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Szia!  

Menjünk ma kávézóba és boltba! Ha már ott vagyunk, kalandozzunk el kicsit a a megszámlálhatatlan 

főnevek között is! Kezdhetjük? 

A főnevekről biztosan tanultál, az alapokat nem gyakoroljuk, de azért itt egy gyors ismétlés róluk 

általánosan: 

en flicka = egy lány     ett bord = egy asztal 

flickan = a lány      bordet = az asztal 

flickor = lányok   (5 flickor = 5 lány)   bord = asztalok     (5 bord = 5 asztal) 

flickorna = a lányok      borden = az asztalok 

És akkor most pedig egy, a fentitől kicsit eltérő főnév-csoport: a megszámlálhatatlanok ☺  

Sok dolgot meg tudunk számolni. Például: en tårta = egy torta; en muffin = egy muffin,  

två semlor = 2 szemla (svéd fánk, februárban esszük), 3 mackor = 3 szendvics; 4 bananer = 4 banán;  

5 tomater = 5 paradicsom. Ezeket megszámlálható főneveknek hívjuk.  

Viszont vannak dolgok, amiket nem tudunk megszámolni. Például: kaffe = kávé; socker = cukor; bröd 

= kenyér; mjölk = tej, luft = levegő. Ezeket megszámlálhatatlan főneveknek hívjuk és anyagokat 

neveznek meg. Nincs nekik határozatlan névelőjük, határozott alakjuk viszont van: mjölk = tej,  

mjölken = a tej. 

Viszont a használata kicsit csalós nekünk, magyaroknak: 

Jag äter inte socker. = Nem eszek cukrot.  

Jag tycker inte om vitt bröd. = Nem szeretem a fehér kenyeret.  

Luften är frisk här inne. = A levegő friss itt bent. 

Finns det mat på det där kaféet? = Ételt szolgálnak fel (Szó szerint: „Van étel”) abban a kávézóban?  

Anélkül, hogy nagyon belebonyolódnánk itt a nyelvtanba, magyarul határozottként mondjuk 

bizonyos helyzetekben, de gondold át mindig, amikor svédül akarod mondani: általánosan beszélek-

e a kávéról, a kenyérről, a levegőről, stb.? Igen? Mint a fenti mondatokban a cukor és a fehér kenyér. 

Akkor a határozatlan alakját használom, attól függetlenül, hogy magyarul ott van-e előtte vagy nincs 

az „a” vagy az „az” (határozott névelő). 

Többes számukat is át kell gondolni kicsit! Mivel a megszámlálhatatlan főneveknek nincs többes 

számuk, ezért ha sok van abból, amiről beszélünk, akkor a „mycket” szót használjuk: 

Kan jag få mitt kaffe med mycket mjölk utan socker, tack? = Kaphatnám az én kávémat sok tejjel és 

cukor nélkül, kérem? 
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Hasonlóan kérdéskor:  

Hur mycket salt finns det i 100 g surdegsbröd? = Mennyi só van 100 g kovászos kenyérben?   

Ha ki akarjuk fejezni a mennyiségét ezeknek az anyagoknak, akkor valami „tartóba” kell őket 

beletenni: 

Jag vill ha en kopp te, tack! = Egy csésze teát kérek. 

Han åt 3 stora skivor bröd! = 3 nagy szelet kenyeret evett meg. (Látod, a „en skiva = egy szelet” van 

többes számban.) 

Jag har köpt 3 flaskor rött vin. = 3 üveg vörösbort vettem.  

Vill du ha en bit choklad? = Kérsz egy darab csokoládét?  

Kan jag få 3 kulor vaniljglass, tack? = Kaphatok 3 gömb vaníliafagyit, kérem?  

Hon dricker lingonsaft varje dag. = Minden nap iszik vörös áfonya szörpöt. 

Gyakorold be ezeket és ne felejtsd el kicsit átgondolni a mondandódat, amikor más főneveket 

helyettesítesz be ezekbe a mondatokba. Kicsi odafigyeléssel sok tipikus hibát el tudsz kerülni ☺  

És ha szeretnél még többet gyakorolni ebben a témakörben, akkor gyere a Swency gyakorló oldalra!  

Kellemes gyakorlást kívánunk a jövő heti viszontlátásig! 

Üdvözlettel,  

A Swency Csapata 

 


