
4. ZAIMEK

ZAIMKI OSOBOWE

4.1.1. Zaimki osobowe -  liczba pojedyncza
^rm a podmiotowa 

(kto?) Tłumaczenie Forma dopełnieniowa 
(kogo?/komu?) Tłumaczenie

ja mig/mej mnie, mi
: j ty dig/dej ciebie, tobie * y
*an on honom jemu, jego LU
*on ona henne ją- jej n

4.1.2. Zaimki osobowe -  liczba mnoga
<
N

^orma podmiotowa 
(kto?) Tłumaczenie Forma dopełnieniowa 

(kogo?/komu?) Tłumaczenie

my oss nas, nam| wy er was, wam
I k ’ oni, one dem ich, je, im

iVymowa zaimka de brzmi [dom:]. Zaimek ten pisany wielką literą jest dawną formą grzecznościową 
uraczającą Pan, Pani, Państwo. Obecnie forma ta jest niezwykle rzadko używana, gdyż Szwedzi są ze sobąI 27
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4.2. ZAIMKI DZIERŻAWCZE

Zaimek osobowy
Zaimek dzierżawczy

liczba pojedyncza
liczba mnoga

rodzaj ogólny rodzaj nijaki
jag min mitt mina
du din ditt dina
han hans hans hans
hon hennes hennes hennes
den dess dess dess
det dess dess dess
vi var vart vara
ni er ert era
de deras deras deras

4.2.1. Zaimek dzierżawczy zwrotny sin (swój)

Liczba pojedyncza
Liczba mnoga

rodzaj ogólny rodzaj nijaki
sin sitt sina
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4.3. ZAIMKI WSKAZUJĄCE

Liczba pojedyncza
Liczba mnoga Użycie

rodzaj ogólny rodzaj nijaki
:en mannen 
:en mężczyzna)

det hu set 
(ten dom)

de pojkarna
(ci chłopcy)

Zaimki używane przy wskazywaniu 
osób bądź przedmiotów znajdujących 
się w bliskiej odległości od osoby 
mówiącej.

3en har mannen 
:en mężczyzna)

det har huset 
(ten dom)

de har pojkarna
(ci chłopcy)

Zaimki używane w takich samych 
sytuacjach jak zaimki omawiańe 
powyżej. Te formy spotyka się jednak 
częściej w mowie potocznej.

den dar mannen 
tamten mężczyzna)

det dar huset 
(tamten dom)

de dar pojkarna
(tamci chłopcy)

Zaimki używane przy wskazywaniu 
osób bądź przedmiotów znajdujących 
się w dalszej odległości od osoby 
mówiącej.

en) sadan (taki) (ett) sadant (takie) sadana (tacy) Zaimki używane często bez rzeczownika. 
W języku potocznym powszechnie 
występują też formy: san -  dla rodzaju 
ogólnego liczby pojedynczej, s a n t-  dla 
rodzaju nijakiego liczby pojedynczej, 
sana -  dla liczby mnogiej wszystkich 
rodzajów. Używane są zarówno 
w funkcji rzeczownikowej, jak i 
przydawkowej. 29
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densamma
(ten sam, taki sam)

detsamma
(to samo, takie 
samo)

desamma
(ci sami, tacy sami)

Zaimki używane przeważnie w języku 
pisanym. Występują w funkcji 
rzeczownikowej.

dylik (taki) dylikt (takie) dylika (tacy) Zaimki używane w funkcji 
rzeczownikowej i przydawkowej. 
Zwykle występują samodzielnie. 
Częściej spotykane w języku pisanym 
niż mówionym.

4.4. ZAIMKI ZWROTNE

Liczba pojedyncza Liczba mnoga
zaimek osobowy zaimek zwrotny zaimek osobowy zaimek zwrotny

jag mig/mej* vi oss

du dig/dej* ni er

han sig/sej* de sig
hon sig/sej*
* Zaimki mig, dig, sig spotyka się w języku literackim, natomiast zaimki mej, dej, sej -  w mowie potocznej.
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