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Szia!  

A múlt héten a szórenddel kezdtünk el foglalkozni, jó sok ismeretet kaptál!  

Az e heti levelünkben elmélyülünk kicsit a kérdésekben és egy kis szóhasználati különlegességet is 

megtárgyalunk. Kezdhetjük?  

A múlt héten érintőlegesen beszéltünk a kérdésekről – ezt írtuk róluk: 

A kérdéseket is fordított szórenddel oldjuk meg: 

Vet du (det)? / Tudod (azt)? Eldöntendő kérdés: első ige + alany + tárgy  

Vem vet (det)? / Ki tudja (azt)? Kérdőszavas kérdés: kérdőszó + első ige + alany + tárgy 

Most akkor lépjünk tovább. 

Először is, meg szeretnénk említeni, hogy az „első igét” úgy is említi néhány nyelvtankönyv, hogy 

„ragozott ige.” Mi az „első ige” kifejezésnél maradunk (svédül: „första verben”) 

A kérdésekről jó tudni egy érdekességet: svédül hangsúllyal tudjuk kifejezni, hogy mire kérdezünk rá, 

úgy hogy „megnyomjuk” az a szót, kifejezést: 

Vet du det? = Tudod?   Vem vet det? = Ki tudja? 

Vet du det? ? = Te tudod?   Vem vet det? = Ki tudja?  

Vet du det? = Te ezt tudod?   Vem vet det? = Ki tudja ezt/azt? 

A „Vem vet det?” kérdésben a „Vem” egy kérdőszó. Ez az egyik olyan kérdőszó, aminek magyarul 

több jelentése is van: Ki? Kit? Kik? Kiket? Azaz tárgyra és többes számra is ezzel kérdezünk. Ugye, 

mennyire egyszerű?  

Vem står där? = Ki áll ott?  Vem ser du? = Kit látsz? 

Van még egy ilyen! Tudod, melyik? Persze, hogy a „Vad?”: Mi? Mit? Mik? Miket? 

Vad gör du? = Mit csinálsz?  

Kérdöszó még a Vilken? Vilket? Vilka? – ez mind a három azt jelenti, hogy „Melyik?” és a főnévhez 

egyeztetjük:  

En bil  Vilken bil är din? = Melyik autó a tied? 

Ett hus  Vilket hus köpte ni? = Melyik házat vettétek meg? 

Többes szám: Vilka barn vill gå på bio? = (Melyik gyerekek =) Kik azok a gyerekek, akik moziba 

akarnak menni?  
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„Melyik gyerekek” magyartalanul hangzik, ugye? Ez például az egyik fontos oka annak, hogy 

kifejezéseket tanulunk!  

När? = Mikor? : När börjar filmen? = Mikor kezdődik a film? 

Var? = Hol? : Var bor du? = Hol laksz? 

Varifrån? = Honnan? : Varifrån kommer han? = Honnan való?  

Megint az a kifejezés-tanulás, ugye? Ha azt akarom megkérdezni, hogy most éppen honnan jön 

(kommer) – otthonról, munkából, a strandról? Akkor így kérdezzük: „Varifrån kommer han nu?” 

A „Hur?” magában azt jelenti, hogy „Hogyan?”: 

Hur mår du? = Hogy vagy? Hogy érzed magad? 

Más szavakkal kombinálva pedig:  

Hur mycket? = Mennyi? (megszámlálhatatlan)  

Hur mycket vatten vill du ha? = Mennyi vizet kérsz? 

Hur många? – Hány? (megszámlálhatató)  Hur många böcker köper du? = Hány könyvet veszel? 

Hur lång? – Milyen hosszú?  

Hur gammal? – Milyen idős?  

Akkor ennyit most a kérdésekről. Gyakorolni akarod a kérdéseket és válaszokat sok jó, gyakran 

használt kifejezéssel? Akkor válaszd az egyik csomagunkat és már kapod is a gyakorló feladatsorokat!  

A levél elején ígértünk egy kis szóhasználati különlegességet is. Ez a „tack”. Lehet, hogy te már 

tudtad, de azért biztosan nem árt emlékeztetőül megjegyezni, hogy a „tack” az azt is jelenti, hogy 

köszönöm és azt is, hogy kérem, kérlek, legyen szíves, légy szíves: 

Tack på förhand! = Elôre köszönöm. 

Tack för senast! = Köszönöm a múltkori kellemes találkozást! – Ezt akkor mondjuk, amikor először 

beszélünk valakivel egy vacsora, buli, randevú stb. után. 

Tack för att du hjälper mig med datorn. = Köszönöm, hogy segítesz nekem a számítógéppel.  

Tack så mycket! = Köszönöm szépen! 

Kan du hålla dörren, tack? = Megtartanád az ajtót, kérlek?  

Kan du säga det igen, tack? = Mondanád azt még egyszer, légy szíves?  

Akkor erre a hétre ennyi! Ne felejtsd el magad megdicsérni, amikor átvettél egy adagot: nyújtsd ki 

karod magad elé, mosolyodj el, dicsérd meg magad „Jó munka volt!” és veregesd meg a vállad. Akár 

kétszer-háromszor is ☺  

Viszlát a jövő héten!     

A Swency Csapata 


