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Test din viden om
Adverbier
Disse opgaver tester den viden, du får
om adverbier i PARAT START 2

1.

Lav hv-spørgsmål til disse svar
Spørgsmål
1.

H v o r bo r d u h e n ne ?

Svar
(Jeg bor) i Helsingør.

2. _______________________________________________ (Jeg skal) til Odense.
3. _______________________________________________ (Jeg skal gå) klokken 19.
4. _______________________________________________ (Jeg skal rejse) i 6 uger.
5. _______________________________________________ Fordi jeg ikke har sovet i nat.
6. _______________________________________________ Jeg tager toget (på arbejde).
7. _______________________________________________ Det er min kærestes søster.
8. _______________________________________________ Det er en dåseåbner.
9. _______________________________________________ (Jeg er) 45 år.
10. _______________________________________________ (Min kat vejer) 4 kg.
11. _______________________________________________ Der er 17 (elever i klassen).
12. _______________________________________________ Det er Kristinas (briller).
13. _______________________________________________ (Vi snakker) om vores skiferie.
14. _______________________________________________ (De blomster er) fra min kæreste

Indsæt centraladverbiet det rigtige sted

2.

altid
1. Jeg bor

hos min mor i juleferien. (altid)

2. Min kone ligger og læser, før hun sover. (tit)
3. Børnene sad og spiste morgenmad, selv om klokken kun var 7. (allerede)
4. Jeg skal betale benzinen, når jeg låner mine forældres bil. (kun)
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5. Vores lærer er fra Tyrkiet, men hun kan tale flydende dansk.
6. I går kørte Allan galt med bilen, men der skete ikke noget.

(selvfølgelig)
(heldigvis)

7. Lige nu har jeg ikke tid til at hjælpe dig. (desværre)
8. Julie siger, at hun skal hjem. (snart)

Sæt ikke ind i hovedsætningen
og i hvis-ledsætningen.
ikke
1. Jeg kan

3.

ikke

høre dig, hvis du

taler højere.

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

Sæt Først ... , og så … ind
i disse to hovedsætninger.

4.

1. Du skal se huset. Du skal se haven

Førs t skal du se huset , og så skal du se haven .
2. De gik en lang tur. De lavede mad sammen.
______________________________________________________________________________
3. Min kæreste og jeg blev færdig med vores uddannelser. Vi giftede os.
______________________________________________________________________________
4. Man byggede tunnelen under Storebælt. Man byggede broen.
______________________________________________________________________________
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5. Min bror og hans kone fik en dreng. De fik tvillinge-piger.
______________________________________________________________________________
6. Vi kører til Esbjerg. Vi skal sejle til England.
______________________________________________________________________________

Sæt nogensinde ind det rigtige sted.

5.

1. Har du været i Sydamerika?
2. Jeg har aldrig skændtes med min kone.
3. Min søsters ældste dreng er det klogeste barn, jeg har kendt.
4. Min mand og jeg er enige om, at vi aldrig vil skilles.
5. ”Emil fra Lønneberg” er den bedste børnebog, jeg har læst.
6. Jeg tror ikke, at jeg har set en koreansk film.

6.

Sæt Ved du, om ... foran
disse spørgende hovedsætninger.
1. Kan man allerede købe nye kartofler?

Ve d d u , o m

?

2. Har Sørens forældre altid boet på Nørrebro?
____________________________________________________________________________?
3. Kommer de gamle i Danmark normalt på plejehjem?
____________________________________________________________________________?
4. Arbejder Nina og Lars også om lørdagen?
____________________________________________________________________________?
5. Kører bus 184 stadigvæk ind til byen?
____________________________________________________________________________?
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Sæt Ved du, hvorfor ... foran disse hovedsætninger

7.

1. Pias mand er allerede gået på efterløn.

Ve d d u , h v o r f o r

?

2. Mange unge singler vil gerne bo i byen.
___________________________________________________________________________?
3. Pernille er stadigvæk sygemeldt.
___________________________________________________________________________?
4. Otto kan ikke komme til mødet i dag.
___________________________________________________________________________?
5. Emine har aldrig gået på sprogskole.
___________________________________________________________________________?
6. Der er altid problemer med Metroen.
__________________________________________________________________________ ?

Sæt streg under den rigtige form af slutadverbiet.

8.

1. Går du med hjem/hjemme til mig?
2. Jeg smutter lige ned/nede i kiosken.
3. Min bil holder hen/henne foran Netto.
4. Dine sko står ud/ude på trappen.
5. Frederik er løbet op/oppe på toppen af bakken.
6. Luften er friskere op/oppe i Norge end her i Danmark.
7. Jeg kunne høre høj musik ind/inde fra huset.
8. Kast lige bolden hen/henne til mig.
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