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POZIOM B1

da oraz når w funkcji spójnika

Polskim spójnikom czasu 'kiedy', 'gdy' odpowiadają
dwa spójniki w języku norweskim - da oraz når.
Polskie 'kiedy' oraz 'gdy' używane są wymiennie.

Norweskich da oraz når nie można jednak używać w
ten sam sposób. Spójrzmy na dwa zdania poniżej i

zastanówmy, czemu użyte w nich spójniki są
nieprawidłowe.

 
Da jeg lærer norsk, liker jeg å høre på musikk.
Kiedy/gdy uczę się norweskiego, lubię słuchać

muzyki.
 

Når jeg var barn, pleide jeg å være mye ute.
Kiedy/gdy byłem dzieckiem, zwykłem spędzać dużo

czasu poza domem.
 

Pierwsze, na co zwracamy uwagę, to czas
gramatyczny - w pierwszym zdaniu teraźniejszy, w

drugim - przeszły. Wniosek, jaki się nam nasuwa, jest
następujący: w zdaniach w czasie teraźniejszym
używamy spójnika når, a w czasie przeszłym da. 



Powyższe zdania wyglądałyby wówczas tak:
 

Når jeg lærer norsk, liker jeg å høre på musikk.
Kiedy/gdy uczę się norweskiego, lubię słuchać

muzyki.
 

Da jeg var barn, pleide jeg å være mye ute.
Kiedy/gdy byłem dzieckiem, zwykłem spędzać

dużo czasu poza domem.
 

Gdybyśmy chcieli podsumować dotychczasowe
informacje, to powiedzielibyśmy, że w zdaniach, w

których musimy użyć odpowiednika polskiego
'kiedy' lub 'gdy', użylibyśmy da dla zdań w czasie

przeszłym oraz når dla zdań w czasie
teraźniejszym.

Byłaby to prawda, ale nie całkowita. Istnieje
bowiem przypadek, kiedy w zdaniach w czasie
przeszłym użyjemy spójnika når. Kiedy tak się

dzieje? Spójrzmy na kolejne przykłady.
 
 
 
 
 



Jeg besøkte vennen min flere ganger i fjor. Når jeg
besøkte ham, pleide vi å gå på tur sammen.

 
Odwiedziłem mojego przyjaciela kilka razy w

zeszłym roku. Kiedy go odwiedzałem, chodziliśmy
razem na wycieczki.

 
Når Nora ble trist, pleide hun å spise en halv

sjokolade, og det hjalp litt.
Kiedy Norze robiło się smutno, zjadała pół tabliczki

czekolady i to trochę pomagało.
 
 

Kolejne dwa zdania ilustrują również sytuację
przeszłą, ale tym razem nie są to wydarzenia
jednorazowe, a powtarzające się. W takich

sytuacjach odpowiednim spójnikiem będzie når.
 



Podsumowanie:
 

- spójnika da używamy, gdy mówimy o sytuacji
przeszłej zakończonej, która wydarzyła się tylko

raz
 

- spójnika når używamy, gdy mówimy o sytuacji w
czasie teraźniejszym ORAZ gdy mówimy o sytuacji
przeszłej zakończonej, która wydarzyła się kilka

razy
 

Warto również zwrócić uwagę na to, że długość
trwania danego wydarzenia/stanu nie ma

większego znaczenia np. w zdaniu:
 

Da jeg var barn, spiste jeg mye is.
Gdy byłem dzieckiem, jadłem dużo lodów.

 
Można powiedzieć, że czas dzieciństwa trwał przez
dłuższy czas i nie raz jadłem lody, ale jest to okres

jednorazowy w życiu, zamknięty, nie mógł się
potem (niestety) powtórzyć, więc użycie spójnika

da jest konieczne.
 
 



... han var liten, likte han ikke å leke med
andre barn.
... vi var studenter, spilte vi kort hver helg. ...
vi spilte kort, snakket vi om alt mulig.
Hun legger seg alltid veldig tidlig ... hun er
trøtt.
Jon led av søvnløshet for noen år siden. ...
han ikke fikk sovne, pleide han å gå rundt i
huset.
... vi ikke har lyst til å lage mat, bestiller vi
noe fra restauranten som ligger rett rundt
hjørnet. 
... de jobbet i dette firmaet, måtte de ofte
arbeide overtid.
Hun flyttet til besteforeldrene sine ... faren
hennes døde.
... Arne så Marit, ble han forelsket ved første
blikk.

Ćw. 1. Uzupełnij zdania za pomocą spójnika 'da'
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Da han var liten, likte han ikke å leke med
andre barn.
Da vi var studenter, spilte vi kort hver helg.
Når vi spilte kort, snakket vi om alt mulig.
Hun legger seg alltid veldig tidlig når hun er
trøtt.
Jon led av søvnløshet for noen år siden. Når
han ikke fikk sovne, pleide han å gå rundt i
huset.
Når vi ikke har lyst til å lage mat, bestiller vi
noe fra restauranten som ligger rett rundt
hjørnet. 
Da de jobbet i dette firmaet, måtte de ofte
arbeide overtid.
Hun flyttet til besteforeldrene sine da faren
hennes døde.
Da Arne så Marit, ble han forelsket ved første
blikk.
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