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Podstawy gramatyki języka duńskiego z ćwiczeniami zawierają zbiór pod-
stawowych zasad gramatyki opisowej głównie w zakresie morfologii, a także 
uwzględniają zagadnienia dotyczące składni zdania prostego i złożonego. Są 
przeznaczone przede wszystkim dla studentów filologii duńskiej, a także adre-
sowane do innych osób (m.in. Polaków mieszkających w Danii), które chcia-
łyby pogłębić, uporządkować i usystematyzować swoją wiedzę o języku duń-
skim. Zakłada się, że odbiorcy tego podręcznika mają pewne przygotowanie  
w zakresie najprostszych pojęć gramatycznych oraz wiedzy ogólnojęzykoznaw-
czej. Podstawowe terminy gramatyczne podano w języku polskim i duńskim. 

Główną część gramatyki stanowi systematyczny opis poszczególnych czę-
ści mowy oraz podstawowe informacje na temat składni. Podstawą opisu jest 
zapis graficzny, a nie wymowa. Najwięcej miejsca poświęcono czasownikowi 
jako głównemu elementowi organizującemu strukturę zdania, a także tym za-
gadnieniom, które uznawane są za trudne dla Polaków uczących się języka 
duńskiego (np. użycie przyimków, przysłówki kierunkowe i statyczne, przy-
miotniki w funkcji okolicznika itp.). Podręcznik zawiera liczne przykłady, 
które ilustrują omawiane reguły gramatyczne spełniające funkcję pomocniczą 
w zrozumieniu danego zagadnienia. Ogromną większość przykładów przetłu-
maczono na język polski, a znaczenie tych, przy których nie podano odpo-
wiedników polskich, autor uznał za oczywiste. Przy opisie zjawisk gramatycz-
nych języka duńskiego wskazano niekiedy na zachodzące rozbieżności bądź 
podobieństwa strukturalne między tym językiem a językiem polskim. Ćwicze-
nia zawarte w podręczniku pomogą uczącemu się w utrwaleniu słownictwa,  
a także umożliwią sprawdzenie, czy zostało opanowane wcześniej poznane 
zjawisko gramatyczne. W kluczu do ćwiczeń można skontrolować poprawność 
odpowiedzi. 

Autor chciałby wyrazić podziękowanie za cenne uwagi krytyczne, dotyczące 
tłumaczenia przykładów na język polski, cand. mag. Jensowi Rasmussenowi,  
dr. hab. Andrzejowi Szubertowi i dr Justynie Haber-Biały. 
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Informacja dotycząca wydania II 

W wydaniu II dostosowano reguły gramatyczne, a także pisownię niektórych 
wyrazów do zasad obowiązujących w języku duńskim od 2012 roku. Poza tym 
uproszczono niektóre sformułowania oraz usunięto powtarzające się przykłady  
i nieliczne błędy, które pojawiły się w wydaniu I. 
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Informacja dotycząca wydania III 

Wydanie III uwzględnia zmiany gramatyczne, które nastąpiły po publikacji 
wydania II. Poza tym usunięto nieliczne usterki, które pojawiły się w wydaniu II. 
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