
comflakes płatkiśniadaniowe
jęans dżinsy
chips Fzekąski, czipsy

Liczba mnoga rzeczowników pochodzenia obcego

l Rzeczowniki z łaciny i gteki o końcówce -(i)um pr4,jmują w licz-
bie hhogiej końcó|,ki -a, -a/-eł, -eł' -eł/-a' -ie4 -ie -ia, np.:

et fakhrm fakta (falty)
et visum viŚa (\'r'izy)
et fbrum fora/forunner (fora)
et centrum cenher (centra)
et museum museer (muzea)
et kollegium - kollegier (akademiki)
etministerium ministerier(ministeBtwa)
et medium medie/medier (media)
et studium studier (studia), ALE: et studie studier (studia ra-

diowe, telewizyjne iĘ.)

lRziczowniki z łaciny i gfeki o końcówkach -a, -e, -en, -is, -o, -oł,,,
-on' -s' -,eh, .as pł{!)jt,lują w licabie mnogiej końcó|łki -eł' -eł/-a'
-eł/-i, -eł/-a/-a, -er/a, -eru/a' .ołd, -|e, -a, np.i

en faktura fakturaer (fakturv)
_ kvotaer (ilości)
- skemaer (schematy)
- teser (tezy)

en Kvota
et skema
en lese
envolumen volumener/voluminer(woluminy)
en basis
elt dato
en konto

baser (podstawy)
_ datoer (daĘ)
- kontoęI/ konti (konta)

ęn symptom symptomer (objawy)
ęn globus
et tęmpus
et kursus

globuser (globusy)
tempora (crasy gmmatyczne)

- L:urser/ kursus (kuny)

.Rzeczow,,iki pochodzenia angielskiego i I|dł,cuskiego często mają
łodzimą fomę liczby ,,|nogiej z końcówką -s lub _ jak wiele fze-
cx,o.||,,ikó|, pochodzenia hisqańskiego, wloskiego czy portugdl-
skiego 'płą,jmują dańskie końcówki -e, -er, -r' ,|a'', np.i
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roog
gan
lventt
ftware
'llar

meetings (spotkar a)
hotdogs (hofdogi)

- slogans/ sloganer (slogany)
souveniIs/souvenile. (pamiątki)
softwares/soft warer (opro gramowania)
dollars/dollar (doJary)
shows/show (show)
interviewel/ interview (w}.ń7iady)
matcher (mecre)
computere (komputery)
gentlemen (dżentelmeni)
desperados (desperados)
pizzaet (przze)

_ managerc (menedżerowie)

i pochodzeł,ia f|aficuskiego zakończone
-t płąyj,,|ują duńską końcóNk -er z apostofem,

succes
filet

succesler (sukcęs'
filet'er (filery)

is kompromis'er(kompromisy)

np.:

uJp owi edni ą fotmę l i czb, n n ogi ej'
Hvor mange (sprog) kan du tale?
Jeg g& tit ud i byen sammen med mine ftollega).
Vil du have en eller to (hotdog)?
Dff kom mange (studerende) til jobmessen.
Dff mangler to (tallerken) pe bordet.
Jeg behover fire (motrik) for at fe det til at virke igen.
DeI eI kun to (kollegium) i byęn'
De har he (bam).
Jeg har kobt to nye (dug).
Han bor i et afdisse (rakkehus).

ie ó.
najęzyk duński'

Chcielibyśmy mieć dwa samochody.
Kilka dni temu pojechali w góry'
Ukończy ten projęk Za dwa lata'
Pamiętaj, żeby L-upić owoce, waxzywa i lody!
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5. Nie mamy żadnych problemów.
6. oni oszukują na podatkach.
7. Zjedli dwie pizze.
8. Spójrz mi w oczy|
9. Kielowcy powinni szczegóJrrie uwazaó na tej drodze.

1 0. Kupili swoim wnukom ładne Zabawki'

ćwiczenie 7.
Wj,bierz poprawną formę liczby mnogiej.
1. Ole, du har lavet utrolig mange fejl/ fejle/ fejler i proven!
2. Chauffolen ramte tle geende/ geendel ved Ędset'
3. Vil du have vanillais til jordbrereme/ jordberene?
4. Kom sń, der er kun et par time/ timel tilbage!
5. Hvilke billedęr/ billede kan du lige bedst?
6. Han d}Tker mange spolv spońs/ spofter'
7. Findes der kun to museer/ museum/ musea her i byen?
8. Kan du hore disse mrrkelige lyd./ Iyde?
9. Jeg vil geme kobe hende et par bukser/ bukse.

10. Vi kan ilike udholde vores naboer/ naboe/ nabo.

Ćwiczenie 8.
Ił,bierz odpoi)iedfii |orIzajnik i formę rzeczownik'a'
1 . Et kerlighed'/ k€rlighędęn blinder
2- Vil du geme have en/ et konjak?
3. Jeg kender mine bedste veninder fra gymnasiet/ et gytnnasium.
4. Kan du itr*e lide disse kartofler/ kartofleme?
5. Jeg heber vi vil ans@tte en god leder/ god lederen.
6- Lise, l@ser du bogen/ en bog?
7. Dęr ligger he skeel/ skeene po borde/ et bord'
8. Hvorfor kan du ikke lide dęt def barn/ bamet?
9. Jeg hdber de bliver bedste venner/ vennemet
10. Har du ikke penge/ en penge nok for at kobe en biV bil?

Przypad|<l (falĄ

Wjęzyku duńskim występujątylko dwa prz}padki mianownik (no-
minativ) i dopełniacz (genitiv'). Funkcje celouTika i biemika spełnia
mianownik z odpowiednim przyimkiem (patrz| Iekcja żeczownika).
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Dopetniacz z końcówką -s

er Mańas mand. - on iest meżem Marii.
vod llrmas ńlbud' To o|ena naszej frrm1'
s tid godzina czasu

)
sikkerhed. sĘld ze uzg|ędów bezpiec/eńst\Ąa (na r,r szeLki

direktor dyrektorinsĘtufu
spil og lege zabavy naszych dzleci (lub: rych dzieci)

z końcówką -J wyŚtępuje:

p r1v im ko|pyc h dope I niaąo|yL h
til bunds zatonąó
til bords usiąść do stołu

nogen til rńds _ zaplać kogoś o radę

al,ostłof|e lab z samy apostłofem w łzeczownikdch ̂akońclo-
a -s, -x, -z i sktótowcach pisdhych bez fuopki

Hans's/ Hans' restawant. To restauracja Hansa.
is's / melis' smag smak cukru

te]efa"x' ńlnktioner funkcje teIefaksu
iz'sl Scbweiz' klima klimat Szwajcarii
s/ NAIos topńodę _ szcąt NATo

referendum referendumunijne

skró|owcach pisany.h z kroPką
. mgr' s opl€g vykład magistra

Końcówkę -s przyj ouje b |ko oslal n i rzeczo$ nik w $ ie-
zeŚtawieniach' np.:

oe Mettes hus dom Jana i Mette
ei min tante og onkels bil. To samochód mojej cioci i wujka.

! wyrĄźenia dopełniaczowe bez -s:
i Kirke Bazylika św. Piotra

eftel Klisti fodsel _ pŹed I1asfą eld naszej ery
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Dopełniacz z przyimkiem a/(odpowiednik
angielskiego o/)' p ą for' fra' til

Jeg har udfofi dette projekt med bjelp af min kollega. ' Wykonałem
ten projekt z pomocą mojego kolegi.
Hun er ledelen af voń team. ona jest lidefęm naszego zespołu.
kritik af hans bog . kry.tyka jego ksiązki
vedtagelseaflove uchwalanieustaw
varemes pris/ prisen pii vareme ceny afykułów
en mor til Lene/ Lenes mor - mama Lene
radioens lyd/ lyden fia radioen dźwięk ladia
et universitets lokale/ et lokale peuniversitet€t sala uniwem}tecka

Uwaga| Zachowan€ zwroty dopełniaczowe i celownikowe z koń.
cówĘ -e..
at gó i sovne _ chodzić we śnie
at beklage sig med Iette _ skarżyć się ze sfusznego powodu
at tage til orde - zabrać głos
at vere til stede być obecnym
at komme i tide -pżyjść w polę

Ćwiczenie 9.
Ws ka,ż p o p r a1, n ą fo r mę p tzy p ad ka.
1 . Vi me reparere taget afl pe huset.
2. Hun er kusine afl til Hans.
3' Vi vil modes pa fimaets julefiokost/ pńjuleftokost affirmaet'
4. Getil bords!/ GAtil bord!
5. Husk at komme i tide/ i tidl
6. Min vens ko[e/ Konen af min ven er meget sod.
7. Det var to fohundreder for Kristi fodsev Kristis fodsel.
8. Det er af-h@ngig af EU's lovgivning/ lovgiuring afEU.
9. Lille bamet drikker melk af sin flaske/ sin flaskes m@lk.

10. For en sikkerheds skyld/ FoI en sĘld af sikkerhed, mź vi {ekte
det en gang til.
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