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Pojęcia (gramatyczne) w j. polskim                         Hugtök á íslensku  
 

M. mianownik nefnifall Nf. 

B.  biernik þolfall Þf. 

C. celownik þágufall þgf 

D. dopełniacz eignarfall Ef. 

bezok. bezokolicznik nafnháttur Nh. 

rzecz. rzeczownik nafnorð No. 

rodz.m. rodzaj męski  karlkyn kk. 

rodz.ż. rodzaj  żeński kvenkyn Kvk. 

rodz.n. rodzaj nijaki hvorugkyn Hk. 

l.poj. liczba pojedyncza eintala Et. 

l.mn. liczba mnoga fleirtala Ft. 

czas. czasownik sagnorð So 

cz. Ter. czas teraźniejszy nútíð Nt. 

cz.przeszły czas przeszły þátíð Þt. 

cz. Przeszły/                 

dokonany 

czas przeszły dokonany Lýsingarháttur þátíðar Lh.þt. 

cz. przyszły czas przyszły framtíð Frt. 

zaim. zaimek fornafn Fn. 

zaim. os. zaimek osobowy persónufornafn Pfn. 

os. osoba (pierwsza, druga, 

trzecia) 

Persóna (fyrsta, önnur, 

þriðja) 

p. 
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UWAGA:  „m“ , „n“  oraz „ż“ użyte samodzielnie oznaczają rzeczownik 

odpowiedniego  rodzaju, zaś w połączeniu z „przym.“, „zaim.“ lub „licz.“ określają  

rodzaj gramatyczny danej formy przymiotnika, zaimka lub liczebnika. 

Athugið: „m“, „n“ og „ż“ gefur til kynna nafnorð af þar til skilgreindu kyni. Notkun á 

„m“, „n“ og „ż“ ásamt „przym“, „zaim“ og „licz“ gefur til kynna kyn lýsingarorðs, 

fornafns eða töluorðs. 

Pólska stafrófið 

a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń o ó p r s ś t u w y z ź ż 

Latnesku bókstafirnir Q, V og X eru ekki notaðir í pólsku. Pólska hefur 9 bókstafi sem 
ekki eru notaðir í latneska stafrófinu: ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż. 

 

zaim. przym. zaimek przymiotny eignarfornafn Efn. 

zaim. zwr. zaimek zwrotny Afturbeygt fornafn Afn. 

przym. przymiotnik lýsingarorð Lo. 

st. równy stopień równy Frumstig  Fst. 

st.wyższy stopień wyższy miðstig Mst. 

st.najwyższy stopień najwyższy Efsta stig Est. 

przys. przysłówek  atviksorð Ao. 

przyim. przyimek forsetning Fsn. 

licz. liczebnik töluorð To. 

nieodm. nieodmienne (słowo) Óbeygjanlegt (orð) Ób. 

 antonim andheiti And. 

 synonim sanheiti Sam. 


