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Test din viden om
Konjunktioner
Disse opgaver tester den viden, du får
om konjunktioner i PARAT START 3

1.

Sæt disse to hovedsætninger sammen
til én sætning med både ... og
l. Vi skal ud i aften. Vi skal også ud i morgen aften.

V i s k a l u d b å d e i a f te n o g i m o rg e n a f te n .
2. Min søster ryger. Min bror ryger også.
_____________________________________________________________________________
3. Jeg har cykelhjelm på, når jeg cykler på arbejde. Jeg har også briller på.
_____________________________________________________________________________
4. Spanien er medlem af EU. Portugal er også medlem.
_____________________________________________________________________________
5. Vores kat fanger mus. Den fanger også fugle.
_____________________________________________________________________________
6. Claus taler godt engelsk. Han taler også godt spansk.
_____________________________________________________________________________
7. Min kone kommer fra Grækenland. Min brors kone kommer også fra Grækenland.
_____________________________________________________________________________
8. Jeg tager S-toget på arbejde. Jeg tager også Metroen.
_____________________________________________________________________________
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Lav hovedsætningen til en at-ledsætning

2.

1. Min kone elsker mig ikke længere.
Ole siger,

a t h a n s k o ne i k k e e l s k e r h a m l æ n g e r e .

2. Jeg har snart juleferie.
Ole siger, _______________________________________________________________________
3. Per har lige solgt sin bil.
Ole siger, _______________________________________________________________________
4. Det er somme tider rart at være alene.
Ole synes, ______________________________________________________________________
5. Det regner tit ned gennem taget.
Ole siger, ______________________________________________________________________
6. Min datter har lige fået tvillinger.
Ole siger, ______________________________________________________________________
7. Min far var fisker hele sit liv.
Ole siger, ______________________________________________________________________
8. Mine forældre lever ikke mere.
Ole siger, ______________________________________________________________________

Sæt når eller da først i led-sætningen.
Skriv verbet i nutid eller datid
l. Jeg er altid frisk,

når

jeg

s tår op

3.

om morgenen.

(at stå op)

2. Jeg vil bo på landet, __________ jeg ________________ pensioneret.

(at blive)

3. Han blev glad, ________ læreren ___________________ ham.

(at rose)

4. Den lille begyndte at græde, ________ moderen _____________ .

(at gå)

5. Jeg var meget genert, ________ jeg ____________ ung.

(at være)

6. Det er irriterende, _________ en mobiltelefon ___________________ i timen.

(at ringe)

7. Jeg var kun 2 år, ________ 2. verdenskrig ______________________ .

(at begynde)

8. Somme tider får jeg en bøde, ___________ jeg _____________________ i byen.

(at parkere)
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9. Alt mit tøj var væk, __________ jeg ______________ ned i vaskekælderen.

(at komme)

10. Emilie lyder altid glad, __________ jeg __________________ i telefon med hende. (at snakke)

4.

Fordi eller selvom?
1. Lene er tit træt, ____________________ hun arbejder for meget.
2. Jeg købte ordbogen, ____________________ den var ret dyr.
3. Jeg taler godt engelsk, ____________________ jeg aldrig har lært det i skolen.
4. Jeg er heldig, ____________________ jeg har en god familie.
5. Mange fisk er døde, ____________________ vandet er forurenet.
6. De har en dyr bil, ____________________ de ikke tjener ret meget.
7. Min mor ligger på hospitalet, ____________________ hun har brækket hoften.
8. Mange kører uden sikkerhedssele, ____________________ det er forbudt.

Lav hovedsætningen til en ledsætning
med en af disse konjunktioner:
at, da, når, mens, før, fordi, selvom
1. Det blev uvejr.
Vi lå ved stranden,

5.

d a d e t bl e v u v e j r.

2. Min mand lavede mad.
Jeg så ”Fjernsyn for dig” med børnene, _______________________________________________________
3. Jeg var i Thailand.
Jeg var ret syg, __________________________________________________________________________
4. Han var ikke helt frisk.
Michael gik på arbejde, ___________________________________________________________________
5. Man snakker med folk.
Man lærer et sprog hurtigere, ______________________________________________________________
6. Den var på tilbud.
Jeg købte ordbogen, _____________________________________________________________________
7. Jeg kan ikke få 4 ugers ferie.
Jeg er sikker på, ________________________________________________________________________
8. Du sætter dig til bords.
Du skal vaske hænder, ___________________________________________________________________
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hvis eller om?

6.

1. Ved du, __________ vi har lektier for til i morgen?
2. Jacob spurgte, __________ han måtte gå tidligt.
3. Jeg vil gerne tale med en læge, __________ det er muligt.
4. Du skal skynde dig lidt, __________ vi skal nå toget.
5. Er du klar over, __________ sommertiden begynder nu på søndag?
6. Jeg kontakter dig, __________ der bliver en lejlighed ledig.
7. Det er lettere at huske, __________ du skriver det ned.
8. Det er svært at sige, __________ renten går op eller ned næste år.

Sæt disse to hovedsætninger sammen til
en hvis-ledsætning + en hovedsætning

7.

1. Jeg kan ikke falde i søvn. Jeg tager en pille

Hv is jeg ikke kan falde i søvn , (så) tager jeg en pille .
2. Du slukker ikke for musikken. Jeg bliver sur.
___________________________________________________________________________________
3. Der løber en sort kat over vejen. Det betyder ulykke.
___________________________________________________________________________________
4. Du har stadigvæk smerter i maven. Du skal straks gå til læge.
___________________________________________________________________________________
5. Vi får ikke bilen repareret nu. Vi får problemer til vinter.
___________________________________________________________________________________
6. Du parkerer ulovligt. Du skal betale en bøde.
___________________________________________________________________________________
7. Du kan ikke komme til mødet. Du skal ringe og sige det.
___________________________________________________________________________________
8. Jeg er somme tider lidt irriteret. Det er ikke din skyld.
___________________________________________________________________________________
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Lav hovedsætningen til en hv-ledsætning
eller en om-ledsætning.

8.

1. Hvor ligger banken?
Ved du,

hvor banken ligger?

2. Ligger der en bank her i nærheden?
Ved du,

om

3. Kan Hanne stadigvæk spille tennis?
Ved du , ____________________________________________________________________________
4. Hvordan staver du dit efternavn?
Sig mig lige, _________________________________________________________________________
5. Hvorfor kørte der ikke nogen busser i går?
Kan du sige mig, ______________________________________________________________________
6. Arbejder Pia i Danske Bank eller Jyske Bank?
Er du klar over, _______________________________________________________________________
7. Hvornår er der valg næste gang?
Ved du, _____________________________________________________________________________
8. Hvad er klokken?
Se lige, _____________________________________________________________________________
9. Har du husket at lukke havedøren?
Kig lige efter, ________________________________________________________________________

Sæt disse to hovedsætninger sammen
til en hovedsætning + en ledsætning med der

9.

1. Jeg har en veninde. Hun går aldrig i seng før midnat.

Je g h a r en v e ni n d e , d e r a l d r i g g å r i se n g f ø r m i d n a t .
2. Kender du det slot? Det ligger i Hillerød
____________________________________________________________________________________
3. Anders har en kone. Hun har altid gået hjemme.
____________________________________________________________________________________
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4. Jeg har en god computer. Den har kun kostet 2000 kr.
___________________________________________________________________________________
5. Jeg har to søstre. De ligner mig slet ikke.
___________________________________________________________________________________
6. Jeg har en søn. Han har aldrig nogensinde givet mig problemer.
___________________________________________________________________________________
7. Der er mange børn. De har ikke frokost med i skole.
___________________________________________________________________________________
8. Vores nabo har en bil. Den kan aldrig starte om morgenen.
___________________________________________________________________________________

Indskudt sætning med der
Sæt den sidste sætning ind i den første
sætning, så den beskriver subjektet

10.

1. Manden er min fætter. Han er lige kommet.

M a n d e n , d e r l i g e e r k o m m e t , e r m i n f æ t te r.
2. Min cykel kører stadigvæk godt. Den er 15 år gammel.
___________________________________________________________________________________
3. Rosenborg slot er flere hundrede år gammelt. Det ligger i København.
___________________________________________________________________________________
4. Alle de malerier har jeg arvet. De hænger i stuen.
____________________________________________________________________________________
5. Nøglen er til garagen. Den ligger i øverste skuffe.
___________________________________________________________________________________
6. Min nabos barn går i en speciel skole. Hun er handicappet.
___________________________________________________________________________________
7. Mine forældre bor i Sydspanien. De er begge pensionister.
___________________________________________________________________________________
8. Min farmor kører stadig bil. Hun er lige fyldt 90.
___________________________________________________________________________________
Test din viden om konjunktioner

7

Test din viden konjunktioner
Kledal, Ann og Fischer-Hansen, Barbara
og Special-pæagogisk Forlag
2004. 1. udgave
Fotografisk, mekanisk og anden
gengivelse af TEST DIN VIDEN og
RETTENØGLE materiale hentet
på www.spf-herning.dk
er tilladt uden afgift til forlaget
Test din viden om serien på
www.spf-herning.dk
TEST
TEST
TEST
TEST
TEST
TEST
TEST

DIN VIDEN
DIN VIDEN
DIN VIDEN
DIN VIDEN
DIN VIDEN
DIN VIDEN
DIN VIDEN

OM SUBSTANTIVER
OM PRONOMINER
OM ADJEKTIVER
OM VERBER
OM ADVERBIER
OM KONJUNKTIONER
OM PRÆPOSITIONER

Rettenøglen på
www.spf-herning.dk
RETTENØGLEN

substantiver, pronominer, adjektiver,
verber, adverbier,
konjunktioner, præpositioner.

Tegninger: Dodi Romanati
Tilrettelægning og sats: Rohweder Grafisk Design
Tidligere udgivelser af samme forfattere:
• Fischer-Hansen, Barbara og Kledal, Ann,
Grammatikken,
Special-Pædagogisk Forlag 1994.
• Kledal, Ann Sådan siger man,
Special-Pædagogisk Forlag 1996.
• Kledal, Ann og Fischer-Hansen, Barbara,
Basisgrammatikken,
Special-Pædagogisk Forlag 1997.
• Kledal, Ann og Fischer-Hansen, Barbara,
Parat Start 1, Substantiver, Pronominer, Adjektiver
Parat Start 2, Verber, Adverbier
Parat Start 3, Konjunktioner, Præpositioner,
Ledstilling
Special-Pædagogisk Forlag 1999
• Kledal, Ann og Fischer-Hansen, Barbara
Slut finale 1, Substantiver, Pronominer, Adjektiver
Slut finale 2, Verber, Adverbier
Slut finale 3, Konjunktioner, Præpositioner
Special-Pædagogisk Forlag 2003
Test din viden om konjunktioner

8

