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Test din viden om
Pronominer
Disse opgaver tester den viden, du får
om pronominer i PARAT START I
Personlige pronominer
Indsæt det rigtige pronomen
1. Jeg hjælper altid dig, men

du

hjælper aldrig

1.

mig.

2. Du hjælper altid mig, men ________ hjælper aldrig ________.
3. Han hjælper altid hende, men ________ hjælper aldrig ________ .
4. Hun hjælper altid ham, men ________ hjælper aldrig ________ .
5. Vi hjælper altid jer, men ________ hjælper aldrig ________ .
6. I hjælper altid os, men ________ hjælper aldrig ________ .
7. De hjælper altid hende, men ________ hjælper aldrig ________ .
8. Hun hjælper altid dem, men ________ hjælper aldrig ________ .
9. Jeg hjælper altid jer, men ________ hjælper aldrig ________ .

2.
2a.
Personlige pronominer
Sæt den, det eller dem ind i sætningen
1. Dér står en kop. Giv mig

den

lige!

2. Saltet står dér. Giv mig _________ lige!
3. Mine briller ligger dérovre. Giv mig __________ lige! .
4. Askebægeret står dér. Giv mig __________ lige!
5. Jeg skal bruge oplukkeren. Giv mig ___________ lige!
6. Nøglerne hænger i skabet. Giv mig ___________ lige!
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2b. Skriv “Hjælp mig/hende/ham/os/dem lige”
1. Min mor kan ikke komme op af stolen.

Hjælp hende lige .

2. Jeg kan ikke få den her lås op.

___________________________________________

3. Frederik kan ikke selv tage sko på.

___________________________________________

4. De to katte kan ikke komme ned fra træet.

___________________________________________

5. Vi kan ikke forstå den her tekst.

___________________________________________

Refleksive pronominer
Gør sætningen færdig med
at skynde sig i den rigtige form
1. Jeg kan lige nå toget, hvis

jeg skynder

3.

mig.

2. Du kan lige nå på posthuset, hvis __________________________________ .
3. Hvis ________________________________ , kan vi male stuen på en dag.
4. Han skal _________________________________, hvis han skal nå toget.
5. Børnene må godt komme med, hvis ___________________________________ .
6. Katrine har altid god tid. Hun ___________________________________ aldrig.
7. Vi går snart, men I kan godt komme med, hvis _____________________________________ .
8. Jeg kommer nu! Jeg skal nok ___________________________________ .

4.

Lav spørgsmål til disse svar

Hv iler du dig

1. A:
hver dag?
B: Ja, jeg hviler mig altid en halv times tid.
2. A: __________________________________________________ til koncerten?
B: Ja, vi kedede os meget.
3. A: __________________________________________________ tit derhjemme?
B: Nej, jeg øver mig aldrig.
4. A: __________________________________________________?
B: Nej, hun slog sig ikke.
5. A: __________________________________________________ til at købe huset?
B: Nej, de har ikke besluttet sig endnu.
6. A: ___________________________________________________ i gangen?
B: Nej, den (hunden) har lagt sig i stuen.
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Possessive pronominer
Indsæt det rigtige pronomen
1. Jeg mødte Ellen og Kristian med

d e r es

5.

tre børn i går.

2. Gustav bor sammen med _____________ kone og _____________ svigerforældre.
3. A: Er du glad for _____________ nye job?
B: Ja, _____________ job er meget spændende, og jeg kan godt lide _____________ nye chef.
4. Marie lånte _____________ mands paraply i morges, men desværre glemte hun både
_________________ paraply og _____________ egne handsker i bussen.
5. En hund lærer _____________ hvalpe at blive renlige i løbet af et par måneder.
6. Læser I godnathistorie for _____________ børn?
7. Martin ringer til ___________ forældre næsten hver aften, fordi ____________ mor ikke har det så godt.
8. Vores naboer til den ene side har fået nyt tag på _____________ hus, og vores nabo til den
anden side har lige malet _____________ garage, så nu er det snart _____________ tur
til at gøre noget ved huset.

6.

Sæt sine eller deres ind i sætningen
l. Han pakkede _____________ kufferter og flyttede hen til en ven.
2. Vores naboer og _____________ børn er rejst på ferie.
3. Camilla og Peter besøger tit _____________ farmor.
4. Fuglene bygger _____________ reder om foråret.
5. Hun fik ikke ret meget for _____________ skistøvler, da hun solgte dem.
6. Hun mødte først _____________ svigerforældre, den dag hun blev gift med _____________ søn.

7.

Sæt det, den eller de ind i sætningen
1. A: Hvor er mit halstørklæde? _____________ ligger på hylden i gangen.
2. A: Hvordan bliver vejret i week-enden?
B: _____________ bliver gråvejr med spredte byger og regn, siger _____________ .
3. A: Hvem er _____________? B: _____________ er min fætter. Han bor hos os i denne uge.
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4. A: Hvad er __________? B: _____________ er nogle mini-cykellygter. __________
er meget praktiske, fordi __________ er så små.
5. Jeg kan godt lide at komme på ” Bamboo ”. ____________ er en god restaurant, og så er
____________ ikke særlig dyr.
6. Jeg har lige været i Rom. Jeg synes, ____________ er en flot by, men ____________ er lidt dyr.
7. Se træet dér! Hvor er ____________ smukt! Og blomsterne! __________ er også smukke!

Her er nogle sætninger, hvor subjektet er bestemt
Skriv sætningen igen, hvor subjektet er ubestemt

8.

1. Pengene ligger her.

D e r l i g g e r n o g l e p en g e h e r.
2. Manden står og banker på døren.
___________________________________________________________________
3. Togene kører hver halve time.
___________________________________________________________________
4. Den lille fugl sad uden for vinduet og sang.
___________________________________________________________________
5. Pakken til dig ligger på posthuset.
__________________________________________________________________
6. Elektrikeren kommer i morgen.
___________________________________________________________________
7. De gamle aviser ligger i kælderen.
___________________________________________________________________
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9.

Det, der eller den?
1.

Der

ligger nogle ugeblade i gangen, er

det

dine?

2. ___________ bor mange pensionister i Spanien. ____________ er på grund af klimaet.
3. A: Har du set min anden sutsko? B: Ja, ____________ ligger dérhenne under sofaen.
4. ___________ er ærgerligt, at du ikke kommer med på vinterferie i år.
5. ___________ bliver en mild vinter i år. Sidste år var ____________ meget hård.
6. ___________ kommer en god film på TV2 i morgen.
7. Man kan ikke komme over Øresundsbroen i dag. ____________ er lukket, fordi ____________ stormer.
8. ___________ er ikke noget lys på badeværelset. ____________ er meget irriterende.

10.

Nogen, noget eller nogle?
1. Har du _________________ shampoo, jeg kan låne?
2. Jeg ringede på, men der var ikke ___________________ hjemme.
3. Hun sagde ikke __________________, men jeg tror, hun var godt sur.
4. Der er ___________________, der siger, at det er sundt at drikke to glas rødvin om dagen.
5. Det, han siger, er __________________ vrøvl.
6. ___________________ forretninger har lov til at holde åbent i weekenderne.
7. Hvorfor spiser du ikke __________________ ? Har du ikke ___________________ appetit?
8. _________________ dage gider jeg bare ikke lave _____________________.
9. Jeg spiller badminton sammen med __________________ gode venner.
10. Hvorfor har du aldrig _______________ penge?
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