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POZIOM B1
Pytania typu: Hvilken by er størst? 

Oslo eller Trondheim?
Gdybyśmy mieli przetłumaczyć na język norweski pytanie

'Które miasto jest większe? Oslo czy Trondheim?',
prawdopodobnie wiele osób przetłumaczyłoby je dosłownie i
skorzystało ze stopnia wyższego przymiotnika, co nie byłoby

poprawne:
 

Hvilken by er større? Oslo eller Trondheim?
 

Nie pomaga również język angielski, ponieważ tutaj też
posłużymy się formą stopnia wyższego (jak w polskim):

 
Which town is bigger? Oslo or Trondheim?

 
W języku norweskim w pytaniach, w których chcemy

dowiedzieć się, która część jest 'naj' z jakiegoś zbioru (nawet
dwóch elementów), musimy posłużyć się formą najwyższą

przymiotnika. Poprawne zdanie będzie zatem brzmiało
następująco:

 
Hvilken by er størst? Oslo eller Trondheim?

Dosłownie: Które miasto jest największe? Ze zbioru dwóch
elementów: Oslo i Trondheim.

 
 
 
 



Inne przykłady:
 

Hvilken elev er flinkest i klassen? Jon, Maria eller Thomas?
Który uczeń jest najzdolniejszy w klasie? Jon, Maria czy

Thomas?
 
 

Hvilken elv er lengst? Nilen eller Amazonas?
Która rzeka jest dłuższa? Nil czy Amazonka?

 
 

Pamiętajmy o tym, że kiedy porównujemy ze sobą dwa
elementy za pomocą spójnika enn (niż), to użyjemy już
formy stopnia wyższego, jak w polskim bądź angielskim.

 
Oslo er større enn Trondheim.
Oslo is bigger than Trondheim.

Oslo jest większe od Trondheim.
 

Maria er flinkere enn Jon.
Maria is better than Jon.

Maria jest lepsza/zdolniejsza od Jona.
 

Nilen er lengre enn Amazonas.
The Nile is longer than the Amazon River.

Nil jest dłuższy od Amazonki.
 



Er Yangtze ... (lang) enn Mississippi?
Hvilken gutt er ... (høy) i klassen? Magne eller Nils?
Hvilken kjole er ... (billig)? Den røde kjolen eller den
gule kjolen?
Rysy er ... (høy) enn Galdhøpiggen.
Hvilken land er ... (stor)? Polen eller Norge?

Która książka jest twoim zdaniem ciekawsza? 'Krew
na śniegu' czy 'Macbeth?
Odra jest krótsza od Wisły.
Gdzie częściej pada? Na wybrzeży czy w środku
kraju?
Który nauczyciel jest bardziej cierpliwy? Per czy
Tor? 
Per jest zdecydowanie cierpliwszy od Tora.
Myślisz, że czyje osiągnięcie jest lepsze? Niny czy
Helgi?
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Er Yangtze lengre (lang) enn Mississippi?
Hvilken gutt er høyest (høy) i klassen? Magne eller
Nils?
Hvilken kjole er billigst (billig)? Den røde kjolen eller
den gule kjolen?
Rysy er høyere (høy) enn Galdhøpiggen.
Hvilket land er størst (stor)? Polen eller Norge?

Hvilken bok er mest interessant etter din mening?
"Blod på snø" eller "Macbeth"?
Oder er kortere enn Wisła.
Hvor regner det oftest? Ved kysten eller i
innlandet?
Hvilken lærer er mest tålmodig? Per eller Tor?
Per er desidert mer tålmodig enn Tor.
Hvilken sin prestasjon mener du er best? Nina eller
Helgas prestasjon?
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