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Rettenøgle
til TEST DIN VIDEN

PARAT START 1

Substantiver
Opgave 1
1. en pakke  2. i kirke  3. er ægypter – en by  4. vaske
gulv  5. er taxachauffør  6. en pille  
7. et telefonkort  8. på ski  9. en appelsin

Opgave 2
ental bestemt flertal ubestemt flertal bestemt
stolen stole stolene
sengen senge sengene
hesten heste hestene
vanten vanter vanterne
værelset værelser værelserne
cigaren cigarer cigarerne
broen broer broerne
tomaten tomater tomaterne
ægget æg æggene
ordet ord ordene

Opgave 3
2. … det store hus  3. … den lokale telefonbog  
4. … den sørgelige nyhed  5. De nye kontorer …
6. … de gamle aviser …  7. De store piger …  
8. … det nye ugeblad …  9. … den flotte læderjakke
10. … den unge kvinde …

Opgave 4
2. … hans adresse …  3. Mettes hund … 
4. Min læge …  5. Min mors småkager …  6. … din
computer  7. … jeres blomster … 8. Viktors kat …  
9. … sit tøj …   10. … skolens møderegler

Opgave 5
1. spejlet 2. køkkenskabet 3. spisestuen  4. en bog -
biblioteket 5. et chok  6. stationen – et togkort
7. benet 8. en check  9. biografen  10. øjet

Opgave 6
1. noget  2. nogle  3. nogle  4. noget  5. nogle  
6. noget

Opgave 7
1. flere  2. mere  3. mange  4. meget  5. flere (mange)
6. mere  7. meget  8. mange (flere) 9. mere  10. flere

Pronominer
Opgave 1
2. jeg - dig  3. hun - ham  4. han - hende 5. I - os  
6. vi - jer  7. hun - dem  8. de - hende  9. I – mig

Opgave 2a
2. det  3. dem  4. det  5. den  6. dem

Opgave 2b
2. Hjælp mig lige. 3. Hjælp ham lige.  4. Hjælp dem
lige.  5. Hjælp os lige.

Opgave 3
2. … du skynder dig.  3. … vi skynder os, …  
4. … skynde sig, …  5. … de skynder sig.  
6. … skynder sig …  7. … I skynder jer.  
8. … skynde mig.

Opgave 4
2. Kedede I jer  3. Øver du dig  4. Slog hun sig  
5. Har de besluttet sig  6. Har hunden lagt sig

Opgave 5
2. sin - sine 3. dit - mit - min  4. sin - hans - sine  
5. sine  6. jeres  7. sine - hans  8. deres - sin - vores

Opgave 6
1. sine  2. deres  3. deres  4. deres  5. sine  
6. sine - deres

Opgave 7
1. det  2. Det - de  3. det - Det  4. det - Det - De -
de  5. Det - den  6. det - den  7. det - De

Opgave 8
2. Der står en mand og banker…   3. Der kører tog
hver…   4. Der sad en lille fugl uden for…   
5. Der ligger en pakke til dig… 6. Der kommer en
elektriker …  7. Der ligger nogle gamle aviser …

Opgave 9
2. Der – Det  3. den  4. Det  5. Det – den  6. Der
7. Den – det  8. Der – Det  

Opgave 10
1. noget  2. nogen  3. noget  4. nogen (nogle)  
5. noget  6. Nogle  7. noget – nogen  
8. Nogle - noget 9. nogle  10. nogen
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Adjektiver
Opgave 1
2. normalt  3. hurtigt  4. godt  5. færdige  6. dårligt
7. små  8. varme 9. tidligt  10. rigtige  
11. engelske  12. væmmeligt  13. gamle – nyt  
14. mætte  15. dyrt

Opgave 2
2. … det rene krus …  3. Det nye hotel …  4. De
små børn …  5. … de lyse nætter …  
6. De somaliske piger … 7. De gule blomster …  
8. … den franske ordbog  

Opgave 3 den/det/de 
komparativ superlativ - formen
tykkere tykkest den tykkeste
billigere billigst den billigste
hårdere hårdest den hårdeste

mere mest den mest 
spændende spændende spændende

mere mest den mest 
interessant interessant interessante

Opgave 4
bedre bedst den bedste
mindre mindst den mindste
større størst den største
yngre yngst den yngste
ældre ældst den ældste
længere længst den længste
flere flest de fleste

Opgave 5
1. ældre  2. større 3. tykkere  4. mindre  5. længere
6. yngre  7. mere spændende  8. billigere  
9. mere interessant 

Opgave 6
1. største  2. ældst (den ældste)  3. hårdeste 4. bedste
5. billigst (det billigste)  6. længste  7. fleste  8. mest
interessante  9. tykkeste

Opgave 7
1. Hele 2. alle 3. anden  4. alle  5. andre  6. hele
7. andre  8. anden  9. alle  10. andet
11. hele  12. andet

Opgave 8
2. gode 3. hurtigt 4. hurtige  5. venlige  6. venligt
7. fint  8. fint  9. høj  10. højt

Verber
Opgave 1
2. Karsten og hans kone går og rydder op …  
3. Anton står og kigger på …  4. Jeg sidder altid og
hører musik, …. / Jeg hører altid musik, mens jeg sid-
der og spiser. 5. Kurt og hans venner sidder og ser …
6. Børnene i vuggestuen ligger altid og sover til
middag …  7. Preben står tit og kigger …  
8. Min far går tit og arbejder …

Opgave 2
datid før nutid
huskede har husket
lovede har lovet
ventede har ventet
boede har boet
ringede har ringet
arbejdede har arbejdet

spiste har spist
lånte har lånt
sendte har sendt
tabte har tabt
hørte har hørt
glemte har glemt

var har været
havde har haft
sagde har sagt
gik er gået (har gået)
blev er blevet
fik har fået
drak har drukket
fandt har fundet
gav har givet
hjalp har hjulpet
så har set
tog har taget

Opgave 3
2. er flyttet  3. har taget  4. er lige begyndt  5. har
inviteret  6. er sket  7. har regnet  8. er blevet  
9. er aldrig nogensinde kommet  10. har glemt

Opgave 4
2. Er du blevet færdig med bogen?  3. Har du læst
avisen?  4. Er du begyndt at gå til fransk? 5. Har du
smidt de gamle aviser ud?  6. Har du drukket al mælken?  
7. Har du købt ind til week-enden?  8. Er du flyttet
sammen med din kæreste?  9. Er du kommet i gang
med at male huset?  10. Har du hørt fra Jacob?
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Opgave 5
2. har ligget  3. fandt  4. har haft  5. har ventet – har
glemt  6. kom  7. har fået  8. stod op  9. lukkede  
10. begyndte  11. har været  12. bagte  13. er taget

Opgave 6
2. at spille  3. gå  4. at få  5. huske  6. at købe  
7. at løbe  8. komme

Opgave 7
1. Vil  2. skal  3. må  4. Kan  5. Må  6. skal (vil)  
7. skal – kan  8. kan  9. vil  10. må  11. Skal  
12. Vil

Opgave 8
2. …, at computeren ikke virker  3. …, at posten
aldrig kommer før kl. 13.  4. …, at de aldrig køber på
afbetaling.  5. …, at hun havde mistet sine øreringe
på stranden.  6. …, at vi ikke skulle vente på dem.  
7. …, at hun næsten ikke kunne kende mig igen.  
8. …, at hans kørekort skulle fornyes inden d.30/9.

Opgave 9
2. …, om hun vil med i svømmehallen. 3. …, hvor-
når jeg skal bruge bilen.  4. …, hvorfor jeg aldrig
inviterer hende ud.  5. …, hvem jeg ville have med
til min fødselsdag.  6. …, om mine forældre nogen-
sinde gik til banko  7.…, om de kunne låne 
ham 100 kr.

Adverbier
Opgave 1
2. Hvor skal du hen? 3. Hvornår skal du gå?  
4. Hvor længe skal du rejse?  5. F.eks:  Hvorfor er du
så træt?  6. Hvordan kommer du på arbejde?  
7. Hvem er det?  8. Hvad er det?  9. Hvor gammel er
du?  10. Hvor meget (hvad) vejer din kat?  11. Hvor
mange elever er der i klassen?  12. Hvis briller er det?
13. Hvad snakker I om?  14. Hvem er de blomster
fra?

Opgave 2
2. Min kone ligger tit og læser, …  3. Børnene sad
allerede og spiste morgenmad, …  4. Jeg skal kun
betale benzinen, … 5. …, men hun kan selvfølgelig
tale dansk.  6. …, men der skete heldigvis ikke noget.
7. Lige nu har jeg desværre ikke tid til at hjælpe dig,
…  8. …, at hun snart skal hjem.

Opgave 3
2. Han kan ikke læse, hvis han ikke har briller på.  
3. Hvis du ikke sender brevet i dag, får jeg det ikke i
morgen.  4. Hvis jeg ikke får lønforhøjelse, har jeg
ikke råd til at købe en lejlighed.  5. Man må ikke par-
kere foran ejendommen, hvis man ikke bor der.  
6. Mange ting på internettet kan man ikke forstå, hvis
man ikke taler engelsk.  7. Du kan ikke følge med i
alle de gode tilbud, hvis du ikke får reklamer ind ad
døren.  

Opgave 4
2. Først gik de en lang tur, og så lavede de mad sam-
men. 3. Først blev min kæreste og jeg færdige med
vores uddannelser, og så giftede vi os.  4. Først bygge-
de man tunnelen under Storebælt, og så byggede man
broen.  5. Først fik min bror og hans kone en dreng,
og så fik de tvillinge-piger. 6. Først kører vi til
Esbjerg, og så skal vi sejle til England.  

Opgave 5
1. Har du nogensinde været i Sydamerika?  2. Jeg har
aldrig nogensinde skændtes med min kone. 
3. …, jeg nogensinde har kendt.  4. …, at vi aldrig
nogensinde vil gå fra hinanden.  5. …, jeg nogensinde
har læst.  6. …, at jeg nogensinde har set en koreansk
film.

Opgave 6
1. Ved du, om man allerede kan købe nye kartofler?
2. Ved du, om Sørens forældre altid har boet på
Nørrebro?  3. Ved du, om de gamle i Danmark nor-
malt kommer på plejehjem?  4. Ved du, om Nina og
Lars også arbejder om lørdagen?  5. Ved du, om bus
184 stadigvæk kører ind til byen?

Opgave 7
1. Ved du, hvorfor Pias mand allerede er gået på efter-
løn?  2. Ved du, hvorfor mange unge singler gerne vil
bo i byen?  3. Ved du, hvorfor Pernille stadigvæk er
sygemeldt?  4. Ved du, hvorfor Otto ikke kan komme
til mødet i dag?  5. Ved du, hvorfor Emine aldrig har
gået på sprogskole?  6. Ved du, hvorfor der altid er
problemer med Metroen?

Opgave 8
1. hjem  2. ned  3. henne  4. ude  5. op  6. oppe  
7. inde  8. hen
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Konjunktioner
Opgave 1
2. Både min søster og min bror ryger.  3. Jeg har både
cykelhjelm og briller på, når jeg cykler på arbejde.  
4. Både Spanien og Portugal er medlemmer af EU.  
5. Vores kat fanger både mus og fugle.  6. Claus taler
både godt engelsk og godt spansk. 7. Både min kone
og min brors kone kommer fra Grækenland.  8. Jeg
tager både S-toget og Metroen på arbejde.  

Opgave 2
2. …, at han snart har juleferie.  3. …, at Per lige har
solgt sin bil.  4. …, at det somme tider er rart at være
alene.  5. …, at det tit regner ned gennem taget. 
6. …, at hans datter lige har fået tvillinger. 7. …, at
hans far var fisker hele sit liv.  8. …, at hans forældre
ikke lever mere.

Opgave 3
2. når – bliver  3. da – roste  4. da – gik  5. da – var
6. når – ringer  7. da – begyndte  8. når – parkerer  
9. da – kom  10. når – snakker

Opgave 4
1. fordi  2. selvom  3. selvom  4. fordi  5. fordi  
6. selvom  7. fordi  8. selvom

Opgave 5
2. …, mens min mand lavede mad.  3. …, da (mens)
jeg var i Thailand.  4. …, selvom han ikke var helt
frisk.  5. …, når man snakker med folk.  6. …, fordi
den var på tilbud.  7. …, at jeg ikke kan få 4 ugers
ferie.  8. …, før du sætter dig til bords.

Opgave 6
1. om  2. om  3. hvis  4. hvis  5. om  6. hvis  7. hvis
8. om

Opgave 7
2. Hvis du ikke slukker for musikken, bliver jeg sur.
3. Hvis der løber en sort kat over vejen, betyder det
ulykke.  4. Hvis du stadigvæk har smerter i maven,
skal du straks gå til læge.  5. Hvis vi ikke får bilen
repareret nu, får vi problemer til vinter.  6. Hvis du
parkerer ulovligt, skal du betale en bøde.  7. Hvis du
ikke kan komme til mødet, skal du ringe og sige det.
8. Hvis jeg somme tider er lidt irriteret, er det ikke
din skyld.

Opgave 8
2. …, om der ligger en bank her i nærheden?  3. …,
om Hanne stadigvæk kan spille tennis?  4. …, hvor-
dan du staver dit efternavn.  5. …, hvorfor der ikke
kørte nogen busser i går?  6. …, om Pia arbejder i
Danske Bank eller Jyske Bank?  7. …, hvornår der er
valg næste gang?  8. …, hvad klokken er.  9. …, om
du har husket at lukke havedøren.  

Opgave 9
2. …, der ligger i Hillerød?  3. …, der altid har gået
hjemme.  4. …, der kun har kostet 2000 kr.  
5. …, der slet ikke ligner mig.  6. …, der aldrig
nogensinde har givet mig problemer.  7. …, der ikke
har frokost med i skole.  8. …, der aldrig kan starte
om morgenen.

Opgave 10
2. Min cykel, der er 15 år gammel, kører stadigvæk
godt.  3. Rosenborg slot, der ligger i København, er
flere hundrede år gammelt.  4. Alle de malerier, der
hænger i stuen, har jeg arvet. 5. Nøglen, der ligger i
øverste skuffe, er til garagen.  6. Min nabos barn, som
er handicappet, går i en speciel skole.  7. Mine foræl-
dre, der begge er pensionister, bor i Sydspanien.  
8. Min farmor, der lige er fyldt 90, kører stadig bil.

Præpositioner
Opgave 1
1. i  2. om  3. over  4. foran  5. bagved  6. på  7. til
8. fra  9. under

Opgave 2
1. mellem  2. hos  3. forbi  4. efter  5. før  6. ved
siden af  7. for  8. ved

Opgave 3
1. om  2. over  3. fra  4. for … siden  5. til  6. i  
7. efter  8. før  9. siden  10. på

Opgave 4
på apoteket,  i byen,  i banken,  til Ålborg,  på muse-
um,  til bryllup,  til møde,  på kursus,  i seng,  ned i
kælderen,  op på loftet,  i skoven,  på posthuset,  til
eksamen,  på indkøb,  på restaurant,  til lægen,  på
biblioteket,  til badminton,  til Norge,  i bad,  til fest,
i gymnasiet,  til psykolog,  på diskotek  
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Opgave 5
2. underviser i  3. bad om  4. glæder sig til  5. vandt
over  6. går til  7. taler … med  8. har brug for  
9. består af  10. sørger for  11. ledte efter  12. har gif-
tet sig med  13. tabte … til.  14. snakker med sin
veninde om ….

Opgave 6
1. sikker på  2. forelsket i  3. god til  4. sur på  
5. lykkelig over – færdig med  6. stolt af  7. bange for
8. forbudt for  9. tilfreds med  10. sød mod  11. flov
over  12. ligeglad med

Opgave 7
2. for 3 dage siden  3. sidste år  4. om 4 dage  5. i
næste måned  6. i aften  7. i går aftes  8. i morgen
tidlig  9. om en uge  10. i går morges

Opgave 8
1. i 3 uger  2. om vinteren  3. i 1/2 time  4. om som-
meren  5. om lørdagen  6. hele natten  7. i flere år 

Opgave 9
2. Hvem holder du mest af?  3. Hvad tænker du på?
4. Hvad leder du efter?  5. Hvad er du sur over?  
6. Hvem skændes han med?  7. Hvem skal I køre
med?  8. Hvad handler bogen om?  9. Hvem er cho-
koladen fra?  10. Hvad er ringen lavet af?
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