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Grammatik side 6 

Husk:  

 Kun omskrivning med DO i præsens og præteritum (NUTID OG DATID),  

ikke i perfektum og pluskvamperfektum (FØRNUTID OG FØRDATID)! 
Præsens: He does not know his father. Præteritum: I did not find my purse.  
MEN i perfektum: I have not found my purse. 

 Nægtelsen skal være NOT! Ved andre benægtende ord, som fx never, er der ingen 
omskrivning (I never found my purse) 

 Ingen omskrivning, hvis subjektet (GRUNDLEDDET) er et spørgeord, som fx who el. what: 

Who knows this man? What letter comes after G in the alphabet? 

 Ingen omskrivning ved to BE og modalverberne (MÅDESUDSAGNSORD) 
She is not at home. He can't find his mobile phone. You must not smoke here! 

 

 

Oversæt til engelsk 

I denne øvelse er der både spørgsmål og nægtende sætninger. 

Her forekommer både præsens, præteritum, perfektum, pluskvamperfektum og futurum 

(NUTID, DATID, FØRNUTID, FØRDATID OG FREMTID) 

1. Han arbejder ikke mere.  ______________________________________________________  

2. Troede du, det var sandt?  _____________________________________________________  

3. Hvem havde skrevet den besked?  _______________________________________________  

4. Hun rejste ikke til Canada.  _____________________________________________________  

5. Kan I komme i næste uge? _____________________________________________________  

6. Denne browser understøtter ikke JavaScript.  ______________________________________  
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7. Hvorfor ringer han ikke?  ______________________________________________________  

8. Hvor mange børn har du?  _____________________________________________________  

9. Jeg har ikke mødt hende endnu.  ________________________________________________  

10. Fandt I en løsning på problemet?  _______________________________________________  

11. Jeg ser aldrig fjernsyn.  ________________________________________________________  

12. Var du i skole i går?  __________________________________________________________  

13. Hvem ejer det slot?  __________________________________________________________  

14. Jeg vil ikke være til stede ved mødet.  ____________________________________________  

15. Han havde ikke set filmen.  ____________________________________________________  

16. Hvilket program foretrækker du?  _______________________________________________  

17. Hvilket af husene ser bedst ud?  ________________________________________________  

18. Du må ikke fortælle dem det.  __________________________________________________  

19. Han laver ikke selv mad.  ______________________________________________________  

20. Studerer Tom og Lewis i Cambridge?  ____________________________________________  

21. Sophia går aldrig i teateret.  ____________________________________________________  

22. Oscar kan ikke lide at flyve.  ____________________________________________________  


