
Przetłumacz przymiotniki na 

język polski i odmień przez osoby. 

W razie pytań skontaktuj się ze 

mną (Radek). 

 

Hún er glöð 

Hann er glaður 

Þau eru glöð 

Þær eru glaðar 

Þeir eru glaðir 

 

Hann er þreyttur 

Hún er þreytt 

Þau eru þreytt 

Þær eru þreyttar 

Þeir eru þreyttir 

 

Hún er komin 

Hann er kominn 

Þau eru komin 

Þær eru komnar 

Þeir eru komnir 

 

Hann er farinn 

Hún er farin 

Þau eru farin 

Þær eru farnar 

Þeir eru farnir 

 

 

 

 

Hún er reið 

Hann er reiður  

Þau eru reið 

Þær eru reiðar 

Þeir eru reiðir 

 

Hún er góð 

Hann er góður 

Þau eru góð 

Þær eru góðar 

Þeir eru góðir 

 

Hann er stuttur 

Hún er stutt 

Þau eru stutt 

Þær eru stuttar 

Þeir eru stuttir 

 

Hún er veik 

Hann er veikur 

Þau eru veik 

Þær eru veikar 

Þeir eru veikir 



 

Hann er búinn 

Hún er búin 

Þau eru búin 

Þær eru búinar 

Þeir eru búinir 

 

Hún er full 

Hann er fullur 

Þau eru full 

Þær eru fullar 

Þeir eru fullir 

 

Hún er stundvís 

Hann er stundvís 

Þau eru stundvís 

Þær eru stundvísar 

Þeir eru stundvísir 

 

Hún er ánægð 

Hann er ánægður 

Þau eru ánægð 

Þær eru ánægðar 

Þeir eru ánægðir 

 

 

 

 

Hún er gömul  

Hann er gamall 

Þau eru gömul 

Þær eru gamlar 

Þeir eru gamlir 

 

Hann er furðulegur  

Hún er furðuleg 

Þau eru furðuleg 

Þær eru furðulegar 

Þeir eru furðulegir 

 

Hún er ofbeldisfull  

Hann er ofbeldisfullur 

Þau eru ofbeldisfull 

Þær eru ofbeldisfullar 

Þeir eru ofbeldisfullir 

 

Hann er árásargjarn  

Hún er árásargjörn 

Þau eru árásargjörn 

Þær eru árásargjarnar 

Þeir eru árásargjarnir 

 

 

 



 

Hún er vel mentuð  

Hann er vel mentaður 

Þau eru vel mentuð 

Þær eru vel mentaðar 

Þeir eru vel mentaðir 

 

Hún er erlend  

Hann er erlendur 

Þau eru erlend 

Þær eru erlendar 

Þeir eru erlendir 

 

Hann er feitur  

Hún er feit 

Þau eru feit 

Þær eru feitar 

Þeir eru feitir 

 

Hún er ljóshærð  

Hann er ljóshærður 

Þau eru ljóshærð 

Þær eru ljóshærðar 

Þeir eru ljóshærðir 

 

 

 

 

Hann er hræddur  

Hún er hrædd 

Þau eru hrædd 

Þær eru hræddar 

Þeir eru hræddir 

 

Hún er skelfingu lostin  

Hann er skelfingu lostinn 

Þau eru skelfingu lostin 

Þær eru skelfingu lostinar 

Þeir eru skelfingu lostinir 

 

Hún er meðvitundarlaus  

Hann er meðvitundarlaus 

Þau eru meðvitundarlaus 

Þær eru meðvitundarlausar 

Þeir eru meðvitundarlausir 

 

Hún er fjólublá á liti  

Hann er fjólublár á liti 

Þau eru fjólublá á liti 

Þær eru fjólubláar á liti 

Þeir eru fjólubláir á liti 

 

 

 



Hún er gul á liti  

Hann er gulur á liti 

Þau eru gul á liti 

Þær eru gular á liti 

Þeir eru gulir á liti 

 

Hún er hávaxin  

Hann er hávaxinn 

Þau eru hávaxin 

Þær eru hávaxnar 

Þeir eru hávaxnir 

 

Hún er lágvaxin  

Hann er lágvaxinn 

Þau eru lágvaxin 

Þær eru lágvaxnar 

Þeir eru lágvaxnir 

 

Hún er myndarleg  

Hann er myndarlegur 

Þau eru myndarleg 

Þær eru myndarlegar 

Þeir eru myndarlegir 

 

 

 


