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W języku szwedzkim czasowniki nie odmieniają się przez osoby. Oznacza to, że w danym 
czasie gramatycznym forma czasownika taka sama dla każdej osoby.  Czasowniki szwedzkie 
dzieli się na 4 grupy różniące się koniugacją.  Duża grupa czasowników szwedzkich jest 
regularna i w łatwy sposób można tworzyć kolejne formy czasowników w określonych czasach 
gramatycznych.  Każda grupa rządzi się swoimi zasadami, które warto zapamiętać, aby potrafić 
bezbłędnie tworzyć poprawne formy czasowników. 

W poniższej publikacji zaprezentowano odmianę 730 czasowników. Większość czasowników 
posiada regularną odmianę.  W przypadku czasowników regularnych, kluczowa jest forma 
czasownika w czasie teraźniejszym, ponieważ na jej podstawie tworzone są formy czasownika 
w pozostałych czasach gramatycznych. Każda grupa czasowników posiada określone, logiczne 
reguły, według których czasowniki odmieniają się. Wyjątkiem może być grupa IV,  którą 
można podzielić na podgrupy w ramach których istnieją odrębne zasady. 

W języku szwedzkim istnieją następujące czasy: 

 Teraźniejszy (presens) – w czasie teraźniejszym czasownik kończy się na –ar, - er,  –r 
lub posiada końcówkę nieregularną (IV grupa) 

 Przeszły (preteritum) – czas przeszły kończy się na –ade, - de, -dde lub posiada 
końcówkę nieregularną. 

 Czas przeszło-teraźniejszy (forma supinum) – ten czas tworzony jest poprzez użycie 
czasownika „har” (forma teraźniejsza czasownika ha- mieć) oraz formy czasownika 
zwanej „supinum”. Przy koniugacji regularnej (grupy I-III), czasownik w formie 
supinum kończy się na –at, -t, -tt. 

 Czas zaprzeszły (pluskvamperfekt) - ten czas tworzony jest poprzez użycie czasownika 
„hade” (forma przeszła czasownika ha- mieć)  oraz formy czasownika zwanej 
„supinum”. Przy koniugacji regularnej (grupy I-III), czasownik w formie supinum 
kończy się na –at, -t, -tt. 

 Czas przyszły (futurum) – czas przyszły wyrażany jest za pomocą czasu teraźniejszego 
lub z użyciem czasowników modalnych, po których zawsze następuje bezokolicznik 
(infinitiv). 

Kluczem do tworzenia poprawnych zdań jest znajomość formy czasownika w bezokoliczniku 
i  czasie teraźniejszym. Na tej podstawie tworzone są kolejne formy czasowników. Należy też 
umieć rozpoznać, czy dany czasownik jest regularny czy nie. 
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GRUPA I 

Do tej grupy należą czasowniki, które w bezokoliczniku kończą się na „a” a w czasie 
teraźniejszym mają końcówkę –ar. Jest to najliczniejsza grupa czasowników.  Wszystkie 
czasowniki zakończone na –ar w czasie teraźniejszym, mają takie same reguły tworzenia form 
w pozostałych czasach.  

Przykłady: 

Jobbar - pracuje 

Pratar - rozmawia 

Talar – mówi 

 

GRUPA II a 

Do tej grupy należą czasowniki, które w bezokoliczniku kończą się na „a” a w czasie 
teraźniejszym mają końcówkę –er. Oznacza to, że aby stworzyć czas teraźniejszy należy usunąć 
końcówkę „a” w bezokoliczniku a następnie dodać –er. Nie jest to grupa aż tak bardzo liczna 
jak grupa I. Ta grupa ma pewną charakterystyczną cechę. Po odcięciu  „a” w bezokoliczniku, 
pozostaje pewna spółgłoska. Tą spółgłoską nie może być:  s, p, t ani k. Jeśli po odcięciu „a” 
pozostanie jedna z tych czterech spółgłosek, mamy do czynienia z grupą II b i obowiązują inne 
reguły niż poniższe. 

Poniżej przykłady:  

Ringer - dzwoni 

Gömmer – ukrywa, chowa 

Ställer - stawia, kładzie 

 

GRUPA II b 

Do tej grupy należą czasowniki, które w bezokoliczniku kończą się na „a” a w czasie 
teraźniejszym mają końcówkę –er. Oznacza to, że aby stworzyć czas teraźniejszy należy usunąć 
końcówkę „a” w bezokoliczniku a następnie dodać –er. Po odcięciu –a, pojawia się jedna z 
czterech spółgłosek: s, p, t lub k.  Bardzo ważne jest rozróżnienie grupy II a i II b, ponieważ 
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różnią się one regułami tworzenia czasu przeszłego (preteritum) oraz przeszło teraźniejszego 
(perfekt). 

Przykłady:  

Läser - czyta 

Köper - kupuje 

Reser – podróżuje 

 

GRUPA III 

Do tej grupy należą czasowniki, które w bezokoliczniku kończą się nie tylko na samogłoskę 
„a” (takich czasowników w tej grupie jest stosunkowo niedużo), ale również na inne 
samogłoski. Czasowniki należące do tej grupy, w czasie teraźniejszym kończą się na –r.  Czas 
przeszły tworzy się poprzez dodanie końcówki –dde do bezokolicznika a formę supinum – 
poprzez dodanie końcówki –tt. Jest to dosyć mała grupa czasowników.  

Przykłady:  

Bor - mieszka 

Tror - wierzy 

Mår - czuje się (np. dobrze lub źle) 

 

GRUPA IV 

Jest to dosyć zróżnicowana grupa. Do tej grupy należą zarówno czasowniki nieregularne, ale 
również grupy czasowników posiadające wspólne, takie same zasady tworzenia czasów 
gramatycznych.  „Vara” – być, jest przykładem czasownika nieregularnego, którego odmiana 
nie pokrywa się z odmianą jakiegokolwiek innego czasownika. Natomiast czasowniki skriva 
oraz skrika odmieniają się według takich samych reguł.  

Tak jak wspomniano powyżej, w ramach IV grupy istnieje podgrupa czasowników, których 
odmiana nie pokrywa się z odmianą żadnego innego czasownika.  
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Przykłady: 

Springer – biegnie 

Går – idzie 

Kommer – nadchodzi, pochodzi 

 

Co zawiera poniższa publikacja? 

 

W poniższym zestawieniu czasowników ujęto następujące formy: 

Infinitiv – forma bezokolicznikowa; 

Imperativ – forma rozkazująca; 

Presens – forma teraźniejsza; 

Preteritum – forma czasu przeszłego; 

Supinum – forma czasu przeszłego; wchodzi w skład formy „perfekt” oraz „pluskvamperfekt” 

W kolumnie przedostatniej wpisano znaczenie danego czasownika. W kolumnie ostatniej 
znajduje się informacja o grupie, do jakiej dany czasownik należy. 
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Bezokolicznik 
Tryb 

rozkazujący 
Czas 

teraźniejszy 

Czas 
przeszły 

(preteritum) 

Forma 
supinum 

Tłumaczenie Grupa 

abonnera abonnera abonnerar abbonerade abonnerat 
Subskrybować, 
prenumerować 

I 

absorbera absorbera absorberar absorberade absorberat absorbować I 

acceptera acceptera accepterar accepterade accepterat       akceptować I 

ackompanjera ackompanjera ackompanjerar ackompanjerade ackompanjerat akompaniować I 

ackreditera ackreditera ackrediterar ackrediterade ackrediterat akredytować I 

addera addera adderar adderade adderat dodawać I 

adoptera adoptera adopterar adopterade adopterat adoptować I 

adressera adressera adresserar adresserade adresserat adresować I 

agera agera agerar agerade agerat działać, reagować I 

akta akta aktar aktade aktat uważać (na coś, na kogoś) I 

akta sig akta sig aktar sig aktade sig aktat sig strzec się I 

alliera sig alliera sig allierar sig allierade sig allierat sig izolować się I 

alstra alstra alstrar alstrade alstrat 
generować, produkować, 

wytwarzać 
I 

amma amma ammar ammade ammat karmić piersią I 

ana - anar anade anat 
podejrzewać, mieć 

wrażenie 
I 

analysera analysera analyserar analyserade analyserat analizować I 

andas andas andas andades andats oddychać I 

anfalla anfall anfaller anföll anfallit atakować, obarczać (kogoś) IV 

anföra anför anför anförde anfört przytaczać, cytować II a 

ange (angiva) ange anger angav angett 
Informować, wspominać (o 

czymś) 
IV 

angripa angrip angriper angrep angripit atakować IV 

angå - angår angav angick niepokoić, respektować 
IV 
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Bezokolicznik 
Tryb 

rozkazujący 
Czas 

teraźniejszy 

Czas 
przeszły 

(preteritum) 

Forma 
supinum 

Tłumaczenie Grupa 

angöra angör angör angjorgde angjort rozczulać, wzruszyć IV 

anhålla anhåll anhåller anhöll anhållit 
aresztować, zatrzymać 
kogoś 

IV 

anknyta anknyt anknyter anknöt anknutit połączyć, spajać IV 

anlägga anlägg anlägger anlände anlägnt 
budować, wznosić 
konstruować 

IV 

anmäla anmäl anmälar anmälde anmält 
medlować się, rejestrować 
się 

II a 

annonsera annonsera annonserar annonserade annonserat reklamować I 

anordna anordna anordnar anordna anordnade organizować I 

anpassa anpassa anpassar anpassade anpassat 
dopasowywać, 
przystosowywać 

I 

anrätta anrätta anrättar anrättade anrättat przyrządzać (jedzenie) I 

anse anse anser ansåg ansett 
sądzić, stwierdzać, 
mniemać 

I 

ansluta ansluta ansluter anslöt anslutit połączyć, związać IV 

anstränga ansträng anstränger ansträngde ansträngt postarać się, wysilić się II a 

anställa anställa anställer anställde anställt zatrudniać II a 

anteckna anteckna antecknar antecknade antecknat notować I 

antyda antyda antyder antydde antytt Sugerować, implikować II a 

antända antänd antänder antände antänt Podpalić, zapalić II a 

anvisa anvisa anvisar anvisade anvisat przydzielać, wyznaczać I 

använda använd använder använde använt używać II a 

arbeta arbeta arbetar arbetade arbetat pracować I 

avbeställa avbeställa avbeställer avbeställde avbeställt anulować, odwoływać II a 

avbryta avbryt avbryter avbröt avbrutit przerywać, odwoływać IV 

avböja avböj avböjer avböjde avböjt odmówić, odrzucić II a 

avge avge avger avgav avgett 
wydzielać coś, oświadczać, 
wydawać opinię 

IV 
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Bezokolicznik 
Tryb 
rozkazujący 

Czas 
teraźniejszy 

Czas 
przeszły 

(preteritum) 

Forma 
supinum 

Tłumaczenie Grupa 

avgå avgå avgår avgick avgett 
rezygnować, odejść, 
porzucić 

IV 

avgöra avgör avgör avgjorde avgjort 
decydować, ustalać, 
determinować 

IV 

avlida avlid avlider avled avlidit umierać IV 

avse - avser avsåg avsett 
zamierzać, dotyczyć, mieć 
na myśli  

IV 

avsky avsky avskyr avskydde avskytt 
nienawidzić, pogardzać,  
czuć odrazę 

III 

avslå avslå avslår avslog avslagit 
odrzucać, omdówić, 
oddalać (np. Wniosek) 

IV 

avslöja avslöja avslöjar avslöjade avslöjat 
odsłaniać, wyjawiać, 
demaskować 

I 

avundas avundas avundas avundades avundats zazdrościć I 

bada bada badar badade badat brać kąpiel I 

badda badda baddar baddade baddat przemywać, wykąpać,  I 

banta banta bantar bantade bantat Być na diecie I 

be(dja) be ber  bad bett prosić o coś, błagać IV 

bebygga bebygg bebygger bebyggde bebyggat 
kolonizować, abudować, 
zasiedlać 

II a 

bedra bedra bedrar bedrog bedragit 
oszukiwać, kantować, 
nabierać 

IV 

befalla befall befaller befallde befallt rozkazywać, kazać II a 

befinna sig befinn sig befinner sig befann sig befunnit sig 
znajdować się w pewnym 
miejscu 

IV 

befolka befolka befolkar befolkade befolkat zamieszkiwać, zaludniać I 

befodra befodra befodrar befodrade befodrat awasować I 

befrukta befrukta befruktar befruktade befruktat zapładniać I 

begrava begrav begraver begravde begravt pochować kogoś, grzebać II a 

begripa begrip begriper begrep begripit rozumieć, pojmować IV 

begrunda begrunda begrundar begrundade begrundat rozważać, przemyśleć I 
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Bezokolicznik 
Tryb 
rozkazujący 

Czas 
teraźniejszy 

Czas 
przeszły 

(preteritum) 

Forma 
supinum 

Tłumaczenie Grupa 

begränsa begränsa begränsar begränsade begränsat ograniczać I 

begära begär begär begärde begärt żądać, wymagać II a 

behålla behåll behåller behöll behållit utrzymywać, trzymać IV 

behärska behärska behärskar behärskade behärskat 
być w czymś biegłym, 
dominować 

I 

behöva - behöver behövde behövt potrzebować II a 

bekymra sig bekymra dig bekymrar sig bekymrade sig bekymrat sig marwtić się,niepoić I 

bekämpa bekämpa bekämpar bekämpade bekämpat walczyć, zwalczać I 

belöna belöna belönar belönade belönat wynagradzać kogoś I 

bemöta bemöt bemöter bemötte bemött 
odpowiadać komuś, 
ustosunkować się do 
czegoś, reagować na coś 

II b 

bereda sig bered dig beredar sig beredde sig berett sig przygotowywać się II a 

bero (på) - beror på berodde på berott på zależeć, zostawić III 

berättiga (till) - berättigar (till) berättigade (till) berättigat (till) Być uprawnionyn do czegoś I 

berömma beröm berömmer berömde berömt chwalić, pochwalać II a 

beröra berör berör berörde berört dotykać, poruszać II a 

beskriva beskriv beskriver beskrev beskrivit opisywać IV 

beskylla beskyll beskyller beskyllde beskyllt 
Oskarżać, obwiniać, 
potępiać 

II a 

beskära beskär beskär beskar beskurit przycinać, obcinać IV 

beställ beställ beställer beställde beställt zamawiać II a 

bestämma bestäm bestämmer bestämde bestämt decydować, ustalać II a 

bestämma sig bestäm dig bestämmer sig bestämde sig bestämt sig decydować się II a 

besöka besök besöker besökte besökt odwiedzać II a 

bete sig bete dig beter dig betedde dig betett dig zachowywać się III 

betyda - betyder betydde betytt oznaczać II a 

beundra beundra beundrar beundrade beundrat podziwiać I 
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Bezokolicznik 
Tryb 
rozkazujący 

Czas 
teraźniejszy 

Czas 
przeszły 

(preteritum) 

Forma 
supinum 

Tłumaczenie Grupa 

bidra(ga) bidra(g) bidrar bidrog bidragit 
przyczynić się, wnieść 
wkład 

IV 

binda bind binder band bundit ustalić, wiązać IV 

bistå bistå bistår bistod bistått asystować, pomagać IV 

bita bit biter bet bitit gryźć IV 

bjuda bjud bjuer bjöd bjudit zapraszać oferować IV 

bleka blek bleker blekte blekt bleknać, wybielać II a 

bli(va) bli blir blev blivit stawać się IV 

blåsa blås blåser blåste blåst wiać (wiatr) II b 

bläddra bläddra bläddrar bläddrade bläddrat 
kartkować, przeglądać (np. 
książkę) 

I 

blänka blänk blänker blänkte blänkt błyszczeć, lśnić II b 

blöda blöd blöder blödde blött krwawić II a 

blöta blöt blöter blötte blött zmoczyć II b 

bo bo bor bodde bott mieszkać, rezydować III 

bosätta sig bosätt dig bosätter dig bosatte dig bosatt sig osiedlać się II b 

breda bred brer bredde brett 
rozszerzać, ozpościerać, 
smarować 

III 

brinna brinn brinner brann brunnit palić, płonąć IV 

brista brist brister brast brustit pękać, przebijać IV 

bromsa bromsa bromsar bromsade bromsat hamować I 

bry sig om bry dig om bryr sig om brydde sig om  brutt sig om matwić się o coś, o kogoś  III 

brygga brygg brygger bryggde bryggt palić (kawę), warzyć II a 

bryna bryn bryner brynte brynt 
ostrzyć, zaostrzać, 
temperować 

II b 

bryta bryt bryter bröt brutit łamać, zerwać, rozbijać IV 

brås på  - brås på bråddes på bråtts på wdawać się w kogoś III 

bräka bräk bräker bräkte bräkt beczeć, wyć II b 

bränna bränn bränner brände bränt palić, wypalić II a 
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Bezokolicznik 
Tryb 
rozkazujący 

Czas 
teraźniejszy 

Czas 
przeszły 

(preteritum) 

Forma 
supinum 

Tłumaczenie Grupa 

bygga bygg bygger byggde byggt budować II a 

byta byt byter bytte bytt zmieniać, wymieniać II a 

bära bär bär bar burit nosić IV 

bättra sig bättra dig bättrar sig bättrade sig bättrat sig poprawiać I 

böja böj böjer böjde böjt pochylić, wygiąć II a 

bönfalla bönfall bönfaller bönföll bönfallit błagać, prosić IV 

böra - bör borde bort powinien/powinna II a 

chansa chansa chansar chansade chansat ryzykować, próbować I 

dammsuga dammsug dammsuger dammsög dammsugit odkurzać IV 

deltaga deltag deltar deltog deltagit brać udział IV 

dimpa dimp dimper damp  dumpit wpadać IV 

draga drag drag drog dragit ciągnąć IV 

dricka drick dricker drack druckit pić IV 

driva driv driver drev drivit 
prowadzić (np. działalność 
gospodarczą, biznesową) 

IV 

driva med driv med driver med drev med drivit med drwić z kogoś IV 

drypa dryp dryper dröp drupit kapać, ociekać, sączyć IV 

drämma till dräm till drämmer till drämde till drämt till uderzyć kogś, walnąć II a 

dräpa dräp dräper dräpte dräpt zamordować kogoś II b 

dröja dröj dröjer dröjde dröjt 
opóźniać, trwać (np. coś 
trwa długo/krótko) 

II a 

drömma dräm drämmer drömde drömt marzyć II a 

duga - duger dög dugt 
nadawać się (coś jest 
wytarczająco dobre) 

IV 

dyka dyk dyker dök dykt nurkować IV 

dö dö dör dog dött umierać IV 

dölja döjl döjler dolde dolt ukrywać coś  II a 

döma döm dömer dömde dömt 
oceniać, osądzać, wydawać 
wyrok 

II a 
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Bezokolicznik 
Tryb 

rozkazujący 
Czas 

teraźniejszy 

Czas 
przeszły 

(preteritum) 

Forma 
supinum ” 

Tłumaczenie Grupa 

döpa döp döper döpte döpt 
chrzcić, nadawać komuś 
imię 

II b 

envisas envisas envisas envisades envisats 
być upartym, obstawać 
przy czymś 

II a 

erbjuda erbud erbjuder erbjöd erbjudit oferować IV 

erhålla erhåll erhåller erhöll erhållit otrzymywać IV 

erkänna erkänn erkänner erkände erkänt 
przyznawać się do czegoś, 
uznać coś, dopuścić 

II a 

ersätta ersätt ersätter ersatte ersatt rekompensować, zastąpić II b 

erövra erövra erövrar erövrade erövrat 
podbijać (np. zieminie), 
zawałdnąć 

I 

etablera etablera etablerar atablerade etablerat utworzyć, ustanowić I 

extraknäcka extraknäck extraknäcker extraknäckte extraknäckt pracować dotywczo  II b 

falla fall faller föll fallit spadać, upadać IV 

fara far far for farit 
chodzić, podróżować, 
ryzykować 

IV 

fastna fastna fastar fastnade fastnat tkwić, ugrzęzić I 

fatta fatta fattar fattade fattat pojmować, brać, kapować I 

fattas fattas fattas fattades fattats brakować II a 

fika fika fikar fikade fikat mieć przerwę kawową I 

finna finn finner fann funnit 
znajdować, odnajdować, 
postrzegać coś 

IV 

finnas - finns fanns funnits być, istnieć IV 

fira fira firar firade firat Świętować, celebrować I 

fisa fis fiser fes fisit pierdzieć I 

fly fly flyr flydde flytt uciekać III 

flyga flyg flyger flög flugit latać IV 

flyta flyt flyter flöt flutit 
przypływać, unosić się na 
wodzie 

IV 
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Bezokolicznik 
Tryb 
rozkazujący 

Czas 
teraźniejszy 

Czas 
przeszły 

(preteritum) 

Forma 
supinum 

Tłumaczenie Grupa 

flänga fläng flänger flängde flängt brzęczeć, rozedrzeć II a 

fnysa fnys fnyser fnyste fnyst sapać, przychać II a 

formge formge formger formgav formgivit projektować, tworzyć IV 

fortsätta fortsätt fortsätter fortsatte fortsatt kontynuować IV 

framföra framför framför framförde framfört 
przekazywać, wyrażać, (np. 
sympatię) 

II a 

framhäva framhäv framhäver framhävde framhävt podkreślać coś, kłaść nacisk II a 

framställa framställ framställer framställde framställt produkować, wytwarzać II a 

fridlysa fridlys fridlyser fridlyste fridlyst 
Zabezpieczyć, chronić, 
osłaniać, bronić 

II b 

frikänna frikänn frikänner frikände frikänt uniewinniać II a 

frysa frys fryser frös frusit marznąć II b 

fråga fråga frågar frågade frågat pytać I 

fräsa fräs fräser fräste fräst 
syczeć, skwierczeć, pienić 
się 

II b 

fylla fyll fyller fyllde fyllt napełniać, wypełnać II a 

fälla fäll fäller fällde fällt wpaść w pułapkę II a 

färdas färdas färdas färdades färdats 
podróżować, przemieszczać 
się 

II a 

fästa fäst fäster fäste fäst Umocować, przymocować II b 

föda föd föder födde fött rodzić II a 

följa följ följer följde följt podążać, śledzić II a 

föra för för förde fört 
prowadzić, przeprowadzać, 
pokazywać, wskazywać 

II a 

förbereda förbered förbereder förberedde förberett przygotować II a 

förbinda förbind förbinder förband förbundit wiązać, połączyć IV 

förbise förbise förbiser förbisåg förbisett pomijać, ignorować IV 

förbjuda forbid förbjuder förbjöd förbjudit zakazywać IV 

fördöma fördöm fördömer fördömde fördömt Potępiać, przeklinać kogoś II a 



    
 

   
 
  
      
 

wwws.szwedzkionline.eu  

15 | S t r o n a  

 

Bezokolicznik 
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rozkazujący 

Czas 
teraźniejszy 

Czas 
przeszły 

(preteritum) 

Forma 
supinum 

Tłumaczenie Grupa 

förebygga förebygg förebygger förebyggde förebyggt zapobiegać II a 

föredra föredra föredrar föredrog föredragit preferować IV 

förekomma förekom förekommer förekom förekommit 

występować (np. coś 
występuje na jakimś 
obszarze), wydarzać się, 
trafiać się  

IV 

föreslå föreslå föreslår föreslog föreslagit proponować, sugerować IV 

föreställa föreställ föreställer föreställde föreställt 
wyobrażać sobie, 
prezentować coś 

II a 

förfalla - förfaller förfalla förfälla podupadać IV 

förfölja förfölj förföljer förföljde förföljt prześladować II a 

förgylla förgyll förgyller förgyllde förgyllt pozłacać, złocić II a 

förhöra förhör förhör förhörde förhört przesłuchiwać kogoś II a 

förlänga förläng förlänger förlängde förlängt przedłużać II a 

förmå förmå förmår förmådde förmått być w stanie coś zrobić III 

förråda förråda förråder förrådde förrått zdradzić, zawieźć, oszukać III 

försjunka försjunk försjunker försjönk försjunkit tonąć, topić się IV 

förstå förstå förstår förstådde förstått rozumieć IV 

förstöra förstör förstör förstörde förstört niszczyć, rujnować II a 

försvinna försvinn försvinner försvann försvunnit znikać IV 

försöka försök försöker försökte försökt próbować II b 

försörja sig försörj dig försörjer dig försörjde dig försörjt dig Utrzymywać się II a 

förtrycka förtryck förtrycker förtryckte förtryckt uciskać, gnbić, ciemiężyć II b 

förtränga förträng förtränger förträngde förträngt 
wypierać (z pamięci), 
poskramiać 

II a 

förtära förtär förtär förtärde förtärt spozywać, konsumować II  a 

förutse förutse förutser förutsåg förutsett przewidywać, antycypować IV 

förutsätta förutsätt förutsätter förutsatte förutsatt 
przypuszczać, 
zakładać(mieć teorię na 
jakiś temat 

II b 
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rozkazujący 

Czas 
teraźniejszy 
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przeszły 

(preteritum) 

Forma 
supinum 

Tłumaczenie Grupa 

gala gal galer gol gallit, galt krzyczeć, piać (jak kura) IV 

gallskrika gallskrik gallskriker gallskrek gallskrikit krzyczeć, wrzeszczeć IV 

ge ge ger gav gett Dawać, darować IV 

ge efter (för) ge efter (för) ger efter (för) gav efter (för) gett efter (för) 
ulegać, ustępować, 
poddawać się 

IV 

ge igen ge igen ger igen gav igen gett igen oddawać, zwrócić IV 

genomföra genomför genomför genomförde genomfört 
Przeprowadza (np. 
transkajcę)ć, realizować, 
przeforsować (np. plan) 

II a 

genomgå genomgå genomgår genomgick genomgått przechodzić (np. operację) IV 

gifta sig gift sig gifter sig gifte sig gift sig pobierać się II b 

gjuta gjut gjuter göt gjutit 
robić odlew, wylewać (np. 
gorący beton) 

IV 

glida glid glider gled glidit poślizgnąć się, wyślizgnąć IV 

glo glo glor glodde glott wpatrywać się, gapić się III 

glädja glädj glädjer gladde glatt cieszyć się II a 

glänsa gläns glänser glänste glänst Świecić, błyszczeć II b 

glöda glöd glöder glödde glött Żarzyć się II a 

glömma glöm glömmer glömde glömt zapominać II a 

gnaga gnag gnager gnagde gnagt zgrzytać, gryźć II a 

gnida gnid gnider gned gnidit pocierać, ścierać IV 

gny gny gnyr gnydde gnytt jęczeć, burczeć, biadolić III 

gnälla gnäll gnäller gnällde gnällt narzekać II a 

godkänna godkänn godkänner godkände godkänt aprobować, akceptować II a 

godta godta godtar godtog godtagit 
uwzględnić coś, przycylić 
się 

IV 

gottgöra gottgör gottgör gottgjorde gottgjort 
zrekompensować, dać 
odszkodowanie 

IV 

granska granska granskar granskade granskat 
ocenić, przeprowadzić 
inspekcję 

I 
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(preteritum) 

Forma 
supinum 
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gripa grip griper grep gripit aresztować, złapać, chwycić IV 

gro gro gror grodde grott rosnąć, kiełkować III 

gry - gryr grydde grytt Świtać, dnieć III 

gråta gråt gråter grät gråtit płakać IV 

gräla gräla grälar grälade grälat kłocić się, walczyć I 

gräma sig gräm dig grämer sig grämde sig grämt sig irytować się II a 

gräva gräv gräver grävde grävt kopać, wykopywać II a 

gröpa gröp gröper gröpte gröpt kroić, drążyć, śrutować II b 

gå gå går gick gått Iść, spacerować IV 

gälla - gäller gällde gällt dotyczyć, należeć II a 

gäspa gäspa gäspar gäspade gäspat ziewać I 

gömma göm gömmer gömde gömt chować, ukryć II a 

göra gör gör gjorde gjort robić IV 

ha ha har hade haft mieć IV 

handskas (med) handskas (med) handskas (med) handskades (med) 
handskats 
(med) 

radzić sobie 
czymś,zajmować się, 
uporać się  

II a 

hantera hantera hanterar hanterade hanterat 
zarządzać, kierować, 
manipuloać 

I 

heta - heter hette hetat nazywać II b 

hinna hinn hinner hann hunnit zdążyć IV 

hjälpa hjälp hjälper hjälpte hjälpt pomagać II a 

hugga hugg hugger högg huggit ciąć, siekać, karczowa IV 

hushålla hushåll hushåller hushöll hushållit 
prowadzić gospodarstwo 
domowe oszczędnie 

IV 

hyra hyr hyr hyrde hyrt wynajmować II a 

hysa hys hyser hyste hyst dać schronienie, żywić II b 

hålla håll håller höll hållit trzymać IV 

hälla hälla häller hällde hällt lać, wylewać II a 
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Czas 
teraźniejszy 

Czas 
przeszły 

(preteritum) 
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hälsa på hälsa på hälsar på hälsade på hälsat på pozdrawiać, witać się I 

hämnas hämnas hämnas hämnades hämnats pomścić, mścić II a 

hända - händer hände hänt wydarzyć się, dziać się II a 

hänga häng hänger hängde hängt wieszać II a 

häva häv häver hävde hävt zniseść, anulować II a 

höja höj höjer höjde höjt podnieść, dźwignąć II a 

höra hör hör hörde hört słyszać II a 

iaktta iaktta iakttar iakttog iakttagit obserwować IV 

idrotta idrotta idrottar idrottade idrottat uprawiać sport I 

infinna sig infinn sig infinner sig infann sig infunnit sig pojawiać się  IV 

införa inför inför införde infört wprowadzać II a 

ingripa ingrip ingriper ingrep ingripit ingerować IV 

ingå i ingå i ingår i ingick i ingått i ująć, obejmować IV 

inleda inled inleder inledde inlett zaczynać, rozpoczynać II a 

innebära innebär innebär innebar inneburit rozpoczynać IV 

inneha inneha innehar innehade innehaft posiadać IV 

innehålla innehåll innehåller innehöll innehållit zawierać IV 

inreda inred inreder inredde inrett meblować, dekorować II a 

inrikta inrikta inriktar inriktade inriktat 
kierowa, 
skierować,adresować 

I 

inse inse inser insåg insett 
spostrzec, zdać sobie 
sprawę 

IV 

inskränka inskränk inskränker inskränkte inskränkt ograniczyć II b 

inställa inställ inställer inställde inställt odwołać, zawiesić II a 

instämma instäm instämmer instämde instämt aprobować, dopuszczać II a 

intervjua intervjua intervjuar intervjuade intervjuat przeprowadzać wywiad I 

inträffa inträffa inträffar inträffade inträffat Wydarzyć się, zdarzyć I 

inviga invig inviger invigde invigt wtajemniczać II a 
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invända invänd invänder invände invänt oponować, sprzeciwiać się II a 

jobba jobba jobbar jobbade jobbat pracować I 

jämföra jämför jämför jämförde jämfört porównywać II a 

jämna jämna jämnar jämnade jämnat wyrównywać I 

jäsa jäs jäser jäste jäst fermentować II b 

kasta kasta kastar kastade kastat wyrzucać I 

klargöra klargör klargör klargjorde klargjort narzekać IV 

klippa klipp klipper klippte klippt ciąć II b 

kliva kliva kliver klev klivit wspinać się IV 

klyva klyva klyver klöv kluvit rozłupywać,rozszczepiać IV 

klå klå klår klådde klått pokonywać III 

klä klä klär klädde klätt Ubierać się III 

kläcka kläcka kläcker kläckte kläckt wykluwać się II b 

klämma kläm klämmer klämde klämt ściskać, szczypać II a 

klänga kläng klänger klängde klängt wdrapywać się II a 

klättra klättra klättrar klättrade klättrat wspinać się I 

klösa klös klöser klöste klöst drapać, skrobać II b 

knipa knip kniper knep knipit uszczypnąć IV 

knivhugga knivhugg knivhugger knivhuggde knivhuggit pchnąć, ukłuć IV 

knycka knyck knycker knyckte knyckt 
(potocznie) „gwizdnąć” 
komuś coś, ukraść 

II b 

knyta knyt knyter knöt knutit Wiązać, związywać IV 

knäböja knäböj knäböjer knäböjde knäböjt klękać II a 

knäcka knäck knäcker knäckte knäckt pękać, rwać, łamać II b 

knäppa knäpp knäpper knäppte knäppt pstrykać palcami II b 

komma kom kommer kom kommit przychodzić, przybywać IV 
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konkurrera konkurrera konkurrerar konkurrerade konkurrerat rywalizować I 

koppla koppla kopplar kopplade kopplat przyłączyć I 

korrekturläsa korrekturläs korrekturläser korrekturläste korrekturläst poprawiać, korygować II b 

korsfästa korsfäst korsfäster korsfäste korsfäst ukrzyżować II b 

kringgå kringå kringår kringick kringått Ignorować IV 

krympa krymp krymper krympte krympt zmniejszać, kurczyć się II b 

kräkas kräks kräks kräktes kräkts wymiotować II b 

kränka kränk kränker kränkte kränkt obrażać, hańbić II b 

kräva kräv kräver krävde krävt żądać, pytać II a 

kröka krök kröker krökte krökt wygiąć, zgiąć II b 

kröna krön kröner krönte krönt koronować II b 

kungöra kungör kungör kungjorde kungjort 
ogłosić, rozgłaszać, 
obwieścić 

IV 

kunna - kan kunde kunnat móc, potrafić IV 

kvärstå kvärstå kvärstår kvärstod kvärstått pozostawiać IV 

kväka kväk kväker kväkte kväst kumkać (jak żaba), rechotać II a 

kväva kväv kväver kvävde kvävt dusić, dławić się II a 

kyla  kyl kyler kylde kylt chłodzić II a 

kyssa kyss kysser kysste kysst całować II b 

känna känn känner kände känt czuć II a 

köpa köp köper köpte köpt kupować II b 

köpslå köpslå köpslår köpslog köpslagit targować się IV 

köra kör kör körde kört prowadzić pojazd II a 

ladda ner ladda ner laddar ner laddade ner laddat ner ściągać pliki, pobierać I 

landstiga landstig landstiger landsteg landstigit przypłynąć, lądować IV 

le le ler log lett Uśmiechać się IV 
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leda led  leder ledde lett 

przeprowadzić, 
poprowadzić, kierować 
(wydawać komuś 
polecenia) 

II a 

leka lek leker  lekte lekt bawić się (jako dziecko) II b 

leva lev lever levde levt , levat żyć II a 

leverera leverera levererar levererade levererat 
dostarczać coś (w sensie 
fizycznym) 

I 

lida lid lider led lidit cierpieć IV 

ligga ligg ligger låg legat leżeć IV 

likna likna liknar liknade liknat 
porównywać, być 
podobnym 

I 

limma limma limmar limmade limmat kleić I 

ljuda ljud ljuder ljöd ljudit 
brzmieć, dźwięczeć, 
rozbrzmiewać 

IV 

ljuga ljug ljuger ljög ljugit kłamać IV 

lukta lukta luktar luktade luktat pachnieć I 

lyda lyd lyder lydde lytt słuchać, być posłuszny II a 

lyfta lyft lyfter lyfte lyft podnosić II b 

lysa lys lyser lyste, lös lyst świecić, błyszcze II b 

låna låna lånar lånade lånat pożyczać I 

låsa lås låser låste låst zamykać/ryglować (drzwi),  II b 

låta låt låter lät låtit pozwalać IV 

låtsas låtsas låtsas låtsades låtsats udawać I 

läcka läck läcker läckte läckt wyciekać II b 

lägga lägg lägger lade lagt kłaść IV 

läka läk läker läkte läkt leczyć, uzdrawiać IV 

lämna lämna lämnar lämnade lämnat opuścić, zostawiać I 

lära lär lär lärde lärt uczyć, nauczać II a 

läsa läs läser läste läst czytać, uczyć się II b 
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löda löd löder lödde lött lutować, spawać II a 

löpa löp löper löpte löpt biegać II b 

lösa lös löser löste löst rozwiązywać (problem) II b 

magra magra magrar magrade magrat tracić wagę I 

makulera makulera makulerar makulerade makulerat zaniechać, porzucić I 

mala mala maler malde malt mielić, przemielać II a 

manövrera manövrera manövrerar manövrerade manövrerat 
kierować (np. wozkiem), 
manewrować 

I 

marknadsföra marknadsför marknadsför marknadsförde marknadsfört 
handlować, lansować, 
promować 

II a 

maskera maskera maskerar maskerade maskerat ukrywać, maskować I 

meddela meddela meddelar meddelade meddelat informować I 

medge medge medger medgav medgivit umożliwiać, zeznawać IV 

medverka medverka medverkar medverkade medverkat brać udział,  I 

mena mena menar menade menat mieć na mśli I 

minnas minns minns mindes mints pamiętać, przypominać II a 

minska minska minskar minskade minskat Zmniejszać, redukować I 

missbedöma missbedöm missbedömer missbedömde missbedömt źle ocenić II a 

missbruka missbruka missbrukar missbrukade missbrukat nadużywać I 

missförstå missförstå missförstår missförstod missförstått źle coś zrozumieć, pomylić IV 

missköta missköt missköter misskötte misskött zaniedbywać II b 

misslyckas misslyckas misslyckas misslyckades misslyckats zawieść, odnieść porażkę I 

missta missta misstar misstog misstagit pomylić się IV 

misstro misstro misstror misstrodde misstrott niedowierzać, podejrzewać III 

misstycka misstyck misstycker misstyckte misstyckt potępiać, dezaprobować II b 

misstänka misstänka misstänker misstänkte misstänkt spodejrzewać II b 

mista mist mister miste mist tracić II b 

motivera motivera motiverar motiverade motiverat motywować I 
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motstå motstå motstår motstod motstått przeciwstawiać się IV 

motsätta sig motsätt dig motsätter sig motsatte sig motsatt sig oponować II b 

mottaga mottaga mottager mottog mottagit otrzymywać IV 

munhuggas munhuggs munhuggs munhöggs munhuggits sprzeczać się, wykłócać się IV 

mysa mys myser myste myst tworzyć przytulny nastrój II b 

må må mår mådde mått czuć się III 

måla måla målar målade målat malować I 

måste - måste måste måst musieć IV 

måtta måtta måttar måttade måttat mieć umiar I 

märka märk märker märkte märkt zauważyć coś, oznaczyć coś II b 

mäta mät mäter mätte mätt mierzyć, porównywać II b 

mörda mörda mördar mördade mördat 
zamordować, zorganizować 
zamach 

I 

mörkna - mörknar mörknade mörknat ściemniać się I 

möta möt möter mötte mött spotykać się, spotykac II b 

nedkomma - nedkommer nedkom nedkommit rodzić, urodzić IV 

nedlåta sig nedlåt dig nedlåter sig nedlät sig nedlåtit sig raczyć coś uczynić IV 

neka neka nekar nekade nekat odmawiać I 

niga nig niger neg nigit ukłonić się IV 

Njuta av njut njuter njöt njutit cieszyć się z czegoś IV 

notera notera noterar noterade noterat notować I 

nypa nyp nyper nöp nypt szczypać IV 

nysa nys nyser nös nyst kichać IV 

nå nå når nådde nått dosięgnąć III 

nämna nämn nämner nämnde nämnt wspominać (o czymś) II a 

nära när när närde närt odżywiać II a 

närma närma närmar närmade närmat zbliżać się I 
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närvara närvara närvarar närvarade närvarat być obecnym I 

nöja sig nöj dig nöjer sig nöjde sig nöjt sig 
być usatysfakcjonowanym, 
cieszyć się z czegoś 

II a 

nöta nöt nöter nötte nött zużyć II b 

observera observera observerar observerade observerat obserwować I 

offentliggöra offentliggör offentliggör offentliggjorde offentliggjort publikować, ogłaszać IV 

omfatta omfatta omfattar omfattade omfattat obejmować, zawierać I 

omge omge omger omgav omgett otaczać, okrążać IV 

omkomma omkom omkommer omkom omkommit ponieść śmierć, stracić życie IV 

omskära omskär omskär omskar omskurit obrzezać IV 

omsätta omsätt omsätter omsatte omsatt 
przekształcać coś, 
przeobrażać 

II b 

omvända omvänd omvänder omvände omvänt przekształcać, nawracać II a 

opponera sig opponera dig opponerar sig opponerade sig opponerat sig przeciwstawiać się I 

ordna ordna ordnar ordnade ordnat porządkować I 

orka orka orkar orkade orkat 
dawać radę, być w stanie 
coś zrobić 

I 

oroa sig oroa dig oroar sig oroade sig oroat sig martwić się I 

orsaka orsaka orsakar orsakade orsakat powodować coś I 

paddla paddla paddlar paddlade paddlat wiosłować I 

pantsätta pantsätt pantsätter pantsatte pantsatt dawać w zastaw II b 

passa passa passar passade passat pasować, być w porządku I 

passera passera passerar passerade passerat 
mieć powodzenie, odnieść 
sukces 

I 

peka peka pekar pekade pekat wskazywać (palcem) I 

pendla pendla pendlar pendlade pendlat 
dojeżdżać komunkacją 
miejską 

I 

pensioneras pensionera pensioneras pensionerades pensionerats iść na emeryturę I 

peta peta petar petade petat pozbyć się czegoś I 



    
 

   
 
  
      
 

wwws.szwedzkionline.eu  

25 | S t r o n a  

 

Bezokolicznik 
Tryb 
rozkazujący 

Czas 
teraźniejszy 

Czas 
przeszły 

(preteritum) 
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pipa pip piper pep pipit piszczeć, gwizdać IV 

placera placera placerar placerade placerat umiejscawiać, kłaść I 

plocka plocka plockar plockade plockat 
zbierać (np. maliny, 
truskawki, grzyby) 

I 

plugga plugga pluggar pluggade pluggat 
uczyć się, zakuwać 
(potocznie) 

I 

plöja plöj plöjer plöjde plöjt orać, uprawiać ziemię II a 

prata prata pratar pratade pratat rozmawiać I 

presentera presentera presenterar presenterade presenterat prezenrować I 

producera producera producerar producerade producerat produkować, wytwarzać I 

prova prova provar provade provat próbować, testować I 

pryda pryda pryder prydde prytt dekorować II a 

prägla prägla präglar präglade präglat 
kształtować, odcisnąć 
piętno 

I 

pågå - pågår pågick pågått dziać się, odbywać się IV 

påminna påminn påminner påminde påmint przypominać II a 

påpeka påpeka påpekar påpekade påpekat wskazywać I 

påstå påstå påstår påstod påstått twierdzić IV 

påverka påverka påverkar påverkade påverkat wpływać I 

raka raka rakar rakade rakat golić się I 

reda upp red upp reder upp redde upp rett upp wyjaśniać II a 

rekrytera rekrytera rekryterar rekryterade rekryterat rekrutować I 

rena rena renar renade renat czyścić, oczyszczać I 

resa res reser reste rest podróżować II b 

reservera reservera reserverar reserverade reserverat rezerwować  I 

reta reta retar retade retat irytować, drażnić I 

rida rid rider red ridit 
jeździć (n zwierzęciu, np. na 
koniu) 

IV 

ringa ring ringer ringde ringt dzwonić II a 
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rinna rinn rinner rann runnit przepływać, cieknąć IV 

riskera riskera riskerar riskerade riskerat ryzykować I 

riva riv river rev rivit burzyć IV 

ro ro ror rodde rott wiosłować III 

ropa ropa ropar ropade ropat krzyczeć I 

röra rör rör rörde rört ruszać, poruszać II a 

sakna sakna saknar saknade saknat 
tęsknić, brakować komuś 
czegoś/komogś 

I 

samarbeta samarbeta samarbetar samarbetade samarbetat współpracować I 

samla samla samlar samlade samlat zbierać ((coś), gromadzić I 

sammanträda sammanträd sammanträder sammanträdde sammanträtt zbierać się na spotkaniu II a 

samordna samordna samordnar samordnade samordnat koordynować I 

samtala samtala samtalar samtalade samtalat rozmawiać, dyskutować I 

samtycka samtyck samtycker samtyckte samtyckt wyrażać zgodę II b 

samåka samåk samåker samåkte samåkt 
podróżować jednym 
środkiem 
transportu/komunikacji 

II b 

satsa satsa satsar satsade satsat 
stawiać (na coś), optować 
za czymś 

I 

se se ser såg sett patrzeć, widzieć IV 

segla segla seglar seglade seglat żeglować I 

segra segra segrar segrade segrat zwyciężać, wygrywać I 

semestra semestra semestrar semestrade semestrat spędzać, wakacje I 

senarelägga senarelägg senarelägger senarelade senarelagt 
przesuwać coś (np. 
spotkanie) 

IV 

servera servera serverar serverade serverat serwować (jedzenie) I 

sikta sikta siktar siktade siktat celować, zobaczyć I 

simma simma simmar simmade simmat płynąć I 

sitta sitt sittar satt suttit siedzieć IV 
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sjuda sjud sjuder sjöd sjudit wrzeć, gotować IV 

sjunga sjung sjunger sjöng sjungit śpiewać IV 

sjunka sjunk sjunker sjönk sjunkit tonąć, spadać IV 

skada skada skadar skadade skadat ranić I 

skaffa skaffa skaffar skaffade skaffat dostawać, nabywać I 

skaka skaka skakar skakade skakat potrząsać (np. głową) I 

skapa skapa skapar skapade skapat robić, tworzyć I 

skatta skatta skattar skattade skattat płacić podatki I 

skava skav skaver skavde skavt skrobać, trzeć II a 

ske ske sker skedde skett dziać się, wydarzyć się III 

skicka skicka skickar skickade skickat wysyłać I 

skifta skifta skiftar skiftade skiftat zmieniać, przesuwać I 

skildra skildra skildrar skildrade skildrat opisywać, przedstawiać I 

skilja skilj skiljer skilde skilt odróżniać, rozdzielać II a 

skina - skiner sken skinit świecić, błyszczeć IV 

skjuta sjut skjuter sköt skjutit strzelać IV 

skoja skoja skojar skojade skojat żartować I 

skola - ska (skall) skulle skolat powinno się IV 

skolka skolka skolkar skolkade skolkat wagarować I 

skrida skrid skrider skred skridit bić się, walczyć IV 

skrika skrik skriker skrek skrikit krzyczeć  IV 

skriva skriv skriver skrev skrivit pisać IV 

skruva skruva skruvar skruvade skruvat wkręcać I 

skryta skryt skryter skröt skrutit przechwalać się IV 

skrälla skräll skräller skrällde skrällt grzmieć, trzaskać II a 

skrämma skräm skrämmer skrämde skrämt 
przestraszyć kogoś, 
bulwersować 

II a 
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skuldsätta skuldsätt skuldsätter skuldsatte skuldsatt zadłużać się II b 

skydda skydda skyddar skyddade skyddat chronić I 

skymma skym skymmer skymde skymt ukryć II a 

skälla skäll skäller skällde skällt szczekać, krzyczeć II a 

skänka skänk skänker skänkte skänkt dawać, darować II b 

skära skär skär skar skurit ciąć IV 

skölja skölj sköljer sköljde sköljt płukać, przemywać II a 

sköta sköt sköter skötte skött troszczyć się o kogoś II b 

slippa slipp slipper slapp sluppit uciekać, unikać czegoś IV 

slita slit Sliter slet slitit 
pracować ciężko, harować, 
orać 

IV 

sluta sluta slutar slutade slutat kończyć I 

sluta slut sluter slöt slutit 
zamykać, rzucać (picie, 
palenie) 

IV 

slutföra slutför slutför slutförde slutfört ukończyć, zakończyć II a 

slå slå slår slog slagit uderzać IV 

slåss slåss slåss slogs slagits walczyć IV 

släcka släck släcker släckte släckt gasić (ogień, plomień) II  b 

slänga släng slänger slängde slängt wyrzucać II a 

släppa släpp släpper släppte släppt 
Wypuszczać, zwolnić (np. 
blokadę) 

II b 

smaka smaka smakar smakade smakat próbować, degustować I 

smaksätta smaksätt smaksätter smaksatte smaksatt przyprawiać do smaku II b 

smeka smek smeker smekte smekt głaskać, pieścić II b 

smickra smickra smickrar smickrade smickrat schlebiać I 

smida smid smider smidde smitt kuć, kształtować II a 

smita smit smiter smet smitit zwiewać, unikać IV 

smyga smyg smyger smög smugit skradać się IV 
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smälla smäll smäller smällde smällt spoliczkować kogoś II a 

smörja smörj smörjer smorde smort smarować, olejować IV 

sno sno snor snodde snott kraść (potocznie) III 

snyta sig  snyt dig snyter sig  snöt sig  snutit sig  smarkać się IV 

snärja snärj snärjer snärjde snärjt usidlić II a 

snäsa snäs snäser snäste snäst klapnąć, upokorzyć II b 

snöa snöa snöar snöade snöat pada śnieg I 

snöra snöra snörar snörade snörat wiązać sznurówki I 

somna somna somnar somnade somnat zasypiać I 

sopa sopa sopar sopade sopat zamiatać I 

sova sov sover sov sovit spać IV 

spegla spegla speglar speglade speglat odzwierciedlać I 

spela spela spelar spelade spelat grać I 

spilla spill spiller spillde spillt marnować, rozlać II a 

spinna spinn spinner spann spunnit prząść IV 

spricka sprick spricker sprack sprukit pękać, rozbijać się IV 

sprida sprid sprider spred spridit 
rozprzestrzeniać się, 
rozpowszechniać 

IV 

springa spring springer sprang sprungit biegać IV 

spräcka spräck spräcker spräckte spräckt wybuchać, pękać II b 

spränga spräng spränger sprängde sprängt boleć, dolegać II a 

spy spy spyr spydde spytt wymiotować III 

spå spå spår spådde spått przewidywać III 

spänna spänn spänner spände spänt rozciągać, naciągać II a 

spärra spärra spärrar spärrade spärrat 
blokować, zabraniać 
wstępu 

I 

stanna stanna stannar stannade stannat zatrzymać się, pozostać I 

starta starta startar startade startat rozpoczynać I 
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stava stava stavar stavade stavat literować I 

steka stek steker stekte stekt smażyć II b 

sticka sticka sticker stack stuckit dźgać IV 

stiga stig stiger steg stigit kroczyć, stąpać IV 

stinka stink stinker stank - śmierdzieć IV 

stjäla stjäl stjäl stal stulit kraść IV 

straffa straffa straffar straffade straffat karać I 

strida strid strider stred stridit walczyć IV 

stryka stryk stryker strök strukit prasować IV 

strypa stryp stryper ströp strupit dławić, dusić się IV 

sträcka sträck sträcker sträckte sträckt rozciągać się II b 

strö strö strör strödde strött rozrzucać, sypać III 

studera studera studerar studerade studerat studiować I 

styra styr styr styrde styrt rządzić, kierować II a 

stå stå står stod stått stać IV 

städa städa städar städade städat sprzątać, czyścić I 

ställa ställ ställer ställde ställt stawiać, kłaść II a 

stämma stäm stämmer stämde stämt zgadzać się, pozywać II a 

stänga stänga stänger stängde stängt zamykać II a 

stänka stänk stänker stänkte stänkt opryskać, kropić II b 

stärka stärk stärker stärkte stärkt wzmacniać, umacniać II b 

stödja stöd stödjer stödde stött wspierać II a 

störa stör stör störde stört przeszkadzać II a 

stöta stöt stöter stötte stött uderzać, dźgnąć II b 

supa sup super söp supit 
(potocznie) pić alkohol, 
chlać 

IV 

svepa svep sveper svepte svept gnać, pędzić II b 
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svettas svettas svettas svettades svettats pocić się I 

svida svid svider sved svidit szczypać IV 

svika svik sviker svek svikit rozcarować IV 

svälja svälj sväljer svalde svalt połykać II a 

svälta svält svälter svalt svultit głodować IV 

svänga sväng svänger svängde svängt skręcać, obracać II a 

svära svär svär svor svurit przeklinać IV 

sy sy syr sydde sytt szyć III 

synas - syns syntes synts być widocznym II b 

syssla med syssla med sysslar med sysslade med sysslat med być czymś zajętym I 

så så sår sådde sått siać III 

säga säg säger sa sagt mówić IV 

säkra säkra säkrar säkrade säkrat gwarantować, zabezpieczać I 

sälja sälj säljer sålde sålt sprzedawać IV 

sända sänd sänder sände sänt wysyłać, transmitować II a 

sänka sänk sänker sänkte sänkt wysyłać, emitować II a 

sära sära särar särade särat rozchylać, poszerzać I 

sätta sätt sätter satte satt kłaść, stawiać II b 

söka sök söker sökte sökt szukać, aplikować II b 

sörja sörj sörjer sörjde sörjt opiekować się, martwić się II a 

söva söv söver sövde sövt znieczulić, uśpić II a 

ta ta tar tog tagit brać IV 

tacka tacka tackar tackade tackat dziękować I 

tala tala talar talade talat 
mówić, wygłaszać 
przemowę 

I 

tiga tig tiger teg tigit milczeć IV 

tillbe tillbe tillber tillbad tillbett milczeć, zamknąć się IV 
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tillfredställa tillfredställ tillfredställer tillfredställde tillfredställt zadowalać II a 

tillfråga tillfråga tillfrågar tillfrågade tillfrågat pytać, zwracać się o coś I 

tillföra tillför tillför tillförde tillfört przynieść, dodawać II a 

tillhöra tillhör tillhör tillhörde tillhört należeć II a 

tillreda tillred tillreder tillredde tillrett przygotować, przyrządzić II a 

tillsätta tillsätt tillsätter tillsatte tillsatt dodawać II b 

tilltala tilltala tilltalar tilltalade tilltalat 
podobać się, przypadać do 
gustu 

I 

tillträda tillträd tillträder tillträdde tillträtt 
obejmować (np. 
stanowisko) 

II a 

tillverka tillverka tillverkar tillverkade tillverkat produkować, wytwarzać I 

tillåta tillåt tillåter tillät tillåtit pozwalać, dopuszczać IV 

tillägga tillägg tillägger tillade tillagt dodawać IV 

tillämpa tillämpa tillämpar tillämpade tillämpat zastosować, stosować I 

tjocka - tjockar tjockade tjockat pogrubiać I 

tjuta tjut tjuter tjöt tjutit wyć, zawodzić IV 

tjuvlyssna tjuvlyssna tjuvlyssnar tjuvlyssnade tjuvlyssnat podsłuchiwać I 

tjäna tjäna tjänar tjänade tjänat zarabiać I 

tjänstgöra tjänstgör tjänstgör tjänstgjorde tjänstgjort sprawować funkcję IV 

tolka tolka tolkar tolkade tolkat tłumaczyć, interpretować I 

torka torka torkar torkade torkat suszyć I 

trivas trivs trivs trivdes trivts czuć się dobrze II a 

tro tro tror trodde trott wierzyć III 

trycka tryck trycker tryckte tryckt drukować, naciskać II b 

träda träd träder trädde trätt stąpać II a 

träffa träffa träffar träffade träffat spotykać I 

träna träna tränar tränade tränat trenować I 
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tränga tränga tränger trängde trängt naciskać, tłoczyć II a 

trängas trängs trängs trängdes trängts tłoczyć II a 

trösta trösta tröstar tröstade tröstat pocieszać, uśmierzać I 

tugga tugga tuggar tuggade tuggat Żuć, przeżuwać I 

tvinga tvinga tvingar tvingade tvingat zmuszać I 

tvivla tvivla tvivlar tvivlade tvivlat wątpić I 

tvätta tvätta tvättar tvättade tvättat prać I 

tycka tyck tycker tyckte tyckt myśleć II b 

tycka om tyck om tycker om tyckte om tyckt om lubić II b 

tyda tyd tyder tydde tytt objaśniać II a 

tysta tysta tystar tystade tystat uciszać, zamknąć I 

tystna tystna tystnar tystnade tystnat cichnąć I 

tåla tål tåler tålde tålt tolerować, cierpieć II a 

täcka täck täcker täckte täckt pokrywać, zakrywać II b 

tälja tälj täljer täljde täljt strugać, rzeźbić II a 

tämja tämj tämjer tämjde tämjt oswajać II a 

tända tänd tänder tände tänt zapalić, podpalić II a 

tänja tänj tänjer tänjde tänjt rozciągać II a 

tänka tänk tänker tänkte tänkt myśleć, mieć intencję II b 

tävla tävla tävlar tävlade tävlat rywalizować I 

töja töj töjer töjde töjt rozciągać, rozszerzać II a 

tömma töm tömmer tömde tömt opróżniać II a 

törsta törsta törstar törstade törstat być spragnionym I 

umgås umgås umgås umgicks umgåtts spotykać się, towarzyszyć IV 

underhålla underhåll underhåller underhöll underhållit utrzymywać, konserwować IV 

underkänna underkänn underkänner underkände underkänt nie zdać egzaminu II a 

understrycka understryck understrycker underströk understrukit podkreślać IV 
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undersöka undersök undersöker undersökte undersökt 
badać, egzaminować, 
rozpatrywać 

II a 

undervisa undervisa undervisar undervisade undervisat nauczać I 

undra undra undrar undrade undrat zastanawiać się I 

undsätta undsätt undsätter undsatte undsatt 
ratować (np. dany sektor 
gospodarki) 

II b 

undvika undvik undviker undvek undvikit omijać IV 

uppehålla uppehåll uppehåller uppehöll uppehållit 
podtrzymywać, 
wstrzymywać 

IV 

uppfostra uppfostra uppfostrar uppfostrade uppfostrat wychowywać  I 

uppfatta uppfatta uppfattar uppfattade uppfattat rozumieć I 

upphäva upphäv upphäver upphävde upphävt znosić (np. dane prawo) II a 

uppleva upplev upplever upplevde upplevt doświadczać II a 

uppskatta uppskatta uppskattar uppskattade uppskattat doceniać I 

uppstå uppstå uppstå uppstod uppstått pojawiać się, wynikać IV 

upptäcka upptäck upptäcker upptäckte upptäckt odkrywać, wykrywać II b 

ursäkta ursäkta ursäktar ursäktade ursäktat 
przebaczać, 
usprawiedliwiać 

I 

utföra utför utför utförde utfört wykonywać, wypełniać II a 

utgå utgå utgår utgick utgått uwzględniać coś IV 

utmärka utmärk utmärker utmärkte utmärkt characteryzować się czymś II b 

utreda utred utreder utredde utrett 
prowadzić 
postępowanie/dochodzenie  

II a 

utrusta utrusta utrustar utrustade utrustat wyposażać I 

utrymma utrym utrymmer utrymde utrymt 
oczyszczać, opuszczać 
(pomieszczenie) 

II a 

uttrycka uttryck uttrycker uttryckte uttryckt wyrażać II b 

utveckla utveckla utvecklar utvecklade utvecklat rozwijać, ewluować I 

utöva utöva utövar utövade utövat praktykować, ćwiczyć I 

vandra vandra vandrar vandrade vandrat spacerować, wędrować I 
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vanpryda vanpryd vanpryder vanprydde vanprytt oszpecać, zniekształcać II a 

vara var är var varit być I 

variera variera varierar varierade varierat różnić się I 

vattna vattna vattnar vattnade vattnat podlewać I 

verka verka verkar verkade verkat działać, funkcjonować I 

verkställa verkställ verkställer verkställde verkställt wytwarzać II a 

veta veta veta visste vetat wiedzieć IV 

viga vig viger vigde vigt zawrzeć związek małżeński II a 

vika vik viker vek vikit składać (odzież), zaginać IV 

vilja - vill ville velat chcieć, pragnąć IV 

vina vin viner ven vinit gwizdać, zawodzić IV 

visa visa visar visade visat pokazywać, wskazywać I 

vrida vrid vrider vred vridit kręcić, obrócić IV 

vårda vårda vårdar vårdade vårdat opiekować się, pielęgnować I 

väcka väck väcker väckte väckt budzić, obudzić II b 

väga väg väger vägde vägt ważyć II a 

välja välj väljer valde valt wybierać II a 

välta vält välter välte vält przewrócić się II b 

vända vänd vänder vände vänt 
skręcać (np. w prawo lub w 
lewo) 

II a 

vänta vänta väntar väntade väntat czekać, oczekiwać I 

värma värm värmer värmde värmt podgrzewać II a 

växa väx växer växte växt rosnąć, wzrastać II b 

åka åk åker åkte åkt jechać, podróżować IV 

återkomma återkom återkommer återkom återkommit wracać IV 

återvinna återvinn återvinner återvann återvunnit przetwarzać, odzyskać IV 

åtrå åtrå åtrår åtrådde åtrått pragnąć, żądać III 
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äga äg äger ägde ägt posiadać, dzierżyć II a 

älska älska älskar älskade älskat kochać I 

ändra ändra ändrar ändrade ändrat zmieniać I 

ärva ärv ärver ärvde ärvt dziedziczyć II a 

äta äta äter åt ätit jeść IV 

öka öka ökar ökade ökat rosnąć, wzrastać I 

öppna öppna öppnar öppnade öppnat otwierać I 

ösa ös öser öste öst czerpać II b 

överdriva överdriv överdriver överdrev överdrivit przesadzać IV 

övergå övergå övergår övergick övergått przechodzić, mijać IV 

överleva överlev överlever överlevde överlevt przetrwać II a 

överträda överträd överträder överträdde överträtt naruszać II a 

överväga överväg överväger övervägde övervägt rozważać II a 

 


