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Grammatik side 7 

 

 

Oversæt til engelsk 

Vær præcis med de forskellige tider: præsens, præteritum, perfektum, pluskvamperfektum, futurum 

(NUTID, DATID, FØRNUTID, FØRDATID, FREMTID) 

1. George maler sin båd hvert forår.  

George paints his boat every spring.  

2. Båden bliver malet af George hvert forår.  

The boat is painted by George every spring. 

3. Politiet fangede indbrudstyvene. 

 

4. Indbrudstyvene blev fanget af politiet. 

 

5. Vi solgte vores hus sidste år. 

 

6. Huset blev solgt hurtigt. 

 

7. Alan kører sine børn til skole hver dag. 
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8. Børnene bliver kørt til skole af deres far.  

 

9. British Airways vil aflyse flyet på grund af dårligt vejr. 

 

10. Flyet vil blive aflyst af British Airways på grund af dårligt vejr. 

 

11. Arrangørerne havde ændret programmet. 

The organizers  ______________________________________________________________  

12. Programmet var blevet ændret af arrangørerne. 

 

13. Hans chef drev han til vanvid. (chef: manager, drive til vanvid: drive insane) 

 

14. Han blev drevet til vanvid af sin chef. 

 

15. De har spillet den sang mange gange. 

 

16. Den sang er blevet spillet mange gange. 
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Omskriv følgende sætninger til passiv 

Vær præcis med de forskellige tider: præsens, præteritum, perfektum, pluskvamperfektum, futurum 

(NUTID, DATID, FØRNUTID, FØRDATID, FREMTID) 

17. Brad Pitt plays the role of Achilles. 

The role of Achilles  __________________________________________________________  

18. The mechanics repaired the car. 

 

19. Some young men stole my car.  

 

20. Some young men had stolen my car.  

 

21. The band played a few live shows.  

 

22. Next Friday the staff will serve beer and snacks. 

 

23. No one saw him. 

 

24. A local group has spread some rumours. 

 


