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DRILL – PASSIV 
 
 

 Brett arket eller dekk over den 
høyre kolonnen. Gjør setningen om 
til passiv. Sjekk svaret i høyre 
kolonne etterpå.  

 Fold the paper or cover up the 
right column. Say the sentence in 
the passive voice and check your 
answer in the right column.

 
 

1 Noen vasker bilen. Bilen vaskes. / Bilen blir vasket. 

2 Noen skal vaske bilen. Bilen skal vaskes. 

3 Noen vasket bilen. Bilen ble vasket. 

4 Lise skriver boka. Boka skrives / blir skrevet av Lise. 

5 Naboen vannet plantene. Plantene ble vannet av naboen. 

6 Noen har tatt koppen. 
Koppen er tatt. 
Koppen har blitt tatt. 

7 Ole kysset Kari. Kari ble kysset av Ole. 

8 De måtte reparere syklene. Syklene måtte repareres. 

9 Far hadde laget middagen. 
Middagen var laget av far. 
Middagen hadde blitt laget av far. 

10 Mange leser denne boka. 
Denne boka leses av mange. 
Denne boka blir lest av mange. 

11 Kari kjøpte leiligheten. Leiligheten ble kjøpt av Kari. 

12 Noen bør hjelpe barna. Barna bør hjelpes. 

13 Lise har skrevet boka. 
Boka er skrevet av Lise. 
Boka har blitt skrevet av Lise. 

14 Noen kommer til å høre det. Det kommer til å høres. 

15 Vi skulle betale den i går. Den skulle betales / bli betalt i går. 

16 De hadde hentet barna. 
Barna var hentet. 
Barna hadde blitt hentet. 

17 Adrian gjør det ikke. 
Det gjøres ikke av Adrian. 
Det blir ikke gjort av Adrian. 

18 Noen danser tango i kveld 
Det danses tango i kveld. 
Det blir danset tango i kveld. 

19 De selger kanskje huset i dag. 
Huset selges kanskje i dag. 
Huset blir kanskje solgt i dag. 

20 Man går mye på ski i Norge. 
Det gås mye på ski i Norge. 
Det blir gått mye på ski i Norge. 

21 Man gikk ikke mye på ski. Det ble ikke gått mye på ski. 

22 Hun har glemt problemene. 
Problemene er glemt. 
Problemene har blitt glemt. 

23 Foreldrene hjalp henne. Hun ble hjulpet av foreldrene. 


