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Avvikande 
Några få former för att beskriva språk och invånarnamn avviker något, mestadels för nära 
grannländer till Tjeckien. Tjeckien kallas ibland även esko. 
INVÅNARE (M./F./PL.) SPRÅK ADVERB ADJEKTIV LAND 

ech / e ka / e i e tina esky esk  eská republika Tjecken 

N mec / N mka / N mci n m ina n mecky n meck  N mecko Tyskland 

Polák / Polka / Poláci pol tina polsky polsk  Polsko Polen 

Rus / Ruska / Rusové ru tina rusky rusk  Rusko Ryssland 

B lorus / B loruska b loru tina b lorusky b lorusk  B lorus Vitryssland 

ek / ekyn  / ekové e tina ecky eck  ecko Grekland 

Slovák / Slovenka / Slováci sloven tina slovensky slovensk  Slovensko Slovakien 

Turek /  Turkyn  / Turci ture tina turecky tureck  Turecko Turkiet 

Regelbundna 
För att bilda språk, landsnamn, adverb och adjektiv för länder utgår man från den 
maskulina formen av invånarnamnet, exempelvis véd (svensk). Språk bildas med tillägget 
- tina, adjektiv med -sk  och adverb med -sky. Feminin form av invånaren bildas med 
tillägget -ka. Landet har oftast ändelsen -sko men ibland -ie, mer avlägsna länder kan ha 
mer exotiska ändelser. Plural av invånare får oftast -é men -ové för enstaviga invånarnamn. 
INVÅNARE (M./F./PL.) SPRÅK ADVERB ADJEKTIV LAND 

Brit / Britka / Britové  britsky britsk  Velká Británie Storbrittanien 

Bulhar / Bulharka / Bulha i bulhar tina bulharky bulharsk  Bulharsko Bulgarien 

Dán / Dánka / Dánové dán tina dánsky dánsk  Dánsko Danmark 

Fin / Finka / Finové fin tina finsky finsk  Finsko Finland 

Francouz / Francouzka francouz tina francouzsky francouzsk  Francie Frankrike 

Chorvat / Chorvatka chorvat tina chorvatsky chorvatsk  Chorvatsko Kroatien 

Ind / Indka / Indové  indicky indick  Indie Indien 

Ir / Irka / Irové ir tina irsky irsk  Irsko Irland 

Ital / Italka / Italové ital tina italsky italsk  Italie Italien 

Loty  / Loty ka loty tina loty sky loty sk  Loty sko Lettland 

Ma ar / Ma arka ma ar tina ma arsky ma arsk  Ma arsko Ungern 

Nor / Norka / Norové nor tina norsky norsk  Norsko Norge 

Rumun / Rumunka rumun tina rumunsky rumunsk  Rumunsko Rumänien 

Skot / Skotka  skotsky skotsk  Skotsko Skottland 

Srb / Srbka / Srbové srb tina srbsky srbsk  Srbsko Serbien 

pan l / pan lka pan l tina pan lsky pan lsk  pan lsko Spanien 

véd / védka / védové véd tina védsky védsk  védsko Sverige 

v car / v carka  v carsky v carsk  v carsko Schweiz 

Invånare som slutar på -an 
Några invånarnamn har ändelse på -an och får oftast plural med ändelsen -e, men är i 
övrigt som de regelbundna. 
INVÅNARE (M./F./PL.) SPRÅK ADVERB ADJEKTIV LAND 

Afri an / Afri anka  africky africk  Afrika Afrika 

Ameri an / Ameri anka  americky americk  Amerika Amerika 

Ando an / Ando anka  andorrsky andorrsk  Andorra Andorra 

Angli an / Angli anka angli tina anglicky anglick  Anglie England 



Australan / Austalanka  australsky australsk  Australie Australien 

Bos an / Bosñanka  bosensky bosensk  Bosna Bosnien 

Belgi an / Belgi anka  belgicky belgick  Belgie Belgien 

í an / í anka ín tina ínsky ínsk  ína Kina 

Evropan / Evropanka  evropsky evropsk  Evropa Europa 

Gró an / Gró anka  grónsky grónsk  Grónsko Grönland 

Holan an / Holan anka holand tina holandsky holansk  Hollandsko Holland 

Islan an / Islan anka island tina islandsky islandsk  Island Island 

Kana an / Kana anka  kanadsky kanadsk  Kanada Kanada 

Kyp an / Kyp anka  kypersky kypersk  Kypr Cypern 

Lucembur an / Lucembur anka lucembursky lucembursk  Lucemburk Luxemburg 

Mal an / Mal anka maltéz tina maltsky maltsk  Malta Malta 

Mexi an / Mexi anka  mexicky mexick  Mexiko Mexiko 

Moldavan / Moldavanka  moldavsky moldavsk  Moldavsko Moldavien 

Raku an / Raku anka  rakousky rakousk  Rakousko Österrike 

Slovan / Slovanka slovan tina slovansky slovansk   (slavisk) 

Invånare som slutar -ec 
För manliga invånarnamn som slutar på -ec gäller att -ec avlägsnas från stammen då man 
bildar femininformen, språk, adverb och adjektiv. Även landets namn bildas oftast genom 
att -ec avlägsnas och ersätts av -sko men det finns många undantag. Plural blir -ci och e som 
är flyktigt försvinner, exempelvis Slovinci (slovener). 
INVÅNARE (M./F./PL.) SPRÅK ADVERB ADJEKTIV LAND 

Albánec / Albánka albán tina albánsky albánsk  Albanie Albanien 

Asijec / Asijka  asijsky asijsk  Asie Asien 

Brazilec / Brazilka  brazilsky brazilsk  Brazílie Brasilien 

ernohorec / ernohorka  ernohorsky ernohorsk  erná Hora Montenegro 

Estonec / Estonka eston tina estonsky estonsk  Estonsko Estland 

Gruzín(ec) / Gruzínka gruzín tina gruzínsky gruzínsk  Gruzie Georgien 

Japonec / Japonka japon tina japonsky japonsk  Japonsko Japan 

Lichten tejnec / Lichten tejnka Lichten tejn|sky, -sk  Lichten tejnsko Lichtenstein 

Litevec / Litevka litev tina litevsky litevsk  Litva Litauen 

Makedonec / Makedonka makedon tina makedonsky makedonsk  Makedonie Makedonien 

Nizozemec / Nizozemka nizozem tina nizozemsky nizozemsk  Nizozemí Nederländerna 

Portugalec / Portugalka portugal tina portugalsky portugalsk  Portugalsko Portugal 

Slovinec / Slovinka sloven tina slovinsky slovinsk  Slovinsko Slovenien 

Ukrajinec / Ukrajinka ukrajin tina ukrajinsky ukrajinsk  Ukrajina Ukraina 

Vietnamec / Vietnamka  vietnamsky vietnamsk  Vietnam Vietnam  

Användning: 
Adverb och adjektiv används något annorlunda än på svenska vid vissa verb, t ex: 

Mluvím védsky. (adverb) Jag pratar svenska. (på svenskt sätt) 
Rozumím trochu esky. (adverb) Jag förstår lite tjeckiska. (på tjeckiskt vis) 
Studuju e tinu. (substantiv) Jag studerar tjeckiska. (det tjeckiska språket) 

e tina je t ká. (substantiv) Tjeckiska är svårt. (det tjeckiska språket) 
Mám rád tureckou kávu. (adjektiv) Jag tycker om turkiskt kaffe. (turkisk sort) 
U ím se esky. (adverb) Jag lär mig tjeckiska. (att prata tjeckiskt) 
Opakujte to slovo esky. (adverb) Upprepa ordet på tjeckiska. (på tjeckiskt vis) 
 

Lägg märke till att slovansky (slaviskt), slovinsky (slovenskt) och slovensky (slovakiskt) är 
lika förvirrande lika varandra på tjeckiska som på svenska. 
Invånarnamn och länder skrivs med stor bokstav på tjeckiska, såsom i tabellerna ovan, och 
inte bara länder som på svenska, exempelvis ech (en tjeck). 


