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Szia!  

Ezen a héten a birtokos névmásokat (enyém, tied, övé, …) fogjuk gyakorolni, foglalkozásokkal.  

De előtte egy tipp a kiejtés tanulásához: amikor svéd szöveget hallgatsz felvételről – erre a Swency 

leckékben levő mondatok szuper jól megfelelnek – tedd a következőt:  

1) vedd elő a telefonodat vagy a számítógépedet és nyiss meg egy hangfelvevő programot,  

2) játszd le az eredeti svéd szöveg egy kifejezését vagy egy egész mondatot 

3) ismételd azt meg és vedd fel a hangodat.  

4) Hallgasd meg a svédet és magad azonnal, egymás után: hasonlítsd össze a kettőt, mind 

szókiejtés, mind dallam szempontjából is. Ugye, mennyire más magunkat „belülről” hallani, 

mint felvételről? Ne aggódj!  Mindenki meglepődik először. Én másodszor, harmadszor, … 

századszor is ☺  

5) Koncentrálj először a kiejtésedre: Hol kell rajta javítani kicsit? Mondd ki és vedd fel újra. 

6) Hallgasd vissza. Próbáld meg még egyszer! Most már jó? Szuper! Vagy akarsz rajta javítani 

még egyet? Tedd meg!   

7) Amikor úgy érzed, hogy a kiejtéssel eleget foglalkoztál most, akkor az utolsó felvételnél most 

figyeld a mondat dallamát. Az jó?  

8) Talán újra meg kellene próbálni? Vagy akár kétszer?  

9) Most már biztosan jó! Ügyes vagy! Dicsérd meg magad egy mosollyal és egy szeretetteljes 

vállveregetéssel. 

Ha van egy olyan alkalmazásod a számítógépeden vagy valami más okos készüléken, ami mutatja 

grafikonon a hangot, akkor nem csak a füledre vagy hagyatva, amikor összehasonlítod a két kiejtést. 

Akkor a mai téma: 

Enyém, tied, övé, mienk, tietek, övék: 

A svédben ezt is egyeztetjük a „birtok” neméhez és számához: en-es, ett-es, egyes számú vagy 

többes számú a főnév, ami a birtok. 

EN-es EGYESSZÁM ETT-es EGYESSZÁM EN-es TÖBBESSZÁM ETT-es TÖBBESSZÁM 

min bil mitt hus mina bilar mina hus 

din bil ditt hus dina bilar dina hus 

hans bil hans hus hans bilar hans hus 

hennes bil hennes hus hennes bilar hennes hus 

hens bil hens hus hens bilar hens hus 

dess bil dess hus dess bilar dess hus 

vår bil vårt hus våra bilar våra hus 

er bil ert hus era bilar era hus 

deras bil deras hus deras bilar deras hus 
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Ezek azt jelentik, hogy:  az én autóm; az én házam; az én autóim, az én házaim; a te autód; a te 

házad; ...; az ő … (hímnem); az ő … (nőnem); az ő (nemtelen); az „ő”… (semleges, pl.: Huset är stort. 

Dess väggar är gula. = A ház nagy. A falai sárgák.), a mi …, a ti … , az ő többes számban. 

Min man jobbar som snickare. / A férjem asztalosként dolgozik. 

Min morfar och mormor är pensionärer. / Az anyai nagypapám és az anyai nagymamám nyugdíjasok. 

Min farfar och farmor har gått bort. / Az apai nagypapám és az apai nagymamám meghaltak. 

Jobbar din fru som säljare? / A feleséged eladóként dolgozik? 

Hans pappa är brandman. / Az apukája (hímnem) tűzoltó. 

Vår mamma är polis. / Az anyukánk rendőr. 

Jobbar er syster som lärare? / A lánytestvéretek tanárként dolgozik? 

Deras bror jobbar som apotekare. / A fiútestvérük gyógyszerészként dolgozik. 

Mitt barnbarn är kock. / Az unokám szakács. 

Mina kusiner studerar på universitetet och högskolan. / Az unokatestvéreim egyetemen és főiskolán 

tanulnak. 

Mina vänner jobbar som florister. / A barátaim virágárusként dolgoznak. 

 

Ugyanezeket a formákat használjuk amikor a szerkezet végén áll a birtokos névmás: 

Vems hus är det? Vårt. = Kié ez a ház? A mienk. 

Vems man jobbar som snickare? Min. = Kinek a férje dolgozik asztalosként? Az enyém. 

 

 

 


