Niveautest 3 (efter udvidet basisdansk)

Niveautest 3
1. Indsæt ’den’ eller ’det’
1. Hun kan ikke lide kaffen. __________ er for stærk.
2. Huset er stort, og __________ er også gammelt.
3. Har du læst bogen? Jeg læste __________ på en weekend.
4. Vi så en film i går, og __________ var rigtig dårlig.
5. Jeg har købt en ny bluse. __________ var ikke billig!
6. Har du set mit ur? Ja, __________ ligger i køkkenet.
7. Tror du, katten er syg? __________ har sovet hele dagen.
8. Hvad er dit postnummer? __________ er 2720.
9. Hvor er mit æble? Har du spist __________?
10. Min cykel er gammel, men __________ er fantastisk!

2. Indsæt substantivet i den rigtige form
Zoe og Robert bor i __________________ (en lejlighed/lejligheden) på Østerbro.
__________________ (en lejlighed/lejligheden) ligger på 2. sal. Der er ti
__________________ (lejligheder/lejlighederne) i __________________ (en
ejendom/ejendommen). Lejlighederne i Zoe og Roberts ejendom er på tre eller fire
__________________ (værelser/værelserne), og alle har (altaner/altanerne).
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3. Indsæt hv-ordet. Du må kun bruge ordene én gang
hvem, hvad, hvor, hvorfor, hvornår, hvordan, hvor længe, hvor mange, hvor tit
1. Undskyld, ved du, __________ Café Kantsten ligger?
Ja, den ligger derhenne.
2. __________ skal du lave i aften?
Jeg skal til fest!
3. __________ var Søren Kierkegaard?
Han var en dansk teolog og filosof.
4. __________ værelser er der?
Der er tre værelser.
5. __________ går du på café?
To gange om ugen.
6. __________ skal vi til fødselsdag hos Zoe?
På lørdag den 1. april.
7. __________ kommer du hjem?
Jeg cykler.
8. __________ har du gået til dansk?
I tre måneder.
9. __________ er Yasir i Danmark?
Fordi hans kone er dansker.
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4. Indsæt den rigtige form af adjektivet
1. Roberts mor har lavet en ________________ (dejlig/dejligt/dejlige) islagkage.
2. Zoe og Julia så meget ________________ (sød/sødt/søde) tøj til børn.
3. Luis og Julia så en ________________ (dårlig/dårligt/dårlige) film i biografen.
4. Meta elsker sine ________________ (grøn/grønt/grønne) bukser og sit
________________ (rød/rødt/røde) hår.
5. Luis og Julia besøgte mange _________________ (dejlig/dejligt/dejlige) steder i
Skagen.
6. Julia sidder tit og læser en ________________ (god/godt/gode) bog.
7. Luis er________________ (sød/sødt/søde).
8. Nu har jeg ikke flere ________________ (god/godt/gode) eksempler!

5. Indsæt det rigtige retningsadverbium
1. Xavier og Maurilio var __________ (ind/inde) i byen i går aftes.
2. Julia og Zoe går __________ (hjem/hjemme) og spiser aftensmad.
3. Hvor er Luis? Han er __________ (ned/nede) i kantinen.
4. Hvor skal du __________? (hen/henne) Jeg skal __________ (over/ovre) til
Rasmus.
5. Hvor er du __________? (hen/henne) Jeg er __________ (ud/ude) i køkkenet.
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6. Beskriv tøjet på billederne

Maria

Oscar

1. Hvad har Maria på?

_____________________________________________________________________
2. Hvad har Oscar på?

_____________________________________________________________________

7. Indsæt ’flere’ eller ’mere’
1. Vil du købe nogle ____________ appelsiner?
2. Skal du _______________ mælk i kaffen?
3. Vi vil gerne lære __________ dansk!
4. Må vi godt få __________ øvelser?
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8. Bøj verberne
infinitiv
at arbejde
at læse
at have
at sige
at være

nutid

datid

førnutid

9. Indsæt verber i den rigtige tid
1. I weekenden __________ de en film i biografen.
2. Zoe __________ til yoga i går.
3. Pieter __________ snart til Sydafrika for at besøge sin familie.
4. __________ du i skole i morgen?
5. I aftes __________ Maurilio og Xavier på café. Maurilio __________ en stor fadøl,
og Xavier __________ en sandwich.

10. Indsæt ’mange’ eller ’meget’
1. Luis har __________ søde klassekammerater.
2. Jeg bruger __________ sukker i min te.
3. Der er ___________ mennesker i Tivoli i dag.
4. Hvor _____________ par sko har du?
5. Har du for _____________ arbejde?
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11. Indsæt de 9 pronominer i Roberts og Zoes takketale til deres bryllupsgæster
vi, vi, vi, vi, de, vores, os, jer, jeres
Tak for en vidunderlig dag. __________ har hygget ___________ rigtigt meget. Det
har været en dag, __________ aldrig vil glemme.
__________ vil også gerne sige tak for alle __________ fine gaver: __________ er
fantastiske.
Til sidst vil __________ gerne takke __________ forældre for den dejlige mad og
den gode vin.
Tak til __________ alle!!!

