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POZIOM B1

ingen czy ikke noe(n)? 

Jakiś czas temu omawialiśmy zagadnienie
pojedynczego przeczenia w języku norweskim.

Nauczyliśmy się wówczas poprawnie używać słowa
ingen. Nie można go jednak używać w każdym typie

zdania. Kiedy jest to niemożliwe? Spójrzmy na
przykłady i ustalmy, co musi się wydarzyć, aby

powyższą formę uznać za niepoprawną.
 
 

1.Jon har ingen slips.
 
 

2.Han vet at han har ingen sjanse til å vinne denne
konkurransen.

 
 

3.Hun har lest ingen bok på to måneder.
 
 

4.De lytter til ingen musikk.
 
 
 



Przed rzeczownikami rodzaju nijakiego używamy
formy ikke noe. Zdanie z poprzedniej strony

brzmiałoby wówczas tak:

Jakie zatem obowiązują zasady użycia ingen? Kiedy
należy je zastąpić formą rozdzielną ikke noe(n)?

 
1.

 
Jon har ikke noe slips.

 
Warto zaznaczyć, że w słowniku występuje również

forma intet (jako forma rodzaju nijakiego
przymiotnika kwantyfikującego ingen), ale

traktowana jest jako forma literacka i raczej nie
występuje w języku codziennym.

 
2. W zdaniu podrzędnym obowiązującą formą będzie

forma rozdzielna: 
 

Han vet at han ikke har noen sjanse til å vinne denne
konkurransen.

 



3. W zdaniach, w których występuje orzeczenie
złożone (czas perfektum, czas pluskvamperfektum,

czasowniki modalne) również użyjemy formy
rozdzielnej:

 
Hun har ikke lest noen bok på to måneder.

 
4.W sytuacji, gdy orzeczenie w zdaniu występuje w
formie czasownika rozdzielnie złożonego lub zwrotu

czasowniko-przyimkowego użyjemy formy
rozdzielnej:

 
De lytter ikke til noen musikk.



Jeg har ikke sett noen gode filmer i det siste.
Denne serien handler ikke om noen
kriminalsaker.
Vi har ikke noe brettspill hjemme.
Merete sa at hun ikke hadde betrodd noen vår
hemmelighet. 
Erik tror ikke på noen kjærlighet.

Ona mówi, że nie ma czasu, aby nam pomóc.
Nie pojadę do żadnego miasta!
Nie chcą wynajmować swojego mieszkania
żadnym studentom.
Dzieci nie widziały lwa, zanim nie poszły do
zoo.
Żaden problem!

Ćw. 1. Spójrz na zdania poniżej. Ustal, które
reguły zostały zastosowane.

Przykład:
Jeg vet at hun ikke kjøpte noen nye klær i forrige
måned. (zdanie podrzędne - reguła nr 2)

1.
2.

3.
4.

5.

Ćw. 2. Przetłumacz zdania na język norweski.

1.
2.
3.

4.

5.



Jeg har ikke sett noen gode filmer i det siste.
(orzeczenie złożone - reguła nr 3)
Denne serien handler ikke om noen
kriminalsaker. (czasownik rozdzielnie złożony -
reguła nr 4)
Vi har ikke noe brettspill hjemme. (rzeczownik
rodzaju nijakiego - reguła nr 1)
Merete sa at hun ikke hadde betrodd noen vår
hemmelighet. (zdanie podrzędne - reguła nr 2)
Erik tror ikke på noen kjærlighet. (zwrot
czasownikowo-przyimkowy - reguła nr 4)
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Ćw. 1. Spójrz na zdania poniżej. Ustal, które reguły
zostały zastosowane.

Przykład:
Jeg vet at hun ikke kjøpte noen nye klær i forrige
måned. (zdanie podrzędne - reguła nr 2)

1.

2.

3.

4.

5.



Hun sier at hun ikke har noen tid til å hjelpe
oss.
Jeg skal ikke til noen by!
De vil ikke leie ut leiligheten sin til noen
studenter.
Barna hadde ikke sett noen løve før de gikk
til dyreparken.
Ikke noe problem!

Ćw. 2. Przetłumacz zdania na język norweski.

1.

2.
3.

4.

5.


