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A. Veldu rétt spurnarorð: 

 

1. ___ heitir þú? 

   Hvernig  /  Hver 

   Hvar  /  Hver 

 

2. ___ ert þú? 

   Hvernig  /  Hvað 

   Hvert  /  Hvaðan 

 

3. ___ er klukkan? 

   Hvert  /   Hvernig 

   Hvað  /  Hver 

 

4. ___ áttu afmæli? 

   Hver  /   Hvert 

   Hvernig  /   Hvenær 

 

5. ___er bókin á litinn? 

   Hvað  /   Hvernig 

   Hver  /   Hvar 

6. ___ ert þú gamall? 

   Hvernig  / Hvað 

   Hver  /   Hvar 

 

7. __ heitir mamma þín? 

   Hvernig  /  Hvenær 

   Hvað  /  Hver 

 

8. ___ segirðu gott? 

   Hver  /   Hvað 

   Hvar  /   Hvert 

 

9. ___ ert þú að fara? 

   Hver  /   Hvað 

   Hvernig  /  Hvert 

 

10. ___er skólataskan þín? 

   Hvað   /   Hver 

   Hvar  /  Hvert 
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B. Fylltu út í eyðurnar: Hvar, Hvernig, Hver, Hvað, Hvert, Hvenær. 

 

1. __________ eldar matinn í dag? 

2. __________ kostar þetta? 

3. __________ líður þér núna? Vel, takk fyrir. 

4. __________ er klukkan? 

5. __________ opnar búðin? 

6. __________ finnst þér í skólanum? 

7. __________ er Jói núna? 

8. __________ er veðrið í dag? 

9. __________ er hún að fara?! 

10. __________ kemur þú til mín? 
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C. Búðu til spurningar: Hvað, Hver, Hvenær, Hvar.  

Til dæmis:      Jón er að borða epli. Hver er að borða epli? 

 

1. Ég heiti María. ______________heitir þú? 

2. Ég vakna klukkan 7:00. ______________vaknar þú? 

3. Hún borgaði 2000 kr fyrir þetta. ______________kostar þetta? 

4. Mér finnst þessi bók leiðinleg. ______________finnst þér þessi bók? 

5. Ég fer heim á morgun. ______________ferð þú á morgun? 

6. 
Hann fer í vinnuna á 

mánudaginn. 

______________fer í vinnuna á 

mánudaginn? 

7. Ég borða egg í morgunmat. ______________borðar þú í morgunmat? 

8. Ég var að læra íslensku. ______________varstu að læra? 

9. Ég fór í bíó um helgina. ______________fórstu í bíó? 

10. Rósa borðaði allt nammið! ______________borðaði allt nammið? 
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D. Fylltu út í eyðurnar. Notaðu:  

Hvað, Hver, Hvenær, Hvert, Hvernig: 

 

1. ______________ ætlar þú að gera í kvöld? 

2. ______________ ert þú að fara á morgun? 

3. ______________ ætlar að koma í partý? 

4. ______________ finnst þér? 

5. ______________ er taskan þín á litinn? 

6. ______________ byrjar partý? 

7. ______________ kemur þú í heimsókn? 

8. ______________ á hundinn? 

9. ______________ er klukkan? 

10. ______________ heitir pabbi þinn? 

11. ______________ er sumar á Íslandi? 

12. ______________ er úlpan mín? 

13. ______________ ætlar þú að fara í sumar? 

14. ______________ ert þú að tala um? 

15. ______________ á þennan bíl? 

16. ______________ er hægt að kaupa þetta? 

17. ______________ er veðrið í dag? 

18. ______________ finnst þér gaman að gera? 

19. ______________ ætlar þú að gera um helgina ? 

20. ______________ ætlar þú að gera það? 
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