Sett inn:
og, men, derfor, eller, plutselig, så, fordi, dersom, deretter
1. Det er iskaldt ute, ___________ jeg vil gå en tur likevel.
2. Jeg skal vaske opp, ___________ skal jeg ut og handle.
3. Jeg har ikke spist på fire timer, ___________ er jeg sulten.
4. Vil du ha te ___________ kaffe.
5. Skal du på kino ___________ skal du være hjemme?
6. Hun skulle se TV, ___________ hun gikk heller en tur i det fine været.
7. Jeg gikk i fred og ro, ___________ kom det en sint hund løpende.
8. Først skal jeg spise frokost, ___________ skal jeg gå til byen.
9. Først skal jeg lese en fortelling, ___________ skal jeg skrive et referat.
10. ___________ hun hadde forsovet seg, kom hun altfor seint på jobb.
11. Jeg skal til legen ___________ jeg har vodt i en arm.
12. Jeg skal på kjøpesenteret, ___________ så skal jeg i banken.
13. I morgen skal jeg gå en lang tur, ___________ bare dersom det blir sol.
14. Jeg skal gå en lang tur ___________ du blir med.
15. ___________ jeg ikke blir frisk snart, må jeg til legen.
16. Jeg tenkte hardt på oppgaven, ___________ kom jeg på svaret.
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Det er iskaldt ute, men jeg vil gå en tur likevel.
Jeg skal vaske opp, deretter (så) skal jeg ut og handle.
Jeg har ikke spist på fire timer, derfor er jeg sulten.
Vil du ha te eller kaffe.
Skal du på kino eller skal du være hjemme?
Hun skulle se TV, men hun gikk heller en tur i det fine været.
Jeg gikk i fred og ro, plutselig kom det en sint hund løpende.
Først skal jeg spise frokost, så skal jeg gå til byen.
Først skal jeg lese en fortelling, så (deretter) skal jeg skrive et referat.
Fordi hun hadde forsovet seg, kom hun altfor seint på jobb.
Jeg skal til legen fordi jeg har vodt i en arm.
Jeg skal på kjøpesenteret, og så skal jeg i banken.
I morgen skal jeg gå en lang tur, men bare dersom det blir sol.
Jeg skal gå en lang tur dersom du blir med.
Dersom jeg ikke blir frisk snart, må jeg til legen.
Jeg tenkte hardt på oppgaven, plutselig kom jeg på svaret.

