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POZIOM A2

Odmiana przymiotnika liten

Przymiotnik liten (mały) sprawia nie lada
trudności uczącym się języka norweskiego z
powodu swojej nieregularności - przymiotnik

ten ma aż pięć form i jest zdecydowanie
najbardziej nieregularnym w języku norweskim.

Dodatkowym problemem jest podobieństwo
formy liczby mnogiej små do angielskiego
przymiotnika small, co często prowadzi do

tego, że używamy formy små w każdej
sytuacji, tak jak angielskiego small. 

 
Zacznijmy od przypomnienia sobie form

przymiotnika liten w liczbie pojedynczej wraz z
przykładami.

mały domet lite hus

ei lita jente

en liten bil

mała
dziewczynka

mały samochód



Jak widzimy, w liczbie pojedynczej przymiotnik
liten posiada trzy formy w zależności od rodzaju

rzeczownika, który opisujemy.
 

r. męski ➔ liten
r. żeński ➔ lita
r. nijaki ➔ lite

 
Jest to małe utrudnienie w stosunku do

większości pozostałych przymiotników, gdzie
dopisywaliśmy tylko końcówkę -t w rodzaju

nijakim, a rodzaj męski i żeński pozostawały w
swojej podstawowej formie, np.

 
en fin bil

ei fin jente
et fint bilde

 
Przyjrzymy się teraz formie liczby mnogiej. Do

tej pory dodawaliśmy końcówkę -e do
przymiotników, charakteryzujących rzeczowniki

w liczbie mnogiej np.
fine farger

 



W przypadku przymiotnika liten forma liczby
mnogiej jest całkowicie nieregularna i wygląda

następująco:

små trær

małe problemy

małe drzewa

små problemer

Formą przymiotnika liten w liczbie mnogiej jest
små dla wszystkich rzeczowników bez względu na

ich rodzaj w liczbie pojedynczej.
 

Ostatnią, piątą już, formą naszego dzisiejszego
przymiotnika jest forma określona. W przypadku
innych przymiotników dodawaliśmy końcówkę -e
do formy bazowej, aby utworzyć formę określoną,

np.
 

den gule bilen
den vakre kvinna
det lyse rommet

 
W przypadku liten musimy posłużyć się formą

nieregularną - lille.
 



A oto przykłady:

det lille rommet

(to) małe miasto

(ten) mały pokój

den lille byen

Warto przypomnieć tutaj bardzo podobne słowo,
które często jest mylone z formą określoną lille, a

mianowicie przymiotnik lilla (fioletowy).
 

Na sam koniec wspomnę jeszcze o tym, że gdy
chcemy użyć formy określonej w liczbie mnogiej

używamy formy små. Forma lille jest
zarezerwowana tylko do liczby pojedynczej. Aby
lepiej to zobrazować i zapamiętać, przedstawię

kilka przykładów pełnej odmiany.

små
hus

det lille
huset

de små
husene

den lille
gutten

forma
nieokreślona liczby

pojedynczej

forma określona
liczby

pojedynczej

de små
guttene

en liten
gutt

små
gutter

forma
nieokreślona

liczby mnogiej

forma
określona

liczby mnogiej

et lite
hus



mały kraj
mała rzeka
małe mieszkanie

Ćw. 1. Odmień następujące związki wyrazowe.

forma
nieokreślona liczby

pojedynczej

forma określona
liczby

pojedynczej

forma
nieokreślona

liczby mnogiej

forma
określona

liczby mnogiej

Den ... bamsen til Per er 10 år gammel.
Vi satte oss ved et ... bord og begynte å prate.
Jeg har alltid villet bo i en ... by ved sjøen.
Han kommer fra ei ... bygd på Vestlandet.
I det siste har det vært noen ... skjelv der.

Ćw. 2. Wstaw odpowiednią formę przymiotnika
liten w poniższe zdania.

1.
2.
3.
4.
5.



mały kraj
mała rzeka
małe mieszkanie
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forma
nieokreślona liczby

pojedynczej

forma określona
liczby

pojedynczej

forma
nieokreślona

liczby mnogiej

forma
określona

liczby mnogiej

Den lille bamsen til Per er 10 år gammel.
Vi satte oss ved et lite bord og begynte å
prate.
Jeg har alltid villet bo i en liten by ved sjøen.
Han kommer fra ei lita bygd på Vestlandet.
I det siste har det vært noen små skjelv der.

Ćw. 2. Wstaw odpowiednią formę przymiotnika
liten w poniższe zdania.

1.
2.

3.
4.
5.

ei lita
elv

den lille
elva

små
elver

små
land

det lille
landet

de små
elvene

et lite
land

den lille
leiligheten

små
leiligheter

en liten
leilighet

de små
leilighetene

de små
landene


