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Læs sætningerne.  

Find udsagnsled, grundled og sæt tegn. 

Sæt derefter komma. 

1. Lampen lyser inde i stuen men der er mørkt i køkkenet. 

2. Peter læser avis og Trine ser fjernsyn. 

3. Hesten løber på marken men føllet står i stalden. 

4. En pige bærer en tung taske og en mand løber efter bussen. 

5. Maskinerne larmer og alle har travlt. 

6. Der er lys i huset men der er ingen mennesker. 

7. Egernet løber op i træet hvor den gemmer sin mad. 

8. Dragen flyver højt på himmelen imens den ser ned på jorden. 

9. Hvis vi løber kan vi nå bussen. 

10. Sneboldkampen var sjov fordi alle var med. 

11. Det er dejlig varmt når solen skinner. 

12. Jeg så ikke hvem der var i bilen. 

13. De sover længe fordi det er søndag. 

14. Drengen spillede computer da hans ven kom. 

15. Du bør gå til tandlæge når du har tandpine. 
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Læs sætningerne.     FACIT 

Find udsagnsled, grundled og sæt tegn. 

Sæt derefter komma. 

16. Lampen lyser inde i stuen, men den mørkt i køkkenet. 

17. Peter læser avis, og Trine ser fjernsyn. 

18. Hesten løber på marken, men føllet står i stalden. 

19. En pige bærer en tung taske, og en mand løber efter bussen. 

20. Maskinerne larmer, og alle har travlt. 

21. Der er lys i huset, men der er ingen mennesker. 

22. Egernet løber op i træet, hvor den gemmer sin mad. 

23. Dragen flyver højt på himmelen, imens den ser ned på jorden. 

24. Hvis vi løber, kan vi nå bussen. 

25. Sneboldkampen var sjov, fordi alle var med. 

26. Set er dejlig varmt, når solen skinner. 

27. Jeg så ikke, hvem der var i bilen. 

28. De sover længe, fordi det er søndag. 

29. Drengen spillede computer, da hans ven kom. 

30. Du bør gå til tandlæge, når du har tandpine. 

 

 


