
Að mega i að geta

Að mega (móc), má ég? Czy mogę? (bardziej przyzwolenie)

Má ég labba heim? 

Að geta (móc), get ég? Czy mogę? (być w stanie coś zrobić)

Get ég labbað heim? 



Ég má

Þú mátt 

Hann má

Hún má

Við megum

Þið megið

Það má

Þau mega

Þeir mega 

Þær mega



(Czy) Mogę iść do domu? – Má ég fara heim? Nie będzie að

Tak, możesz iść do domu – Já, þú mátt fara heim

Możemy iść wcześniej do domu? – Megum við fara fyrr heim?

Tak, możecie iść wcześniej do domu – Já, þið megið fara fyrr heim.

Ty nie możesz tutaj przebywać – Þú mátt ekki vera hérna

Dlaczego nie mogę tutaj przebywać? – Af hverju má ég ekki vera hérna?



Ég mátti

Þú máttir 

Hann mátti

Hún mátti

Við máttum

Þið máttuð

Það mátti

Þau máttu

Þeir máttu

Þær máttu



Nie mogłem grać z nimi – Ég mátti ekki vera með þeim í leik(num)

Ég mátti ekki spila með þeim

Nie mogliśmy wczoraj pracować – Við máttum ekki vinna í gær



Ég á

Þú átt 

Hann á

Hún á

Við eigum

Þið eigið

Það á

Þau eiga

Þeir eiga

Þær eiga

Ég mátti

Þú máttir 

Hann mátti

Hún mátti

Við máttum

Þið máttuð

Það mátti

Þau máttu

Þeir máttu

Þær máttu

Ég má

Þú mátt 

Hann má

Hún má

Við megum 

Þið megið

Það má

Þau mega

Þeir mega

Þær mega

Ég átti

Þú áttir

Hann átti

Hún átti

Við áttum

Þið áttuð

Það átti

Þau áttu

Þeir áttu

Þær áttu



Að mega i að geta

Að mega (móc), má ég? Czy mogę? (bardziej przyzwolenie)

Má ég labba heim? 

Að geta (móc), get ég? Czy mogę? (być w stanie coś zrobić)

Get ég labbað heim? 



Ég get

Þú getur

Hann getur

Hún getur

Við getum

Þið getið

Það getur

Þau geta

Þeir geta

Þær geta

Ég gat

Þú gast

Hann gat

Hún gat

Við gátum

Þið gátuð

Það gat

Þau gátu

Þeir gátu

Þær gátu

Koma – komið

Fara – farið

Elda – eldað

Labba – labbað

Skúra – skúrað

Byrja – byrjað

Keyra – keyrt

Heyra – heyrt

Vinna - unnið

...



Ég get

Þú getur

Hann getur

Hún getur

Við getum

Þið getið

Það getur

Þau geta

Þeir geta

Þær geta



Możesz mi coś powiedzieć? Getur þú sagt mér eitthvað?

Tak, mogę Tobie coś powiedzieć - Já ég get sagt þér eitthvað.

Czy może ktoś mi pomóc? Getur einhver hjálpað mér?

Nikt nie może ci pomoc – Það er enginn sem getur hjálpað þér

Enginn sem getur hjálpað þér

Możesz jutro przyjść wcześniej? – Getur þú (geturu) komið snemma (fyrr) á morgun?

Tak, mogę jutro przyjść wcześniej – Já, ég get komið fyrr á morgun

O której możemy jutro zacząć? – Klukkan hvað getum við byrjað á morgun?



Ég gat

Þú gast

Hann gat

Hún gat

Við gátum

Þið gátuð

Það gat

Þau gátu

Þeir gátu

Þær gátu



Dlaczego nie mogłeś mi pomóc? Af hverju gast þú ekki (gastu) hjálpað mér?

Nie mogłem ponieważ byłem zajęty – Ég gat ekki hjálpað þér að því að að eg var upptekinn

af hverju – að því að (því)

hvers vegna – vegna þess að

Dałeś radę to zrobić? Gast þú (Gastu) gert þetta?

Tak dałem radę to zrobić – Já ég gat gert þetta

Nie mogłam zasnąć – Ég gat ekki sofnað

Dlaczego nie mogłaś zasnąć? – Af hverju gastu ekki sofnað?

Dlatego, że bardzo się stresuję – Af því að ég er mjög/afar stressuð/kvíðin

(að því að) nie poprawne, ale przyjęte do języka



NA NASTĘPNYCH 2 STRONACH ZNAJDZIESZ ZADANIE DOMOWE

POWODZENIA!



Pamiętaj, że wszystkie czasowniki zmieniają się, gdy używamy GETUR (að geta)

n.p:

vinna – unnið

segja – sagt

gera – gert

keyra – keyrt

fara – farið

koma – komið

sofa – sofið

elda – eldað

horfa – horft

borða – borðað

labba – labbað

sitja – sest

tala – talað

drekka – drukkið

vakna - vaknað



Przetłumacz zdania używając czasowniki að mega i að geta, zobacz przykład:

Przykład: Ja nie mogę prowadzić (samochodu) – Ég má ekki keyra, Ég get ekki keyrt

Możesz przyjść tutaj? -

Możesz pójść tam? -

Ja mogę pracować tutaj -

Ja nie mogę pracować tam -

On może iść do domu -

Może ona iść wcześniej do domu? -



Przetłumacz zdania używając czasowniki að mega i að geta, zobacz przykład:

Mogę pracować nadgodziny? -

Ty możesz pracować nadgodziny -

Możemy coś zjeść? -

Ja nie mogę się uczyć -

On może prowadzić samochód -

On nie może mówić/rozmawiać -


