
Hann er hávaxinn (wysoki)

Hún er hávaxin (wysoka)

Þau eru hávaxin(wysocy)

Þeir eru hávaxnir (wysocy)

Þær eru hávaxnar (wysokie)

Það er hávaxið (wysokie)

Hann er rauður (czerwony)

Hún er rauð (czerwona)

Þau eru rauð (czerwoni)

Þeir eru rauðir (czerwoni)

Þær eru rauðar (czerwone)

Það er rautt (czerwone)



Hann er feitur

Hann er feitur (gruby) hundurinn R.męski l.poj

Hún er feit (gruba) kisan R.żeński l.poj

Þau eru feit (grubi) börnin R.nijaki l.mn

Þeir eru feitir (grubi) strákarnir R.męski l.mn

Þær eru feitar (grube) stelpurnar R.żeński l.mn

Það er feitt (grube) veskið R.nijaki l.poj



Hann er grannur

Hann er grannur (szczupły) maðurinn

Hún er grönn (szczupła) konan

Þau eru grönn (szczupli) börnin

Þeir eru grannir (szczupli) fótboltamennirnir

Þær eru grannar (szczupłe) stúlkurnar

Það er grant (szczupłe) barnið



Hann er flottur

Hann er flottur (fajny) bíllinn

Hún er flott (fajna) kápan

Þau eru flott (fajni) hjónin

Þeir eru flottir (fajni) dansararnir

Þær eru flottar (fajne) konurnar

Það er flott (fajne) húsið



Hann er ljótur

Hann er ljótur (brzydki) kötturinn

Hún er ljót (brzydka) húfan

Þau eru ljót (brzydcy) húsin, blómin

Þeir eru ljótir (brzydcy) brandararnir

Þær eru ljótar (brzydkie) bíómyndirnar

Það er ljótt (brzydkie) hárið



Hann er vel klæddur

Hann er vel klæddur (dobrze ubrany)

Hún er vel klædd (dobrze ubrana)

Þau eru vel klædd (dobrze ubrani)

Þeir eru vel klæddir (dobrze ubrani)

Þær eru vel klæddar (dobrze ubrane)

Það er vel klætt (dobrze ubrane)



Hann er vel menntaður

Hann er vel menntaður (dobrze wykształcony)

Hún er vel menntuð (dobrze wykształcona)

Þau eru vel menntuð (dobrze wykształceni)

Þeir eru vel menntaðir (dobrze wykształceni)

Þær eru vel menntaðar (dobrze wykształcone)

Það er vel menntað (dobrze wykształcone)



Nefnifall – mianownik kto co

þolfall – biernik kogo co

þágufall – celownik komu czemu

eignarfall – dopełniacz kogo czego



Mianownik: Hér er feitur maður, feit kona, feitt barn

Biernik: Ég tala um feitan mann, feita konu, feitt barn

Mianownik: Hér er grannur strákur, grönn stelpa, grannt barn

Biernik: Ég tala um grannan strák, granna stelpu, grannt barn

Mianownik: flottur bíll til sölu, flott taska til sölu, flott hús til sölu

Biernik: Ég vil kaupa flottan bíl, flotta tösku, flott hús



NA NASTĘPNYCH 5 STRONACH ZNAJDZIESZ ZADANIE DOMOWE

POWODZENIA!



Odmień poniżej podane przymiotniki przez osoby, znajdź odpowiedni przykład rzeczownika 

pasujący do danej odmiany i przetłumacz na język polski

Hann er gamall Gamall afi Stary dziadek

Hún er gömul Gömul amma Stara babcia

Þau eru gömul Gömul hjón Stare małżeństwo

Þeir eru gamlir Gamlir bílar Stare samochody

Þær eru gamlar Gamlar buxur Stare spodnie

Það er gamalt Gamalt hús Stary dom

Hann er furðulegur 

Hún er 

Þau eru 

Þeir eru

Þær eru 

Það er



Odmień poniżej podane przymiotniki przez osoby, znajdź odpowiedni przykład rzeczownika 

pasujący do danej odmiany i przetłumacz na język polski

Hann er ungur

Hún er 

Þau eru 

Þeir eru 

Þær eru 

Það er 

Hann er skemmtilegur

Hún er 

Þau eru 

Þeir eru

Þær eru 

Það er



Odmień poniżej podane przymiotniki przez osoby, znajdź odpowiedni przykład rzeczownika 

pasujący do danej odmiany i przetłumacz na język polski

Hann er ljóshærður

Hún er 

Þau eru 

Þeir eru 

Þær eru 

Það er 

Hann er hræddur

Hún er 

Þau eru 

Þeir eru

Þær eru 

Það er



Odmień poniżej podane przymiotniki przez osoby, znajdź odpowiedni przykład rzeczownika 

pasujący do danej odmiany i przetłumacz na język polski

Hann er tannlaus

Hún er 

Þau eru 

Þeir eru 

Þær eru 

Það er 

Hann er stundvís

Hún er 

Þau eru 

Þeir eru

Þær eru 

Það er



Odmień poniżej podane przymiotniki przez osoby, znajdź odpowiedni przykład rzeczownika 

pasujący do danej odmiany i przetłumacz na język polski

Hann er hvítur

Hún er 

Þau eru 

Þeir eru 

Þær eru 

Það er 

Hann er blár

Hún er 

Þau eru 

Þeir eru

Þær eru 

Það er


