
Mianownik (nefnifall) – hér er (tu jest)

Biernik (þolfall) – um (o, mowa o)

Celownik (þágufall) – frá (od lub z)

Dopełniacz (eignarfall) – til (do)



Nefnifall (Hér er) bíll, sími, maður, strákur, matur, hnífur, peningur, gítar, jakki

Þolfall um bíl, síma, mann, strák, mat, hníf, pening, gítar, jakka

Þagufall frá bíl, síma, manni, strák/stráki, mat, hnífi, peningi, gítar, jakka

Eignarfall til bíls, síma, manns, stráks, mats, hnífs, penings, gítars, jakka

L.poj bez rodzajnika

Hér er maður

Ég tala um mann

Farðu frá manni

Komdu til manns

L.poj z rodzajnikiem

Hér er maðurinn

Ég tala um manninn

Farðu frá manninum

Komdu til mannsins

Mianownik (nefnifall) – hér er (tu jest)

Biernik (þolfall) – um (o, mowa o)

Celownik (þágufall) – frá (od lub z)

Dopełniacz (eignarfall) – til (do)



Nefnifall (Hér er) kona, taska, tölva, mamma, úlpa, stelpa, hilla, 

Þolfall um konu, tösku, tölvu, mömmu, úlpu, stelpu, hillu

Þagufall frá konu, tösku, tölvu, mömmu, úlpu, stelpu, hillu

Eignarfall til konu, tösku, tölvu, mömmu, úlpu, stelpu, hillu

L.poj bez rodzajnika

Hér er kona

Ertu að tala um konu?

Þetta er gjöf frá konu

Ég er að fara til konu

L.poj z rodzajnikiem

Hér er konan

Ertu að tala um konuna?

Er þetta gjöf frá konunni?

Ég er að fara til konunnar?

Mianownik (nefnifall) – hér er (tu jest)

Biernik (þolfall) – um (o, mowa o)

Celownik (þágufall) – frá (od lub z)

Dopełniacz (eignarfall) – til (do)



Nefnifall (Hér er) hús, borð, vatn, hjól, epli, kerti, blóm

Þolfall um hús, borð, vatn, hjól, epli, kerti, blóm

Þagufall frá húsi, borði, vatni, hjóli, epli, kerti, blómi

Eignarfall til húss, borðs, vatns, hjóls, eplis, kertis, blóms

L.poj bez rodzajnika

Hér er barn

Ertu að tala um barn

Farðu frá barni

Komdu til barns

L.poj z rodzajnikiem

Hér er barnið

Ertu að tala um barnið

Farðu frá barninu

Komdu til barnsins

Mianownik (nefnifall) – hér er (tu jest)

Biernik (þolfall) – um (o, mowa o)

Celownik (þágufall) – frá (od lub z)

Dopełniacz (eignarfall) – til (do)



Nefnifall hér er – mianownik (kto co)

Hér er (tu jest) itd

Þolfall um – biernik (kogo co)

Um – (o, mowa o) itd



R.męski l.poj

Mianownik: Þetta er góður (przymiotnik) dagur (rzeczownik) – To jest dobry dzień

Biernik: Ég á góðan (przymiotnik) dag (rzeczownik) – Mam dobry dzień

Hér er langur fiskur – Tu jest długa ryba

Ég er að skera langan fisk – Kroję długą rybę

Hér er fallegur jakki – Tu jest piękna kurtka

Ég á fallegan jakka – Mam piękną kurtkę

Þetta er flottur bíll – To jest fajny samochód 

Ég vil kaupa flottan bíl – Chcę kupić fajny samochód



R.żeński l.poj

Mianownik: Þetta er góð (przymiotnik) stelpa (rzeczeczownik) – To jest dobra dziewczyna

Biernik: Ég á góða (przymiotnik) stelpu (rzeczownik) – Mam dobrą dziewczynę

Hér er falleg húfa – Tu jest piękna czapka

Ég á fallega húfu – Mam piękną czapkę

Hér er rauð taska – Tu jest czerwona torebka

Mig langar að fá rauða tösku – Chcę dostać czerwoną torebkę

Þetta er fín úlpa – To jest fajna/elegancka kurtka (zimowa)

Viltu fá fína úlpu? – Chcesz fajną/elegancką kurtkę? 



R.nijaki

Mianownik: Þetta er gott epli – To jest dobre jabłko

Biernik: Ég er að borða gott epli – Jem dobre jabłko

Þetta er rautt hús – To jest czerwony dom

Ég á rautt hús – Mam czerwony dom

Hér er fallegt kerti – Tu jest piękna świeczka

Mig langar að kaupa fallegt kerti – Chcę kupić piękną świeczkę



NA NASTĘPNYCH 3 STRONACH ZNAJDZIESZ ZADANIE DOMOWE

POWODZENIA!



Przetłumacz na język islandzki podane zdania zawierające przymiotnik i rzeczownik w 

mianowniku i bierniku

R.męski

Mianownik: Tu jest czarny szlafrok

Biernik: Mam czarny szlafrok

Mianownik: To jest ładna lampa 

Biernik: Chcę kupić ładną lampę

Mianownik: Czy to jest ciężki kamień?

Biernik: Chcesz podnieść ciężki kamień?



Przetłumacz na język islandzki podane zdania zawierające przymiotnik i rzeczownik w 

mianowniku i bierniku

R.żeński

Mianownik: To jest ładna kobieta

Biernik: Masz ładną kobietę

Mianownik: Tu jest dobry komputer

Biernik: Ja mam dobry komputer

Mianownik: To jest ciepła kurtka 

Biernik: Chcę ciepłą kurtkę



Przetłumacz na język islandzki podane zdania zawierające przymiotnik i rzeczownik w 

mianowniku i bierniku

R.nijaki

Mianownik: To jest biały dom

Biernik: Mam biały dom

Mianownik: To jest piękne dziecko

Biernik: Mam piękne dziecko

Mianownik: To jest fajny motocykl?

Biernik: Masz fajny motocykl


