
Najczęstsze błędy językowe w islandzkim
używane przez osoby polskojęzyczne

i nie tylko



Najczęstsze błędy językowe:
W rzeczownikach
W czasownikach

W przymiotnikach



Najczęstsze błędy w rzeczownikach:
1. Zły rodzaj rzeczownika

2. Liczba mnoga
3. W nieodpowiednim przypadku 



Zły rodzaj rzeczownika

Polski: Gitara (rodzaj żeński) 
Islandzki: Gítar (rodzaj męski)

Polski: Sofa (rodzaj żeński)
Islandzki: Sófi (rodzaj męski)



Zły rodzaj rzeczownika

Polski: Dom (rodzaj męski)
Islandzki: Hús (rodzaj nijaki)

Polski: Suszarka do ubrań (rodzaj żeński)
Islandzki: Þurrkari (rodzaj męski)



Błędy w rzeczownikach:

Jedna gitara – Ein gítar poprawnie: Einn gítar 
Jedna sofa – Ein sófa poprawnie: Einn sófi  
Jeden dom – Einn Hús poprawnie: Eitt hús
Jedna suszarka – Ein þurrkara poprawnie: Einn þurrkari 



Sófa poprawnie: Sófi (sofa)
Þurrkara poprawnie: Þurrkari (suszarka do ubrań)
Galla poprawnie: Galli (kombinezon)



Liczba mnoga

Rodzaj żeński: Rodzaj męski:
Tölva – TölvUR Hnífur – HnífAR

Æfing – ÆfingAR Bolti – BoltAR



Tölvur (komputery)
końcówka UR, r. żeński liczba mn 

nie r.męski liczba poj

Hnífur (nóż)
końcówka UR, r. męski liczba poj 

nie r.żeński liczba mn



Æfingar (ćwiczenia)
końcówka AR, r. żeński liczba mn 

nie r.męski liczba mn

Boltar (piłki)
końcówka AR, r. męski liczba mn

nie r.żeński liczba mn



Przypadki

Nefnifall – Mianownik 

Þolfall – Biernik 

Þágufall – Celownik 

Eignarfall – Dopełniacz



Mianownik (hér er) plus wiele innych pytań

Biernik (um) plus wiele innych pytań

Celownik (frá) plus wiele innych pytań

Dopełniacz (til) plus wiele innych pytań



Najczęstsze błędy w czasownikach:
Czasownik w bezokoliczniku



W bezokoliczniku

Að tala (mówić) – Ég tala (mówię)
Að elda (gotować) – Ég elda (gotuję)



W bezokoliczniku

Að keyra (prowadzić np samochód)
Ég keyri (błąd: ég keyra)

Að vinna (pracować)
Ég vinn (błąd: ég vinna)



Ég er að tala 
Ég er að elda

Ég er að keyra 
Ég er að vinna



Najczęstsze błędy w przymiotnikach:
Przymiotnik źle odmieniony 

przy: ONI – ÞAU 



ÞAU (ONI) może być jako grupa mieszana 
(rodzaj męski i żeński razem)

lub liczba mnoga rodzaju nijakiego



Hann er brjálaður – On jest zwariowany/szalony 
(wkurzony)

Hún er brjáluð – Ona jest zwariowana/szalona
Það er brjálað – To jest zwariowane/szalone
ÞAU eru brjáluð – Oni są zwariowani/szaleni
Þeir eru brjálaðir – Oni są zwariowani/szaleni

Þær eru brjálaðar – One są zwariowane/szalone



Hann er rauður – On jest czerwony
Hún er rauð – Ona jest czerwona 
Það er rautt – To jest czerwone
ÞAU eru rauð – Oni są czerwoni
Þeir eru rauðir – Oni są czerwoni 

Þær eru rauðar – One są czerwone



Hún er rauð – Ona jest czerwona

Húsið er rautt
Dom jest czerwony (rodzaj nijaki liczba poj)

Húsin eru rauð
Domy są czerwone (rodzaj nijaki liczba mn)



Inne:

Leita af poprawnie: Leita að – Szukać
Mér vantar poprawnie: Mig vantar – Potrzebuję
Mér langar poprawnie: Mig langar – Chcę



Błędne użycie TIL – DO:

Til vinnu poprawnie: Í vinnu (fara í vinnu)
Til heima poprawnie: Heim (fara heim)
Til búð poprawnie: Í búð (fara í búð)



Najbezpieczniej używać TIL – DO
mówiąc, że idziemy/jedziemy do 

MIASTA, KRAJU LUB OSOBY: 

Til Reykjavíkur – Do Reykjaviku
Til Póllands – Do Polski
Til Mareks – Do Marka


