TJEKLISTE TIL SKRIFTLIGT EKSAMEN I SPANSK
1. Har du styr på substantiverne?
●
●
●
●
●

Ord, der ender på O-L-S-N-E-R er som regel hankøn
Ord, der ender på –dad og ción er normalt hunkøn
Ord, der ender på –ma er oftest hankøn (un problema)
Ord, der ender på -ista er både han og hunkøn (un artista/una artista)
Substantiver ændres til flertal ved at tilføje -s/-es

2. Har du styr på verberne?
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Kongruens: verber (og artikler, adjektiver og pronominer) skal kongruere med det ord, de lægger sig til
Hay/estar: kommer der bestemt eller ubestemt artikel efter?
Ser/estar tilstand eller stilstand?
Nogle verber diftongerer, har vokalskifte eller er refleksive
No placeres foran det bøjede verbum
Altid kun ét bøjet verbum per sætning
At have noget = tener men som hjælpeverbum bruges kun haber
Imperfektum eller præteritum?
Infinitiv: der er infinitiv efter bl.a. para/quiere/puede/le gusta
Førnutid: Husk de uregelmæssige (puesto, hecho…) og hjælpeverbum og participium ikke må skilles ad
Gerundium: husk at gøre en sætning færdig, når du starter med gerundium

4. Pronominer? Har du bøjet OG placeret dem korrekt?
●
●
●
●

Husk, at objektspronominerne placeres før det finitte (bøjede) verbum eller påhæftes infinitiv, gerundium og
positiv bydemåde!
Ved 2 objektspronominer, der begynder med ’l’, ændres det første til se
Husk at det indirekte objektspronomen placeres før det direkte objektspronomen
Husk at nogle få verber er dativstyrende (f.eks. gustar) og har obligatorisk indirekte objektspronomen

3. Har du bøjet dine adjektiver rigtigt?
●
●

Adjektiver skal kongruere i køn og tal efter substantivet
Adjektivet efterstilles normalt substantivet

4. Har du brugt dine adverbier rigtigt?
●
●

Husk at adverbier ender på -mente
Husk forskellen på muy/mucho og bien/bueno

5. Tjek i øvrigt
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Husk præpositionen a ved gustar og andre dativstyrende verber ( A Juan le gusta bailar)
Husk at der skal være a foran personobjekt
Possessive pronominer, fx su eller sus: kun sus (mis, tus, etc) ved flertal
Que: husk, at du ikke kan udelade que i en spansk sætning, når du har en at-sætning på dansk
Præpositioner placeres foran deres styrelse, dvs. aldrig sidst i en sætning
Cuando: da + datid. Når + konjunktiv.
Da: da= dengang: cuando. Da = fordi: ya que
Antes efterfølges af imperfektum
Husk at det danske ‘som’ oversættes til ‘que’ hvis ‘som’ kan erstattes med ‘der’, hvis betydningen af det
danske ‘som’ er ‘ligesom’ bruges i stedet ‘como’.

➢ Download Evas ark med grammatiske oversigter her (Der er 11 i alt)

¿¿¿Og sidst men ikke mindst: har du gjort som – og alt det – du er blevet bedt om???

