
DHB 1 

Nafn  ………………………………………………………   
  
Bekkur ……………  
  

1.  Þú heyrir textann tvisvar sinnum. Lestu setningar hér fyrir neðan (1-5) og merktu við réttum 

upplýsingum sem vantar. Merktu við stafi A, B eða C. / Usłyszysz dwukrotnie jeden tekst. Przeczytaj 

poniższe zdania (1-5) i wybierz właściwe ich uzupełnienie. Zakreśl literę A, B lub C.  

  

Dæmi: Uppáhaldsdagurinn minn er:   

 

  

a) Ég vakna klukkan …………………… .   

 

 

 

 

 

b) Ég borða …………………… í morgunmat . 

  

  

  

  

  

c) Ég fer  …………………… eftir morgunmat.  

 

 

A.  
 

sunnudagur 

B.  
 

laugardagur 

C.  
 

fimmtudagur 
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d) Ég spila tölvuleiki …………………… . 

  

           

 

e) Ég …………………….. með bróður mínum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Merktu við orðið sem passar ekki við hin orðin. / Zakreśl ten wyraz, który nie pasuje do  

      pozostałych.  

  

Dæmi: blár, gulur, bók, svartur  

 

a) kennari    lögreglumaður    afgreiðslukona     hjól  

b) við hliðina á    undir    einn     á milli 

c) húfa    buxur    skyrta    bleikur 

d) hádegismatur   pylsa     kvöldmatur     morgunmatur 

e) baðherbergi     garður    eldhús     svefnherbergi 

f) pabbi   afi     systir   api   amma   bróðir 

g) skólataska   reglustika    blýantur   frímínútur  tafla  

 

A.  
 

allan morgun 

B.  
 

eftir hádegi 

C.  
 

um kvöldið 

               / 7 

               / 5 



DHB 3 

3. Flokkaðu orðin. Skrifaðu þau á réttum stað í töflunni. / Przyporządkuj podane poniżej 

wyrazy do grup tematycznych. Wpisz je do odpowiednich kolumn.  

 

blár, svartur, tafla, bróðir, kaka, gulrætur, hestur, vatn, amma, skrifborð, fíll, pabbi, 

hamborgari, flóðhestur, api, móðir, pennaveski, mjólk, afi, rauður, fjólublár, bakpoki, 

systir, tómatar, frænka, bleikur, hæna, bókahilla, safi, hundur 

 

Fjölskylda Hlutir í skólastofu Matur og drykkir Dýr Litir 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

4.   Skrifaðu töluorðin með tölustöfum. / Podane liczby zapisz cyframi.  

Dæmi:     

níutíuogníu ……99……   

 

 

 

  

  

 

fimmtán  

tólf  

sjö  

tuttuguogþrjú  

sjötíuogsex  

             / 30 

               / 5 
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5. Lestu textann og fylltu út í töfluna með upplýsingum sem vantar. / Przeczytaj tekst i 

uzupełnij tabelkę brakującymi informacjami. W każde puste miejsce wpisz jedno słowo.  

 

Pabbi minn er alltaf í bol og gallabuxum nema þegar hann og mamma fara út að dansa. Þá fer 

hann í jakkafötin. Mamma er oftast í pilsi og blússu. Ég er sjálf mest í gallabuxum og bol og peysu 

utan yfir. En þegar ég fer í afmæli eða partý fer ég í kjól.  

Przykład:  

Þetta er: .....pabbi minn…….. 

  

a) Pabbi minn klæðir sig oftast í:  

b) Hann fer í jakkafötin þegar:  

c) Mamma er oftast í:   

d) Mér finnst best að vera í:   

e) Ég fer í kjól þegar:  

 

En þú? Hvernig finnst þér gott að vera klædd(ur)? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

6.  Siggi og Embla tala saman. Veldu réttar setningar (A eða B) í samtölum sem passa við 

setninguna hans Sigga. / Uzupełnij poniższe minidialogi, wybierając spośród podanych odpowiedzi 

brakującą wypowiedź jednej z osób. Zakreśl literę A lub B.   

  

Dæmi:  

Siggi: Hæ!  

Embla:  A. Hæ!   / B. Æði!  

               / 8 
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a) Siggi: Hvað heitir hún?   

Embla:  A. Hún heitir Anna.   / B. Gaman að hitta þig.   

  

b) Siggi: Þetta er handa þér!  

Embla:  A. Gjörðu svo vel! / B. Takk fyrir!  

  

c) Siggi: Hvernig lítur Jóna út?   

Embla:   A. Hún er með blá augu og dökkt hár. /  B. Henni finnst gaman að hjóla.  

  

d) Siggi: Hvar ert þú?   

Embla:  A. Komdu til baka! / B. Ég er í eldhúsinu.  

 

e) Siggi: Þessi pítsa er svo góð.   

Embla:  A. Hvar er maturinn minn? /  B. Mér finnst hún vond.   

  

f) Siggi: Hver er þetta?  

Embla:  A. Þetta er vinkona mín, Mona. /  B. Það er frábært! 

  

g) Siggi: Ó nei! Hvað gerðist?   

Embla:  A. Hún er að hjóla. / B. Hún datt af hjólinu!   

  

h) Siggi: Það er fallegur dagur!   

Embla:  A. Förum út að labba! / B. Passaðu þig!   

  

i) Siggi: Hvað er þetta?  

 Embla:  A. Þetta er skólataskan hans Jóns. / B. Jón á skólatösku.   

  

j) Siggi: Finnst þér ís góður?   

Embla:  A. Nei, takk. /  B. Já, mér finnst það.   

 

 

 

 

             / 10 
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7.  Strikaðu undir rétt orð í setningum / Podkreśl właściwy wyraz w poniższych zdaniach.   

  

Dæmi: Þetta er / eru bækur.  

 

a)  Þetta eru vinir mínir. Þau / Þeir heita Jóna og Siggi.  

b) Sjáðu! Bangsinn ert / er  í  kassanum!  

c)  Ég heitir / heiti Jóna.  

d) Finnst þú / þér skólinn skemmtilegur? 

e) Þetta er systir mín. Hún / Hann er kennari.                    

 

 

 

 

 

 8.  Fylltu út í eyðurnar. Notaðu orðin í rammanum. / Uzupełnij poniższe zdania odpowiednimi 

słowami z ramki:   

                                              

 

           

                                    

 

Dæmi: Ég ………kann……… að dansa.   

  

a) Hvað………………………… þú að gera?  

b) Hún……………… hund og kött.  

c) Finnst ……………. gaman í skólanum? 

d) Hann er …………………….. að borða morgunmat.  

e) Nei, Siggi! Farðu ……………………… .  

 

 

 

 

búin / kann / búinn  / á / þér / niður / kannt / niðri / mér 

 

             / 5 

             / 5 
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9. Svaraðu með heilum setningum. / Odpowiedz pełnymi zdaniami na poniższe pytania.   

  

a)  Hvað ert þú gamall / gömul?   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

b)  Hvað finnst þér gaman að gera?   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

c) Hvað kannt þú að gera?   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

d)  Hvað er í skólatöskunni þinni? (nefndu 3 hluti)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

e)  Hvernig lítur þú út? (nefndu 3 atriði)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

 

 

 

 

10. Skrifaðu nokkrar (a.m.k. 5) setningar um sjálfan þig t.d. áhugamál, útlít eða um daginn þinn. / 

Napisz kilka (min. 5) zdań o sobie  np. o twoich zainteresowaniach, wyglądzie lub twoim typowym 

dniu.  

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

             / 5 

             / 15 
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C 

 

SVARBLAÐIÐ 
 

1. Þú heyrir textann tvisvar sinnum. Lestu setningar hér fyrir neðan (1-5) og merktu við 

réttum upplýsingum sem vantar. Merktu við stafi A, B eða C. / Usłyszysz dwukrotnie jeden 

tekst. Przeczytaj poniższe zdania (1-5) i wybierz właściwe ich uzupełnienie. Zakreśl literę A, B 

lub C.  

Kennari les eftirfarandi texta tvisvar sinnum: 

Uppáhaldsdagurinn minn 

Uppáhaldsdagurinn minn er laugardagur. Ég vakna klukkan níu. Ég borða morgunkorn með mjólk í 

morgunmat. Ég fer út að leika með vinum mínum eftir morgunmat. Við erum í fótbolta allan morgun. 

Eftir hádegi spila ég tölvuleiki og horfi á sjónvarp með bróður mínum. Um kvöldið borða ég kvöldmat 

og svo hlusta ég á tónlist. Ég fer að sofa klukkan tíu. Ég elska laugardaga! 

 

Dæmi: Uppáhaldsdagurinn minn er:   

 

a) Ég vakna klukkan …………………… .   

 

 

 

 

 

b) Ég borða …………………… í morgunmat . 

  

  

  

  

  

D.  
 

sunnudagur 

E.  
 

laugardagur 

F.  
 

fimmtudagur 
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c) Ég fer  …………………… eftir morgunmat.  

 

 

d) Ég spila tölvuleiki …………………… .  

  

           

e) Ég …………………….. með bróður mínum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.  
 

allan morgun 

E.  
 

eftir hádegi 

F.  
 

um kvöldið 

               / 5 
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2. Merktu við orðið sem passar ekki við hin orðin. / Zakreśl ten wyraz, który nie pasuje do  

pozostałych.  

  

Dæmi: blár,  gulur,  bók,  svartur  

 

a) kennari    lögreglumaður    afgreiðslukona     hjól  

b) við hliðina á    undir    einn     á milli 

c) húfa    buxur    skyrta    bleikur 

d) hádegismatur   pylsa     kvöldmatur     morgunmatur 

e) baðherbergi     garður    eldhús     svefnherbergi 

f) pabbi   afi     systir   api   amma   bróðir 

g) skólataska   reglustika    blýantur   frímínútur  tafla  

 

3. Flokkaðu orðin. Skrifaðu þau á réttum stað í töflunni. / Przyporządkuj podane poniżej 

wyrazy do grup tematycznych. Wpisz je do odpowiednich kolumn.  

 

blár, svartur, tafla, bróðir, kaka, gulrætur, hestur, vatn, amma, skrifborð, fíll, pabbi, 

hamborgari, flóðhestur, api, móðir, pennaveski, mjólk, afi, rauður, fjólublár, bakpoki, 

systir, tómatar, frænka, bleikur, hæna, bókahilla, safi, hundur 

 

Fjölskylda Hlutir í skólastofu Matur og drykkir Dýr Litir 

bróðir tafla kaka hestur blár 

amma skrifborð gulrætur fíll svartur 

pabbi pennaveski vatn flóðhestur rauður 

móðir bakpoki hamborgari api fjólublár 

afi bókahilla mjólk hæna  bleikur 

systir  tómatar hundur  

frænka  safi   

     

 

 

               / 7 

             / 30 
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4.  Skrifaðu töluorðin með tölustöfum. / Podane liczby zapisz cyframi.  

Dæmi:     

níutíuogníu ……99……   

 

 

 

  

  

 

 

5. Lestu textann og fylltu út í töfluna með upplýsingum sem vantar. / Przeczytaj tekst i 

uzupełnij tabelkę brakującymi informacjami. W każde puste miejsce wpisz jedno słowo.  

 

Pabbi minn er alltaf í bol og gallabuxum nema þegar hann og mamma fara út að dansa. Þá fer 

hann í jakkafötin. Mamma er oftast í pilsi og blússu. Ég er sjálf mest í gallabuxum og bol og peysu 

utan yfir. En þegar ég fer í afmæli eða partý fer ég í kjól.  

Przykład:  

Þetta er: .....pabbi minn…….. 

  

a) Pabbi minn klæðir sig oftast í: bol og gallabuxur 

b) Hann fer í jakkafötin þegar: hann og mamma fara út að dansa 

c) Mamma er oftast í:  pilsi og blússu 

d) Mér finnst best að vera í:  gallabuxum, bol og peysu utan yfir 

e) Ég fer í kjól þegar: ég fer í afmæli eða partý 

 

En þú? Hvernig finnst þér gott að vera klædd(ur)? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

fimmtán 15 

tólf 12 

sjö 7 

tuttuguogþrjú 23 

sjötíuogsex 76 

               / 5 

               / 8 
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6. Siggi og Embla tala saman. Veldu réttar setningar (A eða B) í samtölum sem passa við 

setninguna hans Sigga. / Uzupełnij poniższe minidialogi, wybierając spośród podanych 

odpowiedzi brakującą wypowiedź jednej z osób. Zakreśl literę A lub B.   

  

Dæmi:  

Siggi: Hæ!  

Embla:  A. Hæ!   / B. Æði!  

  

k) Siggi: Hvað heitir hún?   

Embla:  A. Hún heitir Anna.   / B. Gaman að hitta þig.   

  

l) Siggi: Þetta er handa þér!  

Embla:  A. Gjörðu svo vel! / B. Takk fyrir!  

  

m) Siggi: Hvernig lítur Jóna út?   

Embla:   A. Hún er með blá augu og dökkt hár. /  B. Henni finnst gaman að hjóla.  

  

n) Siggi: Hvar ert þú?   

Embla:  A. Komdu til baka! / B. Ég er í eldhúsinu.  

 

o) Siggi: Þessi pítsa er svo góð.   

Embla:  A. Hvar er maturinn minn? /  B. Mér finnst hún vond.   

  

p) Siggi: Hver er þetta?  

Embla:  A. Þetta er vinkona mín, Mona. /  B. Það er frábært! 

  

q) Siggi: Ó nei! Hvað gerðist?   

Embla:  A. Hún er að hjóla. / B. Hún datt af hjólinu!   

  

r) Siggi: Það er fallegur dagur!   

Embla:  A. Förum út að labba! / B. Passaðu þig!   

  

s) Siggi: Hvað er þetta?  

 Embla:  A. Þetta er skólataskan hans Jóns. / B. Jón á skólatösku.   
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t) Siggi: Finnst þér ís góður?   

Embla:  A. Nei, takk. /  B. Já, mér finnst það.   

 

 

7. Strikaðu undir rétt orð í setningum. / Podkreśl właściwy wyraz w poniższych zdaniach.   

  

Dæmi: Þetta er / eru bækur.  

 

1. Þetta eru vinir mínir. Þau / Þeir heita Jóna og Siggi.  

2. Sjáðu! Bangsinn ert / er  í  kassanum!  

3.  Ég heitir / heiti Jóna.  

4. Finnst þú / þér skólinn skemmtilegur? 

5. Þetta er systir mín. Hún / Hann er kennari.                    

 

 

 

8. Fylltu út í eyðurnar. Notaðu orðin í rammanum. / Uzupełnij poniższe zdania odpowiednimi 

słowami z ramki:   

                                              

 

 

 

 

Dæmi: Ég ………kann……… að dansa.   

  

a) Hvað……………kannt…………… þú að gera?  

b) Hún………á ……… hund og kött? 

c) Finnst ……þér ………. gaman í skólanum? 

d) Hann er ………búinn…………….. að borða morgunmat.  

e) Nei, Siggi! Farðu ……………niður………… .  

 

 

 

búin /kann / búinn  / á / þér / niður / kannt /niðri / mér 

 

             / 10 

             / 5 

             / 5 
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9. Svaraðu með heilum setningum. / Odpowiedz pełnymi zdaniami na poniższe pytania.   

  

1. Hvað ert þú gamall / gömul?   

………………………Ég er 12 ára gamall / gömul………………………………………………………………………………………   

2. Hvað finnst þér gaman að gera?   

…………………Mér finnst gaman að…  ………………………………………………………………………………………………… 

3. Hvað kannt þú að gera?   

……………Ég kann að (t.d. dansa)…………………………………………………………………………………………………………   

4. Hvað er í skólatöskunni þinni? (nefndu 3 hluti)  

……………Í skólatöskunni minni eru blýantur, pennaveski og bók……………………………………………………….. 

5. Hvernig lítur þú út? (nefndu 3 atriði)  

………Ég er hávaxinn og mjór. Ég er með blá augu…………………………………………………………………………………   

 

 

 

 

10. Skrifaðu nokkrar (a.m.k. 5) setningar um sjálfan þig (t.d. áhugamál, útlit eða um daginn þinn.) / 

Napisz kilka (min. 5) zdań o sobie  (np. o twoich zainteresowaniach, wyglądzie lub twoim typowym 

dniu). 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

             / 5 

             / 15 


