
A) 

Ad/af: 

1. Han stod af bussen ud for Tivoli, men faldt. Straks løb tårerne ned af

kinderne på ham.

2. Han stod af bussen ud for Tivoli, men faldt. Straks løb tårerne ned ad

kinderne på ham.

3. Han stod ad bussen ud for Tivoli, men faldt. Straks løb tårerne ned ad

kinderne på ham.

B) 

Nutids-r: 

1. Vi diskutere frem og tilbage, men vil det fører til noget.

2. Vi diskuterer frem og tilbage, men vil det føre til noget.

3. Vi diskuterer frem og tilbage, men vil det fører til noget.

C) 

Navneords-r 

1. De glade vinduespudsere vinkede til medarbejderne, som sad på deres 

kontorer.

2. De glade vinduespudsere vinkede til medarbejderne, som sad på deres 

kontere.

3. De glade vinduespudserer vinkede til medarbejderne, som sad på 

deres kontorer.

D) 

Nogen/nogle: 

1. Der var ikke nogen til at ekspedere i kiosken, så hun kunne ikke købe

nogen lakridser.

2. Der var ikke nogen til at ekspedere i kiosken, så hun kunne ikke købe nogle

lakridser.

3. Der var ikke nogle til at ekspedere i kiosken, så hun kunne ikke købe nogle

lakridser.



E) 

Et eller to ord?: 

1. Magnus er tand læge og gør alt for at hjælpe mennesker med tand

problemer.

2. Magnus er tandlæge og gør alt for at hjælpe mennesker med tand

problemer.

3. Magnus er tandlæge og gør alt for at hjælpe mennesker med

tandproblemer.

F) 

Ligge/lægge: 

1. Jeg ligger gaverne under juletræet. Børnene jubler, for der lægger mange.

2. Jeg lægger gaverne under juletræet. Børnene jubler, for der ligger mange.

3. Jeg lægger gaverne under juletræet. Børnene jubler, for der lægger mange

G) 

Synes/ syntes: 

1. Jeg synes, det er dejligt, når solen skinner. Det synes du vel også?

2. Jeg syntes, det er dejligt, når solen skinner. Det synes du vel også?

3. Jeg syntes, det er dejligt, når solen skinner. Det syntes du vel også?

H) 

Får/for: 

1. Pigen larmer alt for meget og får stuearrest.

2. Pigen larmer alt får meget og får stuearrest.

3. Pigen larmer alt for meget og for stuearrest.

I) 

-ene eller -ende:

1. De legende børn kom løbene ud på vejen, for de havde set isbilen komme

kørende.

2. De legene børn kom løbende ud på vejen, for de havde set isbilen komme

kørene.

3. De legende børn kom løbende ud på vejen, for de havde set isbilen

komme kørende.



J) 

Nød til/nødt til 

K) 

1. De nød deres kaffe på fortovscafeen, men var nød til at gå ind på grund af

haglvejr.

2. De nødt deres kaffe på fortovscafeen, men var nødt til at gå ind på grund

af haglvejr.

3. De nød deres kaffe på fortovscafeen, men var nødt til at gå ind på grund af

haglvejr.

"jeg er meget i tvivl - ord" - stavemåde: 

L) 

1. Han ville så gerne deltage i alle de spændende foredrag, for han havde

hørt, at de var meget interessante.

2. Han ville så gerne deltage i alle de spændende foredrag, for han havde

hørt, at de var meget interresante.

3. Han ville så gerne deltage i alle de spændende foredrag, for han havde

hørt, at de var meget interresante.

Udsagnsord - hvilken bøjning: 

1. Jeg klarede mig godt til min mundtlige eksamen, og det blev fejret med

champagne.

2. Jeg klaret mig godt til min mundtlige eksamen, og det blev fejret med

champagne.

3. Jeg klarede mig godt til min mundtlige eksamen, og det blev fejrede med

champagne.

Løsning: 

A/2, 8/2, C/1, D/1, E/3, F/2, G/1, H/1, 1/3, J/3, K/1, l/1 
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