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POZIOM A1

Odmiana rzeczownika

Temat odmiany rzeczownika przez formy oraz
liczby pojawia się po kilku pierwszych lekcjach

języka norweskiego. Najczęstszy błąd popełniany
przez uczących się zarówno na początku nauki, jak
i potem polega na tym, że o zapominają o czymś

bardzo ważnym. O czym? Dzisiaj odpowiemy na to
pytanie, ale zaczniemy od przypomnienia sobie w

jakich rodzajach występuje rzeczownik w
norweskim oraz, jak tworzymy formę określoną. 

 
Podobnie jak w języku polskim, w norweskim

wyróżniamy trzy rodzaje: męski, żeński oraz nijaki.
Tym, co wskazuje, do jakiego rodzaju należy dany

rzeczownik jest tzw. rodzajnik nieokreślony - en, ei
lub et. Niestety nie ma konkretnych reguł

(przynajmniej dla większości rzeczowników), które
pomogą nam określić, jakiego rodzaju jest dane

słowo. Trzeba się tego nauczyć na pamięć.
 
 



Przykłady formy nieokreślonej rzeczownika w liczbie
pojedynczej (podstawowej, występującej w

słownikach):
 

rodzaj męski rodzaj żeński

en gutt

rodzaj nijaki

en leilighet ei seng

ei jente et rom

et eple

Gdy sprawdzimy już sobie rodzaj rzeczownika i
chcemy utworzyć formę określoną liczby

pojedynczej (używaną wtedy, gdy mówimy o czymś
konkretnym), robimy to w następujący sposób:

 

gutten

leiligheten

rodzaj męski

eplet

rommet

rodzaj nijaki

jenta

senga

rodzaj żeński

Przesuwamy rodzajnik en oraz et na koniec rzeczownika, a
przypadku rodzaju żeńskiego dodajemy końcówkę -a

(usuwamy -e, jeśli rzeczownik się na nie kończy).
 



Najbardziej kłopotliwą formą jest trzecia forma, czyli
forma nieokreślona liczby mnogiej, ponieważ tutaj
musimy pamiętać o czymś, o czym wspomniałem na
samym początku. Dla ułatwienia, zapiszemy sobie
tutaj wszystkie poznane formy. Zobaczmy, jak to

wygląda w praktyce.

rodzaj męski

rodzaj nijaki

rodzaj żeński

forma nieokreślona
liczba pojedyncza

forma określona
liczba pojedyncza

forma nieokreślona
liczba mnoga

guttenen gutt gutter

leiligheteren leilighet leiligheten

jenterei jente jenta

senga sengerei seng

et rom rommet

eplet epleret eple

rom



Jak widać, aby utworzyć formę nieokreśloną liczby
mnogiej należy dodać końcówkę -er (lub samo -r) do
formy podstawowej, Dlaczego według tej zasady nie
mamy w tabeli formy rommer? Według podobnej

zasady odmieniają się również rzeczowniki takie jak: et
land, et språk, et dyr czy et hus.

 
Występują dwa elementy łączące wszystkie te wyrazy,
które determinują powyższą formę (identyczną z formą

podstawową):
1.rodzaj nijaki

2.ich budowa - składają się tylko z jednej sylaby
 

Forma nieokreślona liczby mnogiej tych wyrazów wraz
z przykładowymi liczebnikami wygląda następująco:

 
et land - to land

et språk - tre språk
et dyr - fire dyr
et hus - fem hus

 
Występują jednak rzeczowniki o większej liczbie sylab, a

odmieniające się według powyższego wzorca. Są to
złożenia, które zawierają w sobie jednosylabowy

rzeczownik rodzaju nijakiego np.
et naboland - to naboland

et villdyr - tre villdyr
 



Znamy już formę nieokreśolną liczby
pojedynczej, jak i mnogiej oraz formę

nieokreśloną liczby mnogiej. Czas na ostatnią,
najłatwiejszą - formę określoną liczby mnogiej.

rodzaj 
męski

rodzaj
nijaki

rodzaj
żeński

forma
nieokreślona

forma
określona

liczba pojedyncza

en gutt

leilighetene
en

leilighet
leiligheten

jenterei jente jenta

senga sengerei seng

et rom rommet

eplet epleneet eple

rom

forma
nieokreślona

liczba mnoga

gutten gutter guttene

forma
określona

leiligheter

jentene

sengene

rommene

epler

Obowiązującą końcówką w czwartej kolumnie jest -
ene dla wszystkich rzeczowników. Za wyjątki uznaje

się dwa rzeczowniki: et barn oraz et bein, które
przybierają końcówkę -a.

 
et barn - barna
et bein - beina



Ćw.1. Odmień poniższe rzeczowniki.

samochód

gruszka

dziecko

forma
nieokreślona

forma
określona

liczba pojedyncza

forma
nieokreślona

liczba mnoga

forma
określona

spódniczka

torebka

kraj
sąsiedzki

gra

ściana

stół

kubek

dywan
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samochód

gruszka

dziecko

forma
nieokreślona

forma
określona

liczba pojedyncza

forma
nieokreślona

liczba mnoga

forma
określona

spódniczka

torebka
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gra

ściana

stół
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et bord

spill

bordet bordenebord

koppen

et teppe teppet teppenetepper

kopperen kopp koppene

en vegg veggeneveggen vegger

et
naboland

veskene

bilerbilen

skjørt skjørtene

spillene

naboland

skjørtetet skjørt

nabolandet

spillet

nabolandene

et spill

pærer

vesker

en bil

et barn

ei veske veska

bilene

barnabarnet barn

pærenepæraei pære


