
Xxxxxxxxx  1

Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen

Test din viden om
Præpositioner

9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3

knyttet til grundbogen  BASISGRAMMATIKKEN

Special-pædagogisk forlag



Test din viden om 
Præpositioner
Disse opgaver tester den viden, du får 
om præpositioner i PARAT START 3

Stedet.
Sæt den rigtige præposition ind i sætningen 

Hver præposition skal bruges én gang.

i      på       under       over       fra      til       om       foran      bagved  

1. Pengene ligger ___________________ min pung.

2. Hanne har et stort tørklæde ___________________ halsen.

3. Der hænger en edderkop oppe ___________________ dit hoved.

4. Der kørte en traktor ___________________ os, så vi kunne kun køre 30 km i timen.

5. Det er irriterende at køre ___________________ en traktor i lang tid.

6. De 2 fly stødte sammen midt ___________________ landingsbanen.

7. Hvornår skal du  ___________________ Grønland igen?

8. Jeg har fået en rykker  ___________________ biblioteket. Bøgerne skal afleveres straks.    

9. Katten ligger og sover ___________________ sofaen.

som opgave 1.

forbi      mellem       hos      før       efter       for       ved       ved siden af 

1. Holte ligger ________________________ København og Hillerød

2. Jeg købte 1 kg vindruer ____________________ grønthandleren.

3. Bussen kører lige ________________________ Zoologisk Have.

4. B står ________________________ A i alfabetet.

5. Hansen står _________________________ Jensen i telefonbogen.
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6. Anita sidder ___________________________ sin bedste veninde i klassen.

7. Ribe ligger syd __________________________ Esbjerg.

8. Vi elsker at holde ferie ______________________________ havet.

Tiden 
Sæt den rigtige præposition ind i sætningen

Hver præposition skal bruges én gang.

i    på     over     fra     til     om      efter      før      siden       for …… siden

1. Det er fornuftigt at gå til tandlæge et par gange __________________ året.

2. Flere og flere danskere bliver __________________ 100 år.

3. Vi har sommerferie __________________ den 22. juni.

4. Skal du med toget til Herning? Det kørte _____________ 2 minutter __________________!

5. Vi håber at flytte __________________ efteråret.

6. Vi sad og ventede i lufthavnen __________________ 4 timer, fordi flyet var forsinket.

7. Jeg kommer sent hjem. Først  __________________ midnat, tror jeg.

8. Min far blev født i 1938, altså lige __________________ 2. verdenskrig.

9. Jeg har ikke set mine forældre __________________ jul.

10. Det er Mors Dag __________________ søndag. 

i, på eller til?

Sæt den rigtige præposition ind.

Jeg skal

p å  apoteket, ________ byen, ________ banken, ________ Ålborg, ________ museum, ________ bryllup, 

________ møde, ________ kursus, ________ seng, ned ________ kælderen, op ________ loftet, ________

skoven,________ posthuset, ________ eksamen, ________ indkøb, ________ restaurant, ________ lægen,

________ biblioteket, ________ badminton, ________ Norge, ________ bad,  ________ fest, ________

gymnasiet, ________ psykolog, ________ diskotek.
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Verbum + præposition  
Hvilken præposition hører til verbet? 

Adjektiv + præposition
Hvilken præposition hører til adjektivet?
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1. Hun kaldte   p å   sin mand.  

2. Hun underviser ________ kemi.  

3. Hun bad  ________  et stykke papir. 

4. Hun glæder sig  ________  sit nye job.  

5. Finland vandt  ________  Norge i skihop.  

6. Hun går  ________  spansk.  

7. Hun taler altid ________  sig selv.  

8. Jeg har brug  ________  mere tid til opgaven. 

9. Kagen består  ________  mel, sukker og æg.  

10. Min mor sørger   ________  alt hjemme hos os.  

11. Hun ledte  ________  sine bilnøgler. 

12. Hun har giftet sig  ________  sin fætter. 

13. Danmark tabte 5-0 ________  Tyskland.  

14. Hun snakker  ________  sin veninde  ________  

mange ting.

6.

1. Er du sikker  ________ det?  

2. Han er forelsket _________ Marie.  

3. Han er god _________ engelsk.  

4. Han er sur  _________  mig.  

5. Han er lykkelig  _________, at han er færdig 

_________  eksamen.  

6. Han er stolt  _________  sine børn.  

7. Han er bange  _________  at køre i elevator.   

8. Filmen er forbudt  _________  børn. 

9. Han er tilfreds  _________  sin chef.  

10. Min svigermor er altid sød  _________  mig.  

11. Han er flov  _________  sine store ører. 

12. Hun er ligeglad  _________, hvad folk tænker.



Indsæt det rigtige tidsudtryk
Hvert tidsudtryk skal bruges én gang.

i morgen eftermiddag     i går morges   i næste måned       sidste år       om en uge    

i morgen tidlig               i går aftes        for 3 dage siden    om 4 dage    i aften

Vi taler udfra MANDAG DEN 14.  FEBRUAR 2003 kl. 12

1. Min søster kommer   i  m o rg e n  e f t e r m i d d a g .           (15. februar kl. 16)

2. Vinterferien begyndte ______________________________________________ (11. februar)

3. Vi var på skiferie __________________________________________________ (2002)

4. Jeg skal på arbejde igen _____________________________________________ (18. februar)

5. Vi har påskeferie __________________________________________________ (marts 2003)

6. Der kommer en god film ___________________________________________ (14. februar kl. 21)

7. Jeg havde hovedpine _______________________________________________ (13. februar kl. 18-24)

8. Jeg skal til Odense _________________________________________________ (15. februar kl. 6)

9. Jeg skal til køreprøve _______________________________________________ (21. februar)

10. Vi fik wienerbrød  __________________________________________, fordi det (13. februar kl. 8)

var søndag.

Indsæt det rigtige tidsudtryk
Hvert tidsudtryk skal bruges én gang.

om vinteren    om lørdagen    om sommeren    hele natten    i flere år    i 1/2 time    i 3 uger

1. Jeg har ikke set mine forældre ________________________________ . Jeg må besøge dem i weekenden.

2. Det er sjovt at stå på skøjter _______________________________ .

3. Vi har ventet på ham _______________________________ . Han kommer altid for sent.

4. Vi tager altid på campingtur til Frankrig _______________________________ .

5. Jeg går til badminton _______________________________ .

6. Jeg har ikke sovet _______________________________ .

7. Vi har boet i Tyskland _______________________________ på grund af min kones arbejde.

Test din viden om præpositioner   5

7.

8.



Lav spørgsmål med hvad og hvem til disse svar

Spørgsmål Svar

1.   H v a d  e r  d u  i n t e r e s s e r e t  i ?         (Jeg er interesseret i) sport.

2. ___________________________________________________ (Jeg holder mest af ) min storesøster.

3. ___________________________________________________ (Jeg tænker) ikke på noget.

4. ___________________________________________________ (Jeg leder efter) min ordbog.

5. ___________________________________________________ (Jeg er sur over,) at du ikke har vasket op.

6. ___________________________________________________ (Han skændes med) sin søster.

7. ___________________________________________________ (Vi skal køre med) mine svigerforældre.

8. ___________________________________________________ (Bogen handler om) Middelalderen.

9. ___________________________________________________ (Chokoladen er fra) en kollega.

10. ___________________________________________________ (Ringen er lavet af ) guld.
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