©	
  opgaveskyen.dk	
  

Synes eller syntes
	
  
Synes og syntes lyder ens, når man siger det. Derfor kan det være svært at vide,
hvornår man skal skrive det ene eller det andet. Det er dog ikke så svært, som man
skulle tro.
Er sætningen i NUTID skal man skrive SYNES
Er sætningen i DATID skal man skrive SYNTES
Eksempel:

Jeg synes min far løber stærkt nu.

Nutid = synes

Jeg syntes min far løb stærkt i går.

Datid = syntes

Du skal altså bare finde ud af om sætningen du skriver ordet i, er nutid eller datid.

Opgave 1)	
  	
  Sæt en streg under det udsagnsord, der fortæller hvilken tid sætningen
står i. Skriv synes eller syntes på linjerne.
Fx:

Lærke

syntes

at hendes kaffe var kold.

Alle børnene _________________ december er en dejlig måned.
__________________ du at det blæste for meget i går?
Kræsne børn _________________ at stegt lever smager dårligt.
Da jeg var lille ________________ jeg at det var sjovt at se tegnefilm.
Min far _______________ at han er den stærkeste i verden.
Johnny _______________ det var surt, da FCK tabte kampen i lørdags.
Bondemanden ______________ hønen lagde for lidt æg.
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Opgave 2) Er SYNES/SYNTES skrevet rigtig eller forkert i sætningen?
	
  
	
  
Spillerne på holdet syntes at træneren er god.

Rigtig	
   Forkert	
  

I går syntes Martin at vejret var dårligt.
Han synes at hendes kjole var grim.
Radioværten synes det er kedeligt at spille de samme sange igen
Synes du at festen var sjov i går?
Publikum syntes ikke at showet er sjovt.
Børnene synes det er fedt at være på lejrskole.
Syntes du maden smager godt?
Eleverne syntes at filmen var kedeligt.
	
  
	
  
	
  
Opgave 3) Samme regel med nutid og datid kan også bruges til andre ord.
Fx:

Længes (nutid)
Skyldes (nutid)
Skændes (nutid)
Lykkes (nutid)

Længtes (datid)
Skyldtes (datid)
Skændtes (datid)
Lykkedes (datid)

Sæt en streg under det rigtige ord:
	
  
Skændtes
Peter og Jens skændes/skændtes
i morges.

Det lykkes/lykkedes endelig at vinde en kamp i går.
Jeg længes/længtes hjem lige nu.
Pigerne skændes/skændtes om, hvilken sang de skal høre nu.
Branden i huset i går skyldes/skyldtes
et komfur, som ikke var slukket.
Skyldtes
Længtes
På lejrskolen i sidste uge længes/længtes
mange af børnene hjem.

Skyldes
Det er varmt i klassen. Det skyldes/skyldtes
solen, som skinner lige ind I klassen.

Børnene skændes/skændtes I hele frikvarteret i går.

