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POZIOM B1

Szyk zdania po zaimkach pytających

Vet du hva er klokka?
Hun har spurt meg når kommer bussen.

Prawdopodobnie niektórzy z nas w ten sposób
przetłumaczyliby na język norweski polskie:

Wiesz, która godzina?
Zapytała mnie, kiedy przyjeżdża autobus.

Niestety taka konstrukcja nie jest poprawna.
Zaimki pytające hva oraz når pełnią funkcję
spójników zdania (tak jak na przykład og lub
men), co oznacza, że następuje po nich szyk

zdania, a nie pytania. Poprawnie oba przykłady
wyglądałyby tak:

Vet du hva klokka er?
Hun har spurt meg når bussen kommer.



Osoby znające język angielski mogą zauważyć
pewne podobieństwa w składni zdania:

Ona zapytała mnie,
kiedy przyjeżdża

autobus.

Język
norweski

Język
angielski

Język polski

She has asked
me when the bus

is coming.

Wiesz, która
godzina?

Hun har spurt
meg når bussen

kommer.

Vet du hva
klokka er?

Do you know
what time it is?

Jak widzimy, zarówno w języku norweskim, jak i
angielskim podmiot musi znajdować się zaraz po spójniku
(w tym wypadku zaimkach pytających), a na następnym
miejscu znajduje się orzeczenie - przeciwnie do szyku

pytania.

*Warto również pamiętać o tym, że zaimki wskazujące
wprowadzają zdanie podrzędne, co niesie za sobą pewne
konsekwencje np. przesunięcie okolicznika ikke o jedno

miejsce do tyłu w stosunku do zdania nadrzędnego
("normalnego'). W dzisiejszych ćwiczeniach taki

przypadek nie będzie brany pod uwagę.



Hun vet ikke hva skal hun kjøpe til foreldrene
sine.
Læreren sa hvilke oppgaver burde vi gjøre.
Jeg har spurt henne hvor bor hun.
Vi visste ikke hvor hadde de flyttet.
Jeg vil gjerne få vite hvor mye koster det.
Vet dere kanskje hva driver Jon med for tida?

Nie pamiętam, co ona mi wtedy powiedziała.
Wiesz, kim jest jego nowa koleżanka?
Ostatnio dużo myślę o tym, gdzie chciałbym
mieszkać za parę lat.
Wszystko zależy od tego, ile ma się szczęścia.
On zawsze mnie pyta, co u mnie.
Nie rozumiem, jak udało jej się zdać ten
trudny egzamin.
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Hun vet ikke hva hun skal kjøpe til foreldrene
sine.
Læreren sa hvilke oppgaver vi burde gjøre.
Jeg har spurt henne hvor hun bor.
Vi visste ikke hvor de hadde flyttet.
Jeg vil gjerne få vite hvor mye det koster.
Vet dere kanskje hva Jon driver med for tida?

Jeg husker ikke hva hun fortalte meg på den
tiden/da.
Vet du hvem hans nye venninne er?
I det siste har jeg tenkt mye på hvor jeg vil bo i
framtida.
Alt er avhengig av hvor mye flaks man har.
Han spør meg alltid hvordan det går med meg.
Jeg forstår ikke hvordan hun klarte å bestå den
vanskelige eksamenen.
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