
Ból – verkur
Bóle – verkir
Zapalenie – bólga
Rana – sár
Prześwietlenie – myndataka
Rentgen – röntgen
Rezonans magnetyczny – segulómun
Próbka krwi – blóðprufa
Próbka moczu – þvagprufa
Wyniki – niðurstöður



Głowa – höfuð
Brzuch – magi
Szyja – háls
Ucho/uszy – eyra/eyru 
Nos – nef
Klatka piersiowa – brjóstkassi

Ręka – hönd
Ręce – hendur
Noga – fótur
Nogi – fætur
Plecy – bak
Dolne plecy – neðra bak
Górne plecy – efra bak



Mózg – heili
Układ nerwowy/nerw/nerwy – taugakerfi/taug/taugar
Tarczyca – skjaldkirtill
Układ trawienny – meltingakerfi
Płuca/płuco – lungu/lunga
Układ oddechowy/oddychać – öndunarkerfi/að anda
Serce – hjarta



Układ krwionośny/krew/krwawienie/krwawi 
blóðrásakerfi/blóð/blæðing/að blæða/blæðir
Wątroba – lifur

Trzustka/glukoza/glukagon/insulina – bris/glúkósi/glúkagon/insúlín
Układ endokrynologiczny/hormon/hormony – hormónakerfi/hormón
Woreczek żółciowy – gallblaðra

Wyrostek/zapalenie wyrostka – botnlangi/botnlangabólga
Jelita - þarmar



Ég er með - Mam:

(wyrazy są w mianowniku i bierniku)

Gubbupest/ælupest – wymioty (wirus, grypa żołądkowa)

Niðurgangur, með niðurgang – rozwolnienie

Flensa, með flensu – przeziębienie

Hálsbólga, með hálsbólgu – zapalenie gardła

Tannpína, með tannpínu – ból zęba

Hausverkur/höfuðverkur, með höfuðverk – ból głowy

Beinverkur, með beinverk – ból kości



Mér er illt í/ er með verk í – Boli mnie, mam ból w:

Höfðinu eða hausnum – głowa (ból głowy)

Maganum – brzuch (ból brzucha)

Bakinu – plecy (ból pleców)

Fætinum/fótunum – noga/nogi (ból nogi/nóg)

Hendinni/höndunum – ręka/ręce (ból ręki/rąk)

Eyranu/eyrunum – ucho/uszy (ból ucha/uszu)

Auga/augunum – oko/oczy (ból oka/oczu)



Ég er lasinn/lasin veikur/veik

Þú ert lasinn/lasin veikur/veik

Hann er lasinn veikur

Hún er lasin veik

Við erum lasin, lasnir, lasnar veik, veikir, veikar



Dapur/Döpur – przygnębiony/na

Kvíðinn/Kvíðin – zestresowany/na 

Niðurdreginn/Niðurdregin – zdołowany/na

Sorgmæddur/Sorgmædd – smutny/na



Hjá lækni – u lekarza:

Imię lekarza przy zamawianiu mówimy, 

w odpowiednim przypadku: Jón Jónsson, panta tíma hjá Jóni 
Jónsyni – zamówić wizytę u Jona Jonsona

Dagur Gíslason, hjá Degi Gíslansyni... 

Góðan daginn. Ég vil panta tíma hjá lækni sem heitir...

Imię będzie w swojej podstawowej formie



Hjá lækni – u lekarza:

Góðan daginn. Ég vil panta/mig langar að panta tíma hjá lækni sem heitir...

Dzień dobry, chcę zamówić wizytę u lekarza, który nazywa się...

Hver er kennitalan þín? Jakie są twoje kennitala?

Kennitalan mín er ... – moje kennitala to...

Hvenær má ég koma/Hvenær get ég komið? Kiedy mogę przyjść?

Á fimmtudaginn 10. apríl klukkan 11:00

W czwartek 10 kwietnia o godzinie 11:00

Gott. Ég kem þá. Takk fyrir – Dobrze. Przyjdę wtedy. Dziękuję


