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–i (směšný) (zelený) (celý)

POS SG fyndinn fyndin fyndið grænn græn grænt heill heil heilt

COMP fyndnari fyndnari fyndnara grænni grænni grænna heilli heilli heilla

SUP fyndnastur fyndnust fyndnast grænastur grænust grænast heilastur heilust heilast

POS PL fyndnir fyndnar fyndin grænir grænar græn heilir heilar heil

COMP fyndnari fyndnari fyndnari grænni grænni grænni heilli heilli heilli

SUP fyndnastir fyndnastar fyndnust grænastir grænastar grænust heilastir heilastar heilust

1) Koncovka -r je součástí kmene slova. 2) Podobně např. grannur (štíhlý) ADJ, skammur (krátký) ADJ, svangur (hladový) ADJ.

3) Podobně např. snöggur (náhlý) ADJ, þröngur (těsný) ADJ. 4) Podobně např. fár (nemnohý) ADJ, lágur (nízký) ADJ (COMP je lægri,

SUP je lægstur), smár (malý) ADJ. 5) Podobně např. fullur (plný) ADJ, grunnur (mělký) ADJ, stuttur (krátký) ADJ (SUP je stystur),

þungur (těžký) ADJ, þunnur (tenký) ADJ.

ADJ stupňování nepravidelné

M F N M F N M F N

U –a (starý) (dobrý) –i (malý)

POS SG gamall gömul gamalt góður góð gott lítill lítil lítið

COMP eldri eldri eldra betri betri betra minni minni minna

SUP elstur elst elst bestur best best minnstur minnst minnst

POS PL gamlir gamlar gömul góðir góðar góð litlir litlar lítil

COMP eldri eldri eldri betri betri betri minni minni minni

SUP elstir elstar elst bestir bestar best minnstir minnstar minnst

U (mnohý) –i (velký) (špatný)

POS SG margur mörg margt mikill mikil mikið illur 1) ill illt

COMP fleiri fleiri fleira meiri meiri meira verri verri verra

SUP flestur flest flest mestur mest mest verstur verst verst

POS PL margir margar mörg miklir miklar mikil illir illar ill

COMP fleiri fleiri fleiri meiri meiri meiri verri verri verri

SUP flestir flestar flest mestir mestar mest verstir verstar verst

1) Stejné stupňování má také slæmur (špatný) ADJ a vondur (špatný) ADJ.

Některá přídavná jména postrádají 1. stupeň, jiná výjimečně také 2. nebo 3. stupeň. Vyšší stupně

jsou obvykle odvozeny od příbuzných příslovcí (většinou označující místo). V následujícím přehledu

je vždy uveden pouze 1. pád jednotného čísla mužského rodu.

ADJ stupňování neúplné

(na východě) (na západě) (na severu) (na jihu) (uvnitř) (venku) (dole) (nahoře)

ADV fyrir fyrir fyrir fyrir
austan vestan norðan sunnan inni úti niðri uppi

COMP SG eystri vestari nyrðri syðri innri ytri neðri efri

SUP austastur vestastur nyrstur syðstur innstur ystur neðstur efstur

(vzadu) (vpředu) (daleko) (blízko) (mimo) (doma)

ADV að aftan frammi í - - fjarri nærri handan heima

(pravý) (levý)

COMP SG aftari fremri hægri 1) vinstri - - handari heimari

SUP aftastur fremstur - - fjærstur næstur - heimastur 2)

(zřídka) (před) (pozdě) (spíše) (hůře)

ADV sjaldan fyrir síð - - - heldur síður 3)

(zadnější) (vyšší) (lepší)

COMP SG sjaldnari fyrri síðari hindri æðri skárri heldri síðri

SUP sjaldnastur 2) fyrstur síðastur hinstur æðstur skástur helstur sístur

1) Původně odvozené od hægur (snadný) ADJ. 2) Ojedinělý tvar. 3) Tvar 2. stupně příslovce. (První stupeň neexistuje.)

Některá přídavná jména (především nesklonná) se nestupňují vůbec, např. einmana (osamělý) ADJ,

eyðandi (ničivý) ADJ, hugsi (zamyšlený) ADJ, innanverður (vnitřní) ADJ, miður (střední) ADJ, nógur
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(dostatečný) ADJ. Pokud to dovoluje význam, lze u těchto slov vyjádřit stupňování pomocí příslovcí

meira (meir) (více) ADV, mest (nejvíce) ADV, např. meira áberandi (nápadnější), mest hægfara

(nejpomalejší).

Závěrem lze jako ukázku úplného skloňování (tj. silného i slabého ve všech pádech a rodech)

u pravidelného stupňování (kromě 1. stupně) uvést následující příklady s přídavnými jmény ríkur

(bohatý) ADJ, fagur (krásný) ADJ a nýr (nový) ADJ.

ADJ COMP slabé

M F N M F N M F N

(bohatší) (krásnější) (novější)

NOM SG ríkari ríkari ríkara fegurri fegurri fegurra nýrri nýrri nýrra

ACC ríkari ríkari ríkara fegurri fegurri fegurra nýrri nýrri nýrra

DAT ríkari ríkari ríkara fegurri fegurri fegurra nýrri nýrri nýrra

GEN ríkari ríkari ríkara fegurri fegurri fegurra nýrri nýrri nýrra

NOM PL ríkari ríkari ríkari fegurri fegurri fegurri nýrri nýrri nýrri

ACC ríkari ríkari ríkari fegurri fegurri fegurri nýrri nýrri nýrri

DAT ríkari ríkari ríkari fegurri fegurri fegurri nýrri nýrri nýrri

GEN ríkari ríkari ríkari fegurri fegurri fegurri nýrri nýrri nýrri

ADJ SUP silné

M F N M F N M F N

a-u (nejbohatší) (nejkrásnější) a-u (nejnovější)

NOM SG ríkastur ríkust ríkast fegurstur fegurst fegurst nýjastur nýjust nýjast

ACC ríkastan ríkasta ríkast fegurstan fegursta fegurst nýjastan nýjasta nýjast

DAT ríkustum ríkastri ríkustu fegurstum fegurstri fegurstu nýjustum nýjastri nýjustu

GEN ríkasts ríkastrar ríkasts fegursts fegurstrar fegursts nýjasts nýjastrar nýjasts

NOM PL ríkastir ríkastar ríkust fegurstir fegurstar fegurst nýjastir nýjastar nýjust

ACC ríkasta ríkastar ríkust fegursta fegurstar fegurst nýjasta nýjastar nýjust

DAT ríkustum ríkustum ríkustum fegurstum fegurstum fegurstum nýjustum nýjustum nýjustum

GEN ríkastra ríkastra ríkastra fegurstra fegurstra fegurstra nýjastra nýjastra nýjastra

ADJ SUP slabé

M F N M F N M F N

a-u ((ten) nejbohatší) ((ten) nejkrásnější) a-u ((ten) nejnovější)

NOM SG ríkasti ríkasta ríkasta fegursti fegursta fegursta nýjasti nýjasta nýjasta

ACC ríkasta ríkustu ríkasta fegursta fegurstu fegursta nýjasta nýjustu nýjasta

DAT ríkasta ríkustu ríkasta fegursta fegurstu fegursta nýjasta nýjustu nýjasta

GEN ríkasta ríkustu ríkasta fegursta fegurstu fegursta nýjasta nýjustu nýjasta

NOM PL ríkustu ríkustu ríkustu fegurstu fegurstu fegurstu nýjustu nýjustu nýjustu

ACC ríkustu ríkustu ríkustu fegurstu fegurstu fegurstu nýjustu nýjustu nýjustu

DAT ríkustu ríkustu ríkustu fegurstu fegurstu fegurstu nýjustu nýjustu nýjustu

GEN ríkustu ríkustu ríkustu fegurstu fegurstu fegurstu nýjustu nýjustu nýjustu

2.8 Zájmena

Zájmena se opět řadí k ohebným slovním druhům. Dělí se do šesti skupin na zájmena osobní,

přivlastňovací, ukazovací, tázací, neurčitá a zvratná. Dle novějších jazykovědných názorů jsou

slova er (jenž) CONJ (zastarale eð) a sem (který) CONJ považována za spojky (viz. oddíl 2.13) [14],

přestože tradičně se jedná o vztažná zájmena. Následující odstavce se zabývají každou výše uvede-

nou skupinou podrobněji.

Osobní zájmena definují tři mluvnické osoby. První osobou je ten, kdo mluví (tj. mluvčí); druhou je

ten, se kterým se mluví (posluchač); třetí je ten, o kterém se mluví (někdo jiný).


