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Zaimki dzierżawcze i zaimki zwrotne dzierżawcze
Possessive pronominer og reﬂeksive possessive pronominer
Zaimki dzierżawcze wskazują na stosunek przynależności do danej osoby gramatycznej. Tylko w pierwszej
i drugiej osobie liczby pojedynczej przybierają trzy formy, odpowiednio dla rodzaju en, rodzaju et i liczby
mnogiej. Po zaimkach dzierżawczych rzeczowniki występują w formie nieokreślonej.
Liczba pojedyncza:
1. osoba: MIN, MIT, MINE (mój, moja, moje)
2. osoba: DIN, DIT, DINE (twój, twoja, twoje)
3. osoba: HANS (jego)
HENDES (jej)
DENS (jego, jej)
DETS (jego)

Liczba mnoga:
1. osoba: VORES (nasz, nasza, nasze)
2. osoba: JERES (wasz, wasza, wasze)
3. osoba: DERES (ich)

Przykład Min far er blevet pensionist. (Mój tata przeszedł na emeryturę.)

Jeg vil gerne leje dit sommerhus. (Chciałabym wynająć twój domek letniskowy.)
Stormen har ødelagt deres have. (Burza zniszczyła ich ogród.)

B

Zaimki zwrotne dzierżawcze wyrażają przynależność dopełnienia do podmiotu. Są one identyczne z zaimkami dzierżawczymi, z wyjątkiem trzeciej osoby liczby pojedynczej, która ma trzy formy – odpowiednio dla
rodzaju en, rodzaju et i liczby mnogiej.
Liczba pojedyncza:
1. osoba: MIN, MIT, MINE (swoja, swój, swoje)
2. osoba: DIN, DIT, DINE (swoja, swój, swoje)
3. osoba: SIN, SIT, SINE (swoja, swój, swoje)

Liczba mnoga:
1. osoba: VORES (swoje)
2. osoba: JERES (swoje)
3. osoba: DERES (swoje)

Przykład Carsten besøgte sin søster i Odense. (Carsten odwiedził swoją siostrę w Odense.)

Hun savner sine børn. (Ona tęskni za swoimi dziećmi.)
Drengene leger med deres biler. (Chłopcy bawią się swoimi samochodami.)

C

Zaimki SIN, SIT, SINE nie występują w podmiocie.
Przykład Hun fortalte sin mand, hvad hun havde set. (Opowiedziała mężowi, co widziała.)

Hendes mand ville ikke tro hende. (Jej mąż nie chciał jej uwierzyć.)

D

Niepoprawne użycie zaimków dzierżawczych i zwrotnych dzierżawczych zmienia znaczenie wypowiedzi.
Przykład Dorthe bor i sit eget hus. (Dorthe mieszka w swoim własnym domu.)

Lisbeth har et stort hus. Dorthe bor i hendes hus. (Lisbeth ma duży dom. Dorthe mieszka w jej
domu.)
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Ćwiczenia
zaimki dzierżawcze lub zwrotne dzierżawcze.
1.1 Wpisz brakujące
Cathrine er berømt for sin gode mad. Alle kender hendes flæskesteg.
Przykład

1 Han skrev
bedste bog, da han var 90 år. ”Op og ned” blev
2 Slottet er berømt for
parker. Vandringen gennem

bestseller.
parker er en

kulturhistorisk oplevelse.
3 Hun havde
smarteste kjole på, da
eksmand så hende.
4 Peter er begyndt nu at tænke på
fremtid, men
planer er ikke klare

endnu.
5 Min mor er stolt af
have.
have har vundet flere priser.
6 Tue har ikke nået
fly.
næste fly går først i morgen.
7 Ulla er meget stresset, fordi hun laver middag for
svigerforældre.

mand
har lovet at hjælpe hende.
8 Kristian har givet
ord på, at han aldrig vil gøre det igen.
forældre stoler
på ham.
9 Hvert år tiltrækker Canada mange turister med
storslåede landskaber.
natur er stadig mange steder uberørt.
10
økonomi var i så dårlig stand, at han var nødt til at sælge
bil.
według wzoru, korzystając z odpowiedniej formy zaimka.
1.2 Utwórz zdania
Tag din hue på! Far sagde til sønnen, at han skulle tage sin hue på.
Przykład
1
2
3
4
5
6
7
8

Sluk for din computer! Mor sagde til mig, at
.
Tag dine tabletter! Lægen sagde til patienten, at
.
Hent dine breve! Postbuddet sagde til mig, at
.
Læs din stil op! Læreren sagde til Pernille, at
.
Hjælp mig med mine lektier! Min ven bad mig om,
.
Husk din madpakke! Mormoren sagde til sit barnebarn, at
Lad være med at drille din hund! Far sagde til mig, at
.
Find dit ur! Christian råbte til manden, at
.

.

na pytania.
1.3 OdpowiedzJanne
er gift med Torben. Susanne er gift med Jimmy. Janne kysser hendes mand. Hvem
Przykład

kysser hun? Hun kysser Jimmy.

1 Mor har bagt pebernødder. Mormor har bagt kanelsnegle. Mor spiser sine kager. Hvad spiser

mor?

.

2 Line bor i et stort værelse. Tine har et mindre værelse for sig selv. Tine kan godt lide at sidde

.
i hendes værelse. Hvor kan Tine godt lide at sidde?
3 Axel har en kat, som hedder Bolette. Erik har også en kat. Den hedder Max. Axel er meget glad
.
for sin kat. Hvad hedder Axels yndlingskat?
4 Henrik ejer en fin Volvo. Margrethe har en gammel Toyota. Margrethe elsker sin bil. Hvilken
.
bil elsker Margrethe?
5 Ida har købt en flaske hvidvin. Vivi har købt en flaske rødvin. Vivi vil bare drikke hendes vin.
.
Hvis vin vil Vivi drikke?
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