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szwedzkie 

czasowmiki
D Z I Ę K I

K T Ó R Y M
D O G A D A S Z  S I Ę
P O  S Z W E D Z K U

Szwedzki jest prosty!



Tu nas znajdziesz

https://www.instagram.com/szwedzkionline/

https://www.facebook.com/szkolaszwedzkiegoenkel

https://szwedzkionline.eu/

biuro@szwedzkionline.eu



INLEDNING

Wstęp

PLAN BYŁY TAKI, ABY WYBRAĆ 100 CZASOWNIKÓW, KTÓRE NALEŻY

ZNAĆ, ŻEBY SKUTECZNIE POROZUMIEĆ SIĘ PO SZWEDZKU, ALE WYSZŁO

103 . JEST LEPIEJ NIŻ NA POCZĄTKU PRZEWIDYWAŁAM.

 

ALE DO BRZEGU. W SZWEDZKIM ISTNIEJĄ CZASOWNIKI, KTÓRE NIE

MAJĄ ODPOWIEDNIKÓW W JĘZYKU POLSKIM. ZDARZA SIĘ, ŻE JEDEN

CZASOWNIK OPISUJE CAŁY ZESTAW CZYNNOŚCI, KTÓRE TOWARZYSZĄ

DANEMU DZIAŁANIU; NP. UMGÅS, MYSA, TRIVAS .

 

DO KAŻDEGO ZDANIA PO SZWEDZKU DODAŁAM TŁUMACZENIE NA

POLSKI. NIEKIEDY MOŻE WYDAWAĆ SIĘ, A NAWET TAK JEST DE FACTO,

ŻE NIEKTÓRE WYRAZY NIE ZOSTAŁY PRZETŁUMACZONE. ALE NA TYM

WŁAŚNIE POLEGA TŁUMACZENIE - ABY ODDAĆ SENS WYPOWIEDZI A

NIE DOSŁOWNIE PRZETŁUMACZYĆ CAŁE ZDANIE.

 

PONIŻSZY E-BOOK NIE ZASTĄPI WAM PODRĘCZNIKA ANI LEKCJI ZE

SZWEDZKIEGO, ALE JEST MIŁYM UZUPEŁNIENIEM NAUKI. MOŻE TEŻ

STANOWIĆ SWEGO RODZAJU "CHECKLISTĘ" - JEŚLI MACIE OPANOWANE

PONIŻSZE CZASOWNIKI, MOŻNA POWIEDZIE, "ŻE JESTEŚCIE W DOMU."

 

 



MÓJ DZIEŃ

Min dag

1. FIKA

2. RÖKA

3. DRICKA

4. SKRIVA

5. ÅKA

6. DISKA

7. STÄDA

8. SPELA

9. LYSSNA

10. KOMMA

11. SURFA

12. GÖRA

13. TA

14. TA EN TUPPLUR

15. TITTA

16. TRÄFFA

17. SÄGA

18. GE

19. PRATA

20. UMGÅS

21. SEGLA

22. FISKA

23. BRUKA

24. BYTA

25. LÄMNA

26. HÄMTA

27. PLOCKA

28. LÅNA



1. Fika
Pić kawę w przerwie 

 
Odmiana: fikade, fikat, fika, fikar

 
Vi kunde ju ta en fika eller nåt.

Moglibyśmy w końcu umówić się na kawę.
 

2. Röka
Palić 

 
Odmiana: rökte, rökt, rök, röka, röker

 
Här får man inte röka!

Tu nie można palić!
 

3. Dricka
Pić

 
Odmiana: drack, druckit, drick, dricka, dricker

 
Vill du ha något att dricka?
Czy chcesz coś do picia?

 
4. Skriva

Pisać
 

Odmiana: skrev, skrivit, skriv, skriva, skriver
 

Han skriver ofta till sin vän.
Koresponduje często ze swoim przyjacielem.

 
5. Åka

Jechać
 

Odmiana: åkte, åkt, åk, åka, åker
 

Jag åker ofta till min sommarstuga på landet.  
Den finns i mitten av skogen vid sjön.

 
Często jeżdżę do mojego domku letniskowego na wsi. 

Znajduje się on w środku lasu nad jeziorem.



 
6.     Diska

Zmywać naczynia
 

Odmiana: diskade, diskat, diska, diskar
 

Jag behöver inte diska eftersom jag har en diskmaskin.
Nie muszę zmywać naczyń bo mam od tego zmywarkę.

 
7.     Städa
Sprzątać

 
Odmiana: städade, städat, städa, städar

 
Ska vi träffa i morgon bitti?

Nja, jag måste städa först. Kom till mig vid kl 13.
 

Spotkamy się jutro rano?
Hmm, muszę najpierw posprzątać. Przyjdź do mnie o 13:00

 
8.     Spela

Grać
 

Odmiana: spelade, spelat, spela, spelar
 

Vad gör du på eftermiddagen?
Jag ska spela voleyball. Vill du följa med?

Ja! Gärna!
 

Co robisz po południu?
Będę grać w siatkówkę. Chcesz dołączyć?

No pewnie! Z chęcią!
 

9.     Lyssna
Słuchać

 
Odmiana: lyssnade, lyssnat, lyssna, lyssnar

 
Vill du lyssna på den här podden? Den är om svenska verben.

Chcesz posłuchać tego podcastu? Jest o czasownikach szwedzkich.
 

10. Komma
Przychodzić, przybywać

 
Odmiana: kom, kommit, kom, komma, kommer

 
Ska du komma hem till lunch?

Nej, jag ska komma i kväll.
 

Wrócisz do domu na lunch?
Nie, wrócę dopiero wieczorem.

 



 
11.     Surfa
Surfować

 
Odmiana: surfade, surfat, surfa, surfa

 
Surfa inte på nätet nu. Jag vill prata med dig.

Nie surfuj teraz po Internecie. Chcę z Tobą porozmawiać.
 

12.     Göra
Robić

 
Odmiana: gjorde, gjort, gör, göra, gör

 
Vad ska du göra när polisen ringer dig?

Jag ska säga sanning.
 

Co zrobisz jak zadzwoni do Ciebie policja?
Powiem im prawdę.

 
13.     Ta

Brać
 

Odmiana: tog, tagit, tag, taga, tar
 

Jag har inga smörgåsar!  
Du kan ta mina. Jag har tillräckligt mat.

 
Nie mam żadnych kanapek. 

Możesz wziąć moje. Mam wystarczająco jedzenia.
 

14.     Ta en tupplur
Zdrzemnąć się

 
Att ta en tupplur är allt som jag behöver.

Drzemka to to, czego potrzebuję.
 

15.     Titta
Patrzeć

 
Odmiana: tittade, tittat, titta, tittar

 
Har du tittat på Bonusfamiljen?

Nej, inte än. Kanske i kväll.
 

Oglądałeś Bonusfamiljen? (serial)
Jeszcze nie. Może dziś wieczorem.

 



16.     Träffa
Spotykać

 
Odmiana: träffade, träffat, träffa, träffar

Igår träffade jag med min basta vän. Han berättade om sin familj som bor i Norge.
 

17.     Säga
Mówić

 
Odmiana: sa, sagt, säg, säga, säger

 
Vad sa du?

Jag sa: snälla, ta av dina skor.
 

Co powiedziałaś?
Powiedziałam: Zdejmijcie buty proszę.

 
 

18.     Ge
Dawać

 
Odmiana: gav, gett, ge, ger

 
Kan du ge mig en minut? Ja ska på toa.

Ingen fara. Jag väntar.
 

Czy możesz dać mi minutę? Idę do łazienki.
Spokojnie. Poczekam.

 
19.     Prata

Rozmawiać
 

Odmiana: pratade, pratat, prata, pratar
Kan vi prata nu? Jag vill berätta dig om någonting.

 
Możemy teraz porozmawiać? Chcę ci o czymś opowiedzieć.

 
20.     Umgås

Spędzać z kimś czas
 

Odmiana: umgicks, umgåtts, umgås
 

Varför umgås du med den busen? 
Dlaczego zadajesz się z tym cwaniaczkiem?

 



21.     Segla
Żeglować

 
Odmiana: seglade, seglat, segla, seglar

Żeglować
 

Jag har inte seglat sedan 2016! I år seglar jag i Vänern.
Nie żeglowałem od 2016 roku! W tym roku pływam po jeziorze Vänern.

 
22.     Fiska
Łowić ryby

 
Odmiana: fiskade, fiskat, fiska, fiskar

 
Jag gillar inte fiska. Det är tråkigt. Jag koper fisk i affaren.
Nie lubię łowić ryb To jest nudne. Kupuję ryby w sklepie.

 
23.     Bruka

Mieć w zwyczaju
 

Odmiana: brukade, brukat, bruka, brukar
 

Jag brukar köpa ett bröd i bageri. Ett sådant bröd är bäst.
Chleb zazwyczaj kupuję w piekarni. Taki chleb jest najlepszy.

 
24.     Byta
Zmieniać 

 
Odmiana: bytte, bytt, byt, byta, byter

 
Kan du byta kanalen? Jag vill inte titta på den serien.

Czy możesz zmienić kanał? Nie chcę oglądać tego serialu.
 

25.     Lämna
Zostawiać

 
Odmiana: lämnade, lämnat, lämna, lämnar

 
Varför lämnade du Malin? Hon är en snäll och snygg kvinna.

Jag älskar inte henne.
 

Dlaczego opuściłeś Malin? Jest miłą i ładną kobietą.
Nie kocham jej.

 
 



26.     Hämta
Zabrać, odebrać

 
Odmiana:  hämtade, hämtat, hämta, hämtar

 
Efter skolan kommer jag till posten för att hämta paktetet. Jag kommer tillbaka strax.

Po szkole przychodzę na pocztę po paczkę. Niedługo wrócę.
 

27.     Plocka
Zbierać

 
Odmiana:  plockade, plockat, plocka, plockar

 
Jag ska till trädgården för att plocka blommor. Vänta här, ok?

Idę do ogrodu po kwiaty. Zaczekaj tutaj, ok?
 

28.     Låna
Pożyczyć

 
Odmiana:   lånade, lånat, låna, lånar

 
Jag har inte så mycket pengar. Jag måste lana ut från banken.

Nie mam tyle pieniędzy. Muszę pożyczyć z banku.
 



MÓJ CZAS
WOLNY

Min fritid

29. FIXA

30. TYCKER OM

31. GILLA

32. GÅ PÅ…..

33. MYSA

34. SKRIVA

35. DANSA

36. LÄSA

37. SIMMA

38. CYKLA

39. FESTA

40. MÅLA

41. LÖPA



 
29.     Fixa

Naprawiać
 

Odmiana: fixade, fixat, fixa, fixar
 

Bilen är sönder och jag kan inte fixa den, tyvärr. 
Du borde ta den till verkstaden.

 
Auto jest zepsute i nie umiem go niestety naprawić. 

Powinieneś zabrać go do warsztatu
 

30.     Tycka om
Lubić

 
Odmiana: tyckte, tyckt, tyck, tycka, tycker

Jag tycker om att spela gitarr. Musik ger tröst.
Lubię grać na gitarze. Muzyka daje ukojenie.

 
31.     Gilla

Lubić
 

Odmiana: gillade, gillat, gilla, gillar
 

Gillar du mig? 
Nej… jag älskar dig.

 
Lubisz mnie? 

Nie, kocham Cię.
 

32.     Gå på…..
Iść …

 
Odmiana: gick, gått, gå, går

 
På kvällarna går jag på gym. Det är viktigt för mig att träna upp kondition.

Wieczorami chodzę na siłownię. Utrzymanie kondycji to dla mnie ważna rzecz.
 

33.     Mysa
Spędzać czas miło w domu w przyjemnej atmosferze 

(liczy się spokój, relaks, miła atmosfera)
 

Odmiana: myste, myst, mys, mysa, myser
 

Tid att mysa. Tillsammans skapar vi trivsel i hemmets alla vrår.
Czas się na relaks i spokój. Razem tworzymy miłą atmosferę w tym domu. 



 
34.     Skriva

Pisać
 

Odmiana: skrev, skrivit, skriv, skriva, skriver
 

Mina barn kan inte skriva än. De är bara 3 och 5. 
Moje dzieci nie potrafią jeszcze pisać. Mają tylko 3 i 5 lat.

 
35.     Dansa

Tańczyć
 

Odmiana: dansade, dansat, dansa, dansar
 

Vill du dansa med mig?
Ja, gärna.

 
Chcesz ze mną zatańczyć?

Tak, z chęcią.
 

36.     Läsa
Czytać

 
Odmiana: läste, läst, läs, läsa, läser

 
Vad tycker du om att läsa?

Jag läser gärna deckare. Min favorit författare är Camilla Läckberg.
 

Co lubisz czytać?
Chętnie sięgam po kryminały. Moją ulubioną autorką jest Camilla Läckberg.

 
37.     Simma

Pływać
 

Odmiana: simmade, simmat, simma, simmar
 

Ska vi gå på poolen? Jag har lust att simma lite.
Idziemy na basen? Mam ochotę trochę popływać.

 
38.     Åka skidor

Jeździć na nartach
 

Odmiana: åkte, åkt, åk, åka, åker
 

Vi ska kanske åka skidor i vinter. Men det är upp till vädret.
Może zimą pojeździmy na nartach. Ale to będzie zależało od pogody.

 



 
39.     Cykla

Jeździć na rowerze
 

Odmiana: cyklade, cyklat, cykla, cyklar
 

Jag cyklar till jobbet varje dag. Det tar mig 15 minuter,
Codziennie jeżdżę na rowerze do pracy. Zajmuje mi to 15 minut.

 
40.     Festa

Imprezować
 

Odmiana: festade, festat, festa, festar
 

Jag har inte lust att festa. Jag är så trött med jobbet att jag vill gå och lägga mig.
Nie mam ochoty na imprezowanie. Jestem tak zmęczona po pracy, że chcę iść spać.

 
41.     Måla
Malować

 
Odmiana: målade, målat, måla, målar

 
Vem som målade den här tavlan?

Kto namalował ten obraz?
 

42.     Löpa
Biegać

 
Odmiana: löpte, löpt, löp, löpa, löper

 
Jag löper mot målet för att vinna priset.

Biegnę do celu, aby wygrać.
 



MAT OCH
MATLAGNING

 

Jedzenie i
gotowanie

43. ÄTA

44. DRICKA

45. LAGA

46. KOKA

47. HANDLA

48. BESTÄLLA

49. ROSTA

50. SKÄRA

51. BLANDA

52. LÄGGA TILL

53. KÖPA

54. GÅ

55. GRILLA



 
43     Äta

Jeść
 

Odmiana: åt, ätit, ät, äta, äter
 
 

Till  frukost äter vi smörgåsar med sylt.
Na śniadanie jadamy kanapki z dżemem.

 
44.     Dricka

Pić
Odmiana: drack, druckit, drick, dricka, dricker

 
Vill du ha något att dricka?

Ett kaffe, tack.
 

Napijesz się czegoś?
Poproszę kawę.

 
45.     Laga

Przygotowywać
 

Odmiana: lagade, lagat, laga, lagar
 

Lagar du mat idag eller ska jag beställa något?
Jag fixar maten.  Jag lagar spaghetti nu.

 
Gotujesz dziś obiad, czy mam coś zamówić?

Ja się zajmę jedzeniem. Właśnie robię spaghetti.
 

46.     Koka
Gotować

 
Odmiana: kokade, kokat, koka, kokar

 
Koka pasta, snälla. Gästerna kommer snart.

Ugotuj proszę makaron. Niedługo będą goście.
 

47.     Handla
Kupować

 
Odmiana: handlade, handlat, handla, handlar

 
Efter jobbet går jag och handlar. Jag ska komma hem vid 7-tiden.

Po pracy idę na zakupy. Wrócę do domu koło 7..
 



48.     Beställa
Zamawiać

 
Odmiana: beställde, beställt, beställ, beställa, beställer

 
Nu behöver man inte gå till affaren för man kan beställa mat hem.

Teraz nie musisz iść do sklepu, bo możesz zamówić jedzenie w domu.
 

49.     Rosta
Przypiekać, grillować

 
Odmiana: rostade, rostat, rosta, rostar

 
Skölj, dela och ta bort kärnhuset från paprikorna och rosta i varm ugn cirka 15 minuter.

Papryki opłukać, przekroić i wyjąć gniazda nasienne i piec w rozgrzanym piekarniku
przez około 15 minut.

 
50.     Skära
Ciąć, kroić

 
Odmiana: skar, skurit, skär, skära, skär

 
Det är mycket viktigt att skära grönsaker och i synnerhet morötter om man lagar en

soppa.
Gotując zupę bardzo ważne jest, aby pokroić warzywa, a zwłaszcza marchewki.

 
51.     Blanda

Mieszać, wymieszać
 

Odmiana: blandade, blandat, blanda, blandar
 

Nu förstår jag varför du kanske vill blanda alla torra ingredienser innan du lägger till
något vått, till exempel när du gör en kaka. 

 
Teraz rozumiem, dlaczego warto wymieszać wszystkie suche składniki przed

dodaniem czegoś mokrego, na przykład podczas robienia ciasta.
 

52.     Lägga till
Dodawać

 
Odmiana: lade, lagt, lägg, lägga, lägger

 
Vänta! Jag ska lägga till mer salt! Det kommer att smaka bättre.

Czekaj! Dodam więcej soli! Będzie lepiej smakować.
 



 
53.     Köpa
Kupować

 
Odmiana: köpte, köpt, köp, köpa, köper

 
Jag vill inte köpa den här produkten. Det är för dyrt.

Nie chcę kupować tego produktu. To jest zbyt drogi.
 

54.     Gå
Iść

 
Odmiana: gick, gått, gå, går

 
Ska vi gå ut? Det är mycket varmt här

Wyjdziemy? Tu jest bardzo gorąco.
 

55. Grilla
Grilować

 
Odmiana:  grillade, grillat, grilla, grillar

 
Den bästa korven måste vara grillat försiktigt.

Najlepsza kiełbasa jest wtedy, gdy się ją ostrożnie wygrilluje..
 
 
 
 



RESTAURANG

Restauracja

56. VILJA

57. SKULLE VILJA

58. VÄNTA

59. KOSTA

60. SÄLJA

61. FÅ

62. KUNNA

63. SKA

64. BETALA

65. BLI

66. BOKA



 
56.     Vilja
Chcieć

 
Odmiana: ville, velat (choć próżno szukać zdań z użyciem tej formy), vilja, vill

 
Vad vill du göra efter skolan?

Jag vill spela chack med farfar.
 

Co chcesz robić po szkole?
Chcę pograć w szachy z dziadkiem.

 
57.     Skulle vilja

Zwrot grzecznościowy stosowany do wyrażenia chęci, potrzeby, życzenia
 

Jag skulle vilja ha en glass vin. 
Rött eller vitt?

Rött, tack.
 

Poproszę kieliszek wina.
Czerwone czy białe?
Poproszę czerwone.

 
58.     Vänta

Czekać
 

Odmiana: väntade, väntat, vänta, väntar
 

Förlåt mig! Jag har väntat i 30 minuter, när är maten klar?
Przepraszam bardzo! Czekam 30 minut, kiedy jedzenie jest gotowe?

 
59.     Kosta
Kosztować

Odmiana: kostade, kostat, kosta, kostar
 

Vad kostar ålsoppan?
100 SEK.

 
Ile kosztuje zupa z węgorza?

100 koron.
 

60.     Sälja
Sprzedawać

 
Odmiana: sålde, sålt, sälj, sälja, säljer

 
Det finns så många onödiga kläder i garderoben. Jag ska sälja dem snart och sätta pengar på

välgörelseorganisationen.
W szafie jest tyle niepotrzebnych ubrań. Sprzedam je wkrótce i przekażę pieniądze na cele

charytatywne.
 

https://glosbe.com/sv/pl/%C3%A5lsoppa


 
61.     Få

Dostawać, otrzymywać
 

Odmiana: fick, fått, få, får
 

Kan jag få en chocklad till?
Javisst. Ta för dig.

 
Czy mogę dostać jeszcze jedną czekoladę?

Oczywiście. Częstuj się.
 

62.     Kunna
Móc, potrafić

 
Odmiana: kunde, kunnat, kunna, kan

 
Kan du vänta 5 minuter?

Maten kommer snart.
 

Czy możesz poczekać 5 minut?
Jedzenie wkrótce dotrze.

 
63. Ska

Czasownik posiłkowy służący do wyrażania przyszłości oraz powinności
 

Ska ni sitta här? Det här Bordet är för 4 personer.
Zamierzasz tu siedzieć? Ten stół jest dla 4 osób.

 
64.     Betala

Płacić
 

Odmiana: betalade, betalat, betala, betalar
 

Förlåt mig, vi vill betala.
Kort eller kontant?

Przepraszam, chcemy zapłacić.
Karta czy gotówka?

 
65.     Bli

Być, stawać się
 

Odmiana: blev, blivit, bliv, bliva, blir
 

2 kycklingar, 3 suppor och 3 glass saft. Det blir 380 SEK jämt.
2 kurczaki, 3 zupy i 3 szklanki soku. Razem 380 SEK.

 



66.     Boka
Bukować, rezerwować

 
Hej! Vi vill boka ett bord för 3 personer.

Ok. Vilken tid?
 

Hej! Chcemy zarezerwować stolik dla 3 osób.
Ok. Na którą godzinę?

 



JOBB OCH
ARBETE

 

Praca i szkoła

67. PLUGGA

68. RÄKNA

69. UNDERVISA

70. LÄRA SIG

71. KOLLA

72. VILA

73. RITA

74. TESTA

75. SÄTTA SIG

76. JOBBA

77. ARBETA

78. BEHÄRSKA

79. PENDLA

80. SKICKA

81. RINGA

82. MEJLA

83. FRÅGA

84. SVARA

85. ÅTGÄRDA

86. TÄNKA

87. TRO

88. TYCKA



 
67.     Plugga

Uczyć się, zakuwać
 

Odmiana: pluggade, pluggat, plugga, pluggar
 

Jag kan inte gå ut idag. Jag måste plugga till provet.
Nie mogę dziś wyjść. Muszę zakuwać do egzaminu,

 
68.     Räkna

Liczyć
 

Odmiana: räknade, räknat, räkna, räknar
 

Min son är 5 år och kan räkna från 1 till 10.
Mój syn ma 5 lat i potrafi liczyć od 1 do 10.

 
69.     Undervisa

Nauczać, uczyć kogoś
 

Odmiana: undervisade, undervisat, undervisa, undervisar
 

Ellen är lärare och undervisar i svenska. Hon har undervisat i 15 år så hon är mycket erfahren.
Ellen jest nauczycielką i uczy szwedzkiego. Zajmuje się tym od 15 lat, więc jest bardzo

doświadczona.
 

70.     Lära sig
Uczyć się

 
Odmiana: lärde sig, lärt sig, lär sig, lära ig, lär sig

 
Jag vill lära mig tyska och flytta till Tyskland. 

Tycker du att tyska är lätt?
Nej, det tror jag inte, men jag vill prova.

 
Chcę nauczyć się niemieckiego i przeprowadzić się do Niemiec.

Czy uważasz, że niemiecki jest łatwy?
Nie, nie wydaje mi się, ale chcę spróbować.

 
71.     Kolla

Sprawdzać (nieformalny)
 

Odmiana: kollade, kollat, kollar, kolla, kolla
 

Jag ville bara kolla mitt mejl.
Chciałam tylko sprawdzić maila.

 



 
72.     Vila

Odpoczywać
 

Odmiana: vilade, vilat, vila, vilar
 

Vila nu och sen ska vi promenera lite.
Odpocznij, a potem trochę pospacerujemy.

 
73.     Rita
Rysować

 
Odmiana: ritade, ritat, rita, ritar

 
Mamma, får jag rita lite med kritor?

Ja, sitt här och ta ett papper.
 

Mamo, czy mogę porysować trochę kredkami?
Tak, usiądź tutaj i weź kawałek papieru.

 
74.     Testa
Testować

 
Odmiana: testade, testat, testa, testar

 
Titta! I den appen kan du testa dig själv.

Patrz! W tej aplikacji możesz się sprawdzić.
 

75.     Beskriva
Opisywać

 
Odmiana: beskrev, beskrivit, beskriv, beskriva, beskriver

 
Kan du beskriva de två männen som tittade på bilen?

Czy możesz opisać dwóch mężczyzn, którzy patrzyli na samochód?
 

76.     Sätta sig
Siadać

 
Odmiana: satte sig, satt sig, sätt sig, sätta sig, sätter sig

 
Sätt dig och koppla av. Chefen ska komma om 5 minuter.

Usiądź i zrelaksuj się. Szef powinien tu być za 5 minut.
 



 
77.     Arbeta
Pracować

 
Odmiana: arbetade, arbetat, arbeta, arbetar

 
Jag arbetar med två amerikaner som inte kan prata svenska.

Pracuję z dwoma Amerykanami, którzy nie mówią po szwedzku.
 

78.     Behärska
Opanować, nauczyć się do perfekcji

 
Odmiana:  behärskade, behärskat, behärska, behärskar

 
Hur mycket tid behöver man för att behärska alla föreskrifter?
Ile czasu potrzebujesz na opanowanie wszystkich przepisów?

 
79.     Pendla

Dojeżdżać komunikacją miejską
 

Odmiana: pendlade, pendlat, pendla, pendlar
 

Alla som bor i förort måste pendla till centrum för att storhandla.
Każdy, kto mieszka na przedmieściach, musi dojeżdżać do centrum, żeby zrobić

większe zakupy.
 

80.     Skicka
Wysyłać

 
Odmiana: skickade, skickat, skicka, skickar

 
Kan du gå till posten och skicka det här brevet? Snälla…

Czy możesz iść na pocztę i wysłać ten list? Proszę…
 

81.     Ringa
Dzwonić

 
Odmiana: ringde, ringt, ring, ringa, ringer

 
Ring mig om du är fri. Jag måste prata med dig.

Zadzwoń do mnie, jeśli będziesz wolny. Muszę z tobą porozmawiać.
 



82     Mejla
Wysyłać maila

 
Odmiana: mejla, mejlat, mejla, mejla, mejlar

 
Jag tror att de gillar varandra. De mejlar till varandra hela tiden utan skäl.

Myślę, że się lubią. Wysyłają do siebie e-maile cały czas bez powodu.
 

83.     Fråga
Pytać

 
Odmiana: frågade, frågat, fråga, frågar

 
Jag har en fråga: Kan du låna mig ordboken? Jag har ett prov imorgon och har inte

min egen.
 

Mam pytanie: Czy możesz mi pożyczyć słownik? Jutro jest test i nie mam własnego.
 

84.     Svara
Odpowiadać

 
Odmiana: svarade, svarat, svara, svarar

 
Det här är Åsa och hon ska svara på era frågor.

To Åsa, która odpowie na Twoje pytania.
 

85.     Åtgärda
Rozwiązywać problem

 
Odmiana: åtgärdade, åtgärdat, åtgärda, åtgärdar

 
Datorn är sönder. Jonas har redant ringt tekniken som ska åtgärda problemmet.

Komputer jest zepsuty. Jonas zadzwonił już do technika, który rozwiąże problem.
 

86.     Tänka
Myśleć, rozważać

 
Odmiana: tänkte, tänkt, tänk, tänka, tänker

 
Jag kan inte fokusera mig nu. Jag tänker på maten. Jag är jättehungrig.

Nie mogę się teraz skupić. Myślę o jedzeniu. Jestem bardzo głodny.
 



87.     Tro
Wierzyć, uważać że

 
Odmiana: trodde, trott, tro, tror

 
Kommer det att regna?

Det tror jag inte. Hilmen är blå.
 

Czy będzie padać?
Nie sądzę. Niebo jest niebieskie.

 
88.     Tycka

Myśleć, mieć opinię o czymś
 

Odmiana: tyckte, tyckt, tyck, tycka, tycker
 

Jag vill verkligen stanna hemma och mysa. Och du?
Jag tycker att det är en bra idé.

 
Naprawdę chcę zostać w domu i zrelaksować się wieczorem. A ty?

Myślę, że to dobry pomysł.
 
 



HEM

Dom

89. BO

90. HYRA

91. HÄNGA

92. LIGGA

93. LÄGGA

94. STÅ

95. SE

96. PASSA

97. INREDA

98. KOMBINERA

99. FLYTTA

100. BESÖKA

101. ORDNA

102. SKAPA

103. SKAFFA



 
89.     Bo

Mieszkać
 

Odmiana: bodde, bott, bo, bor
 

Vad bor du?
Jag bor i Umeå på Storgatan. Och du?

 
Gdzie mieszkasz?

Mieszkam w Umeå na Storgatan. A ty?
 

90.     Hyra
Wynająć

 
Odmiana: hyrde, hyrt, hyr, hyra, hyr

 
Jag är ny här. Nu bor jag på hotellet men vill hyra en lägehet.

Titta på https://bostadshub.se/. Det finns tusentals hyresannonser.
 

Jestem tu nowy. Teraz mieszkam w hotelu, ale chcę wynająć mieszkanie.
Spójrz na https://bostadshub.se/. Istnieją tysiące ogłoszeń wynajmu.

 
91.     Hänga

Wisieć, wieszać
 

Odmiana: hängde, hängt, häng, hänga, hänger
 

Var är min lampa?
Den hänger i taket. Pappa hängde upp den. 

 
Gdzie jest moja lampa?

Wisi w suficie. Tata ją tam powiesił.
 

92.     Ligga
Leżeć

 
Odmiana: låg, legat, ligg, ligga, ligger

 
Var är mina nyckar? 
De ligger på bordet.

 
Gdzie są moje klucze? 

Leżą na stole.
 

93.     Lägga
Kłaść

 
Odmiana: lade, lagt, lägg, lägga, lägger

 
Du lägger för mycket pengar på nya kläder. Varför koper du inte begagnade kläder?.

Wydajesz za dużo pieniędzy na nowe ubrania. Dlaczego nie kupujesz odzieży używanej?
 

https://bostadshub.se/


 
94.     Stå

Stać
 

Odmiana: stod, stått, stå, står
 

Var är mjölken? Den står i kylskåpet.
Gdzie jest mleko? Jest w lodówce.

 
95.     Se
Patrzeć

 
Odmiana: såg, sett, se, ser

 
Har du sett min nya soffa?

Nej, visa mig.
Kom in. Den står i vardagsrummet.

 
Widziałeś moją nową sofę?

Nie, pokaż mi.
Wejdź. Jest w salonie.

 
96.     Passa
Pasować

 
Odmiana: passade, passat, passa, passar

 
Jag tror att blåa väggar passar perfekt till inredningsstil.

Myślę, że niebieskie ściany idealnie pasują do stylu aranżacji wnętrz.
 

97.     Inreda
Urządzać wnętrze

 
Mina föräldrar har köpt ett nytt hus. Vi ska inreda det tillsammans. Vet du var vi kan köpa snygga

soffor?
 

Moi rodzice kupili nowy dom. Będziemy urządzać go wspólnie. Czy wiesz, gdzie możemy kupić
stylowe sofy?

 
98.     Kombinera

Łączyć
 

Odmiana: kombinerade, kombinerat, kombinera, kombinerar
 

Jordiga färger som beige, brunt, grått, vitt och svart är bra basfärger och går att kombinera med
de flesta andra kulörer.

 
Kolory ziemiste, takie jak beż, brąz, szarość, biel i czerń, są dobrymi kolorami bazowymi i można

je łączyć z większością innych kolorów.
 



 
99.     Flytta

Przeprowadzać się, przesuwać coś
 

Odmiana: flyttade, flyttat, flytta, flyttar
 

När flyttar ni in? Kanske nasta vecka. Först måste vi fixa kartonger för att packa våra
grejer.

Kiedy się wprowadzacie? Może w następnym tygodniu. Najpierw musimy naprawić
kartony, aby spakować nasze rzeczy.

 
100.     Besöka
Odwiedzać

 
Odmiana: besökte, besökt, besök, besöka, besöker

 
Ska ni besöka oss på lördag? Mimi fyller år och vi arrangerar barnkallas.

Odwiedzisz nas w sobotę? Mimi ma urodziny i urządzamy przyjęcie dla dzieci.
 

101.     Ordna
Ogarniać coś, porządkować

 
Odmiana: ordnade, ordnat, ordna, ordnar

 
Ellen är sjuk, man måste ringa läkare, städa hemma och man måste laga mat.

Jag ska ordna det. Du kan ta det lugnt.
 

Ellen jest chora, trzeba wezwać lekarza, posprzątać w domu i ugotować obiad.
Ogarnę to. Możesz to uspokoić.

 
102. Trivås

Czu się dobrze w danym miejscu, w danym środowisku
 

Odmiana:  trivdes, trivts, trivas, trivs
 

Trivs du i Sverige?
Ja, jag trivs här. Jag skaffade många vänner.

 
Czy dobrze czujesz się w Szwecji?

Tak, dobrze się tu czuję.  Poznałam wielu przyjaciół.
 
 
 



 
102.     Skapa

Tworzyć
 

Odmiana: skapade, skapat, skapa, skapar
 

För att logga dig in måste du skapa ett konto.
Aby się zalogować, stwórz konto.

 
 

103.     Skaffa
Starać się o coś, zdobywać

 
Odmiana: skaffade, skaffat, skafa, skafar

 
 Varje dag funderar människor över hela världen på om det dags att skaffa hund.
Każdego dnia ludzie na całym świecie zastanawiają się, czy to czas, aby sprawić

sobie psa.




