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Test din viden om 
Substantiver
Disse opgaver tester den viden, du får 
om substantiver i PARAT START I

Sæt en/et (eller ingenting) foran substantivet

1. Jeg trænger til en cigaret. Gider du løbe ned og købe _______ pakke?

2. Der er ikke så mange danskere, der går i _______ kirke om søndagen. 

3. Hamid er _______ ægypter. Han  kommer  fra _______ by i det nordlige Ægypten.

4. Jeg skal vaske _______ gulv i køkkenet. Jeg går lige ud og henter _______  spand. 

5. Han er _______ taxachauffør i weekenden.

6. Jeg har ondt i hovedet. Har du _______ pille, jeg kan få?

7. Jeg har _______ telefonkort, du kan låne, hvis du skal ringe hjem. 

8. Jeg vil virkelig gerne lære at stå på _______ ski.

9. Gider du skrælle _______ appelsin for mig? 

Bøj disse substantiver

Ental ubestemt      Ental bestemt Flertal ubestemt Flertal bestemt

en stol __________________ 2 ______________________ alle ______________________

en seng __________________ 2 ______________________  alle ______________________

en hest __________________ 2 ______________________ alle ______________________

en vante __________________ 2 ______________________ alle ______________________

et værelse __________________ 2 ______________________ alle ______________________

en cigar __________________ 2 ______________________ alle ______________________

en bro __________________ 2 ______________________ alle ______________________

en tomat __________________ 2 ______________________ alle ______________________

et æg __________________ 2 ______________________ alle ______________________

et ord __________________ 2 ______________________ alle ______________________
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I disse sætninger står substantiverne 
(med fed) i bestemt form uden adjektiv
Skriv sætningerne igen, så substantivet  står i bestemt form med adjektiv

1. Politiet har arbejdet nat og dag på sagen. (uhyggelig)

Politiet har arbejdet nat og dag  på  den uhyggelige sag.

.                                                                            2. Han bor helt alene

i huset. (stor)

___________________________________________________________________________________

3. Hans telefonnummer står i telefonbogen. (lokal)

___________________________________________________________________________________

4. Jeg fortalte hende nyheden. (sørgelig)

___________________________________________________________________________________

5. Kontorerne er store og lyse. (ny)

___________________________________________________________________________________

6. Du må godt smide aviserne ud. (gammel)

___________________________________________________________________________________

7. Pigerne passer deres små søskende. (stor)

___________________________________________________________________________________

8. Giv mig lige ugebladet derhenne. (ny)

___________________________________________________________________________________

9. Hvor har du købt læderjakken? (flot)

___________________________________________________________________________________

10. Kender du kvinden, der går derovre? (ung)

__________________________________________________________________________________
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Sæt et possessivt pronomen
eller en genitiv foran substantivet (med fed)

1. Nøglerne ligger ude i gangen. (din)

D i n e  n ø g l e r l i g g e r  u d e  i  g a n g e n . ___________________

2. Du kan finde adressen på internettet. (hans)

___________________________________________________________________________________

3. Hunden løb fra hende, da hun gik tur med den. (Mettes)

___________________________________________________________________________________

4. Lægen sagde, at jeg ikke fejlede noget. (min)

___________________________________________________________________________________

5. Småkagerne smager godt. (min mors)

___________________________________________________________________________________

6. Må jeg låne computeren? (din)

___________________________________________________________________________________

7. Jeg synes, blomsterne trænger til vand. (jeres)

___________________________________________________________________________________

8. Katten har lige fået killinger. (Viktors)

___________________________________________________________________________________

9. Man skal hænge tøjet i garderoben. (sit)

___________________________________________________________________________________

10. Kender du ikke mødereglerne?  (skolens) 

___________________________________________________________________________________

Sæt streg under den rigtige form 
af substantivet i disse sætninger

1. Mathilde kigger sig i et spejl/spejlet på badeværelset mange gange om dagen.

2. Vi har mus i et køkkenskab/køkkenskabet.

3. Vi har fået malet en spisestue/spisestuen hjemme hos os.

4. Jeg har lånt en bog/bogen om svampe på et bibliotek/biblioteket. 

5. Jeg fik et chok/chokket, da jeg hørte, hvad de havde betalt for deres lejlighed.
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6. Han er gået ned på en station/stationen for at købe et togkort/togkortet.

7. Jeg faldt på gaden og slog et ben/benet.

8. Jeg betale med en check/checken hos frisøren, for de kunne ikke tage dankort.

9. Jeg var i en biograf/biografen i går.

10. Jeg har haft ondt i et øje/øjet hele dagen.

Sæt noget eller nogle foran substantivet

1. Jeg skal ud at købe ______________  jord til mine potteplanter.

2. ______________ kiosker holder åbent hele ugen.

3. Jeg har taget ______________ billeder med fra vores tur til Kreta.

4. Står der ikke ______________ yogurt i køleskabet?

5. Jeg har ______________ bukser, du godt må få. De er blevet for små til mig.

6. Jeg har købt ______________ ost og vin til i aften.

Sæt meget, mange, mere
eller flere ind i sætningen

1. Jeg har ikke ______________  penge. Jeg bliver nødt til at låne til resten af måneden

2. Vi har ikke ______________  brød. Gider du løbe ned til bageren og hente et?

3. Hun har ikke nogen børn endnu, men hun vil gerne have ______________ . 

4. Du må ikke spise så ______________ slik. Du får huller i tænderne.

5. Jeg har ikke hørt fra Helle i ______________ måneder.

6. Det sner nu, og jeg tror, der kommer ______________ sne i morgen.

7. I Frankrig drikker man ______________ rødvin.

8. Han taler ______________ sprog, bl.a. engelsk, tysk og fransk.

9.  Jeg bliver nødt til at gå nu. Jeg har desværre ikke ______________ tid.

10. Der er sket ______________ trafikulykker i år end sidste år.
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