min ________________ frakke på.  (varm)

9. Om sommeren står solen _____________________ op.  (tidlig)

10. Han bliver kaldt Polle, men det er ikke hans _____________________ navn.  (rigtig)

11. Jeg har læst 3  ________________________ bøger i sommerferien.  (engelsk)

12. Hun fik et _____________________ sår på albuen, da hun faldt.  (væmmelig).

13. Vi har udskiftet vores _____________________ komfur med et _____________ .   (gammel, ny)

14. Vi var meget _____________________ efter middagen.  (mæt)

15. Han går altid i _____________________ mærketøj.   (dyr)
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I disse sætninger er substantivet (med fed) 
bestemt uden adjektiv.
Skriv sætningerne igen, så substantivet 
er bestemt med adjektiv.

l. De blev glade, da de hørte nyheden. (god)

  D e  b l e v  g l a d e ,  d a  d e  h ø r t e  d e n  g o d e  n y h e d .

2. Han bar kruset ud i køkkenet igen.   (ren)

____________________________________________________________________________________

3. Hotellet åbner først i næste måned.  (ny)

____________________________________________________________________________________

4. Børnene løb og legede ude i haven.  (lille)

____________________________________________________________________________________

5. Jeg kan godt lide nætterne i juli.   (lys)

____________________________________________________________________________________

6. Pigerne gik med tørklæde.   (somalisk)

____________________________________________________________________________________

7. Blomsterne kaldes ”Mælkebøtter”.    (gul)

____________________________________________________________________________________

8. Hvor har du lagt ordbogen ?  (fransk)

____________________________________________________________________________________

Gradbøjning 
Skriv komparativ og superlativ af disse adjektiver

positiv komparativ superlativ den/det/de - formen

pæn   p æ ne r e            p æ ne s t       d e n  p æ ne s t e    

tyk __________________________ ______________________ ________________________

billig __________________________ ______________________ ________________________

hård     __________________________ ______________________ ________________________

spændende  m e r e  s p æ n d e n d e  ______________________ ________________________

interessant __________________________ ______________________ ________________________
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Skriv komparativ og superlativ 
af de uregelmæssige adjektiver

positiv komparativ superlativ den/det/de - formen

god __________________________ ______________________ d e n                  

lille __________________________ ______________________ _________________________

stor __________________________ ______________________ _________________________

ung __________________________ ______________________ _________________________

gammel __________________________ ______________________ _________________________

lang __________________________ ______________________ _________________________

mange __________________________ ______________________ d e               

Sæt komparativ ind i sætningen

l. Jeg er ____________________ , end du tror.    (gammel)

2. De syntes, deres bil var for lille, så de købte en ____________________.   (stor)

3. Blod er _________________________ end vand.   (tyk)

4. Europa er ______________________ end Asien.  (lille)

5. Cecilies hår er _________________________ end Emmas. (lang)

6. Min mand er 5 år _____________________ end mig.   (ung)

7. Jeg synes, det er ___________________________________ at rejse i udlandet end i Danmark.  

(spændende). 

8. Det er ___________________________ at bo på landet end i byen.  (billig)

9. Jeg synes, det er ____________________________________ at læse engelske bøger end danske. 

(interessant)  
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Sæt superlativ ind i sætningen

1. Det er den _____________________ baby, jeg nogensinde har set.   (stor)

2. Der er to gamle bygninger i byen. Kirken er _____________________.    (gammel)

3. At være cykelbud er det _____________________ job, jeg har haft. (hård).

4. Det er den _____________________ kop kaffe, jeg længe har smagt.   (god)

5. Der er flere billige hoteller i byen, men Hotel Merkur er _____________________.  (billig)

6. Natalie har de _____________________ negle af alle pigerne i klassen.  (lang)

7. Man kan løse de _____________________ problemer, hvis man vil.  (mange)

8. Min svigerinde er en af de ____________________________________ kvinder, jeg kender.  (interessant)

9. I USA så jeg den _____________________ mand, jeg nogensinde har set.  (tyk)

Sæt hele/alle eller anden/andet/andre
ind i disse sætninger.

1. __________________ forestillingen varede kun 11/2 time.

2. Jeg kan ikke nå at læse _________________ de reklamer, som kommer hver dag.

3. Kan du ikke ringe en ________________ dag?. Jeg har ikke tid nu.

4. Jeg har fulgt _________________ tennis-kampene i Verdensmesterskaberne.

5. Jeg har ikke ________________ øreringe, end dem jeg har på.

6. Jeg har været syg _________________ ugen med influenza.

7. Hun arbejder for sig selv, og hun snakker sjældent med de ________________ ansatte.

8. Skal vi ikke køre en ________________ vej? Der er så meget trafik her.

9. Jeg fik 30 kr. for _________________ flaskerne.

10. Giv mig lige et ________________ glas. Det her er ikke rent!

11. Der er kun én købmand på ________________ øen.

12. Vent lige lidt. Jeg skal lige have noget  ________________ tøj på. 
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Sæt adjektivet ind i den rigtige form

l. Jeg synes kagerne smager  g o d t  .   (god)

2. Jeg synes også kagerne er ______________________ .  (god)

3. Samir taler alt for _______________________ . (hurtig)

4. Jan elsker biler, som er ________________________ . (hurtig)

5. Naboerne er altid så  ________________________ mod mig. (venlig)

6. De hilser altid på mig og taler _______________________  til mig.  (venlig)

7. Mine børn klarer sig heldigvis  __________________ i skolen.  (fin)

8. Hun havde ________________ tøj på til festen. (fin)

9. Min kæreste er meget _______________. (høj)

10. Hvorfor råber du så _________________ ? (høj)
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