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Szia!  

Reméljük, biztonságban érzed magad a kérdésekkel és gyakoroltad őket a Swency honlapokon kívül 

is és meg is dicsérted magad érte! Ne felejtsd, hogy már az is jó gyakorlás, ha séta közben vagy 

buszon ülve vagy takarítás alatt gondolatban vagy akár magadban beszélve formázol kifejezéseket, 

mondatokat.   

Ez segít sokat abban, hogy elérd a célod… Emlékszel még, milyen célt tűztél ki magadnak az első 

héten? Állj meg néhány percre, csukd be a szemed és éld bele magad kicsit, lásd magad előtt, érezd, 

milyen érzés lesz, amikor eléred azt a célt!  

Nos, akkor tegyünk néhány nagy lépést felé! Ma két témát járunk körül. 

Az első egy nagyon sajátságos kérdés szerkezet. Ezután egy ideig pihentetjük a kérdéseket. 

A „Vad … för …?” szerkezetről beszéljünk egy kicsit. Lehet több alakja is: 

Vad har … för … ? 

Vad har du för yrke? = „Mi a végzettséged?” (A múlt hétről ismerős ez a kérdés.) 

Vad har ni för planer för nästa år? = Milyen a terveitek vannak a jövő évre?  

Vad är … för …?  

Vad är det för dag idag? = Milyen nap van ma?  

Az e heti másik témánk az eldöntendő kérdésre adott rövid válaszok. Azaz, amikor a kérdésre a 

válasz „igen” vagy „nem”. 

Több nyelvben előfordulnak, valószínű ismerős lesz neked a szerkezet. Az egyik fontos dolog itt, a 

„nej” és az „inte” közötti különbség. A magyar fordítás itt nem sokat segít, mert mind a kettőt 

„nem”-nek fordítjuk. (Ha az angol segít neked, akkor a nej = no és inte = not.) A szabály az, hogy a 

„nej” egyedül áll egy tagmondatban. Az „inte” mindig egy szerkezet része. Nézd:  

Är du gift? = Házas vagy?  

Ja, det är jag. Vagy: Nej, det är jag inte.  

Har du barn? = Vannak gyerekeid?  

Ja, det har jag. Vagy: Nej, det har jag inte. 

Röker Sofie? = Cigarettázik?  

Ja, det gör hon. Vagy: Nej, det gör hon inte. 
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Ezekből a mondatokból már kiderül a rövid válaszok szerkezete is:  

Ja,  + det + är / har / gör + személyes névmás (jag, du, han, hon, hen, det, den, vi, ni, de).   

Nej, + det + är / har / gör + személyes névmás + inte. 

Azaz „det” visszautal arra, amiről kérdezünk.  

Ha valaminek a létezéséről kérdezünk, akkor „är” van a rövid válaszban, ha valaminek a birtoklásáról 

kérdezünk, akkor „har” és ha egy cselekvésre kérdezünk, akkor „gör”.  

Az alanyra személyes névmással utalunk vissza. 

Ha tagadó rövid választ adunk, akkor az „inte” a mondat legvégére kerül. 

Természetesen az igeidőt a kérdés igeidejéhez kell egyeztetni: 

Spelade Tim piano igår? = Zongorázott Tim tegnap?  

Ja, det gjorde han. Vagy: Nej, det gjorde han inte.   (A „gjorde” a „gör” ige múlt idejű alakja.)  

 

Nos, akkor ideje gyakorolnod!  

A jövő heti viszont látásig!  

Üdvözlettel, 

A Swency Csapata 

 


