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• Język grenlandzki należy do rodziny eskimo-aleuckiej



Wyspa Beringa Półwysep Czukocki



• Języki wchodzące w skład rodziny eskimo-aleuckiej



• Na podstawie danych z Ethnologue: Languages of the World z 2019 roku, na świecie 
żyje około 57,000 tysięcy użytkowników języka grenlandzkiego



TRZY DIALEKTY:
•Kalaallisut (zachodniogrenlandzki)

•Tunumiisut / Tunumiit oraasiat (wschodniogrenlandzki)

•Avanersuarmiutut (północnogrenlandzki)



Kalaallisut (zachodniogrenlandzki)

• język urzędowy autonomicznego terytorium Grenlandii od 2009 roku (wcześniej dzielił 
ten status z językiem duńskim),

• używany przez około 53,000 ludzi,

• uczony we wszystkich szkołach w kraju,

• wykorzystywany w prasie oraz w programach radiowych i telewizyjnych KNR,

• pochodzi z okolic miast Sisimiut, Nuuk i Maniitsoq,

• pomimo różnic występujących pomiędzy dialektami, za pomocą Kalaallisutu można 
porozumieć się z użytkownikami dwóch pozostałych.



Nuuk



Tunumiisut / Tunumiit oraasiat
(wschodniogrenlandzki)

• używany przez około 3,000 ludzi, głównie przez Tunumiitów – grenlandzkich Inuitów z 
Tunu (jednego z trzech państw w Grenlandii, które połączyły się w jedno w 2009 roku). 
Obecnie zamieszkują miasto Tasiilaq na wyspie Ammassalik,

• oficjalnie jest uznawany za dialekt języka grenlandzkiego, jednakże według książki 
Nicole Tersis ,,Variations on polysynthesis: the Eskaleut languages” graniczy z byciem 
odrębnym językiem. Jest to głównie spowodowane różnicami w wymowie oraz zapisie 
słów.



Avanersuarmiutut
(północnogrenlandzki) 

• używany przez około 1,000 ludzi,

• występuje głównie w mieście Qaanaaq oraz w okolicy Nord – duńskiej bazie wojskowej 
w Grenlandii,

• dialekt ma więcej podobieństw do języka Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ (używanego w północnej 
Kanadzie) niż do dwóch pozostałych odmian języka grenlandzkiego.



ALFABET



WYMOWA



Podstawowe zwroty



Gramatyka
W języku grenlandzkim rozróżnia się cztery osoby – pierwszą, drugą, trzecią oraz obwiatyw.

Występują dwie liczby – pojedyncza i mnoga oraz siedem przypadków.

Język grenlandzki jest językiem polisyntetycznym, który charakteryzuje się występowaniem 
długich słów zbudowanych z morfemów.



PRZYKŁADY UŻYCIA JĘZYKA



MAGAZYN SULUK
SULUK – magazyn lotniczych linii grenlandzkich





J. ANGIELSKI

J. DUŃSKI
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,,HOMO sapienne” – Niviaq Korneliussen
Nå, Niviaq Korneliussen 1990-imi Nuuk-mi inunngorpoq, 
maannalu siullermeertumik saqqummersitsinerani, atuakkiortoq
isumalluarnartoq saqqummerluni. Taamaattumik kikkut tamat, 
kalaallit qallunaallu, arnaqatiminnik anguteqatiminnillu
atoqateqarneq ajortut aamma arnaqatiminnik
anguteqatiminnilluunniit atoqateqartartut, inuusuttut
utoqqaallu, uanngaanniit aallartiinnarsinnaapput – HOMO 
sapienne-ip quppernerani siullermiit.

Fia, Inuk, Arnaq, Ivinnguaq aamma Sara. Inuusuttut tallimat, 
Nuummi pissutsit allanngorneri, kinaassuseq asanninnerlu
pillugit oqaluttuaat tallimat imminnut ataatsimoortillugit.

Mette Moestrup oqaluttualiap siulequtaani



PROBLEMY 
KOMPUTEROWEGO 

PRZETWARZANIA



Kodowanie 
znaków

ISO 8859-4
Latin-4

 Język estoński

 Język łotewski

 Język litewski

 Język grenlandzki

 Język lapoński 



Miejsce znaków 
ISO/IEC 8859-4 
w Unicode



WNIOSEK:
Jeśli na stronie internetowej zastosowano domyślne kodowanie znaków ISO 8859, to 
nie powinny wystąpić żadne problemy w ich wyświetlaniu.

Problemy mogą wystąpić na stronach z innym standardem kodowania znaków np. 
ISO/IEC 2022, który jest standardem kodowania znaków pism azjatyckich dla takich 
języków jak japoński, koreański i chiński.



ŹRÓDŁA:
•Greenlandic language – Wikipedia

•dictionary.xls (polarhusky.com)

•Greenlandic alphabet, pronunciation and language (omniglot.com)

•Useful Greenlandic phrases (omniglot.com)

•Our In-flight magazine Suluk (airgreenland.com)

•Eskimo–Aleut languages – Wikipedia

•Czyli to jest Grenlandia! – YouTube

•Osoba (językoznawstwo) – Wikipedia, wolna encyklopedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Greenlandic_language#:~:text=Greenlandic%20is%20a%20polysynthetic%20language%20that%20allows%20the,long%20words%20by%20stringing%20together%20roots%20and%20suffixes.
http://2010.polarhusky.com/media/cms/investigate/StudyResources/EnglishKalaallisutDictionary.pdf
https://omniglot.com/writing/greenlandic.htm
https://omniglot.com/language/phrases/greenlandic.php
https://www.airgreenland.com/about/in-flight-magazine
https://en.wikipedia.org/wiki/Eskimo%E2%80%93Aleut_languages
https://www.youtube.com/watch?v=E3mFa1gimBA&list=PLRIPPC8uohccc03hH4TUwEMYbL8qgAWpF&index=2
https://pl.wikipedia.org/wiki/Osoba_(j%C4%99zykoznawstwo)
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