Hvad hedder "at BLIVE" på engelsk?
Dette er en kort oversigt, som ikke dækker alle muligheder. Øvelse på side 2…
stay
forblive / blive på samme sted:
Jeg bliver her: I'll stay here.
De blev i London i 2 uger: They stayed in London for 2 weeks.
become
blive noget, som man ikke var før:
He became very rich.
She wants to become a nurse.
They became good friends.
It has become difficult to get a permission to stay in this country.
get
bruges ofte i daglig tale på samme måde som "become":
He got angry with me.
I think they will get rich if they keep on working like this.
grow
noget, man bliver langsomt:
They are growing old.
During the long time in France they grew very rich.
go
ofte om noget uønsket:
I think he has gone mad.
The coffee went cold.
turn
om noget, man bliver pludseligt eller forvandler sig til:
He turned red in his face.
The ugly duckling turned into a beautiful swan.
will be
bruges, når der udtrykkes noget om fremtiden:
Det bliver dejligt: That will be lovely.
Han bliver 30 i morgen: He will be 30 tomorrow.
be
bruges i passiv-sætninger:
Disse varer bliver lavet i Kina: These articles are made in China.
Manden blev dræbt: The man was killed.
Læs mere om passiv i grammatikoversigten side 7.
keep on / go on
blive ved at gøre et eller andet:
De bliver ved med at spille: They keep on playing
Gå videre til øvelsen på næste side!
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Oversæt disse sætninger til engelsk
1.

Det bliver sjovt at besøge dem i Rom.

2.

Han er blevet gammel.

3.

Bliver du vred, hvis jeg ikke kommer?

4.

Tyven blev arresteret.

5.

Han blev helt bleg i ansigtet.

6.

I eventyret blev prinsen til en frø.

7.

Køleskabet blev tømt på ti minutter.

8.

De vilde dyr blev fanget.

9.

Der bliver ikke noget tilbage / til rest.

10.

Hvilke kvalifikationer er nødvendige for at blive politibetjent?

11.

De blev i Skotland i fem uger.

12.

Han blev ved med at stille det samme spørgsmål.

13.

Jeg bliver tit nervøs til eksamen.
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