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POZIOM A2

podwójne przeczenie

Podwójne przeczenie jest stosowane w zdaniach w
języku polskim, przez co może on brzmieć nieco
nielogicznie dla osób próbujących się go nauczyć.

Język norweski oraz angielski są pod tym względem
bardziej logiczne: w zdaniach w tych językach może

wystąpić tylko jedno słowo ze znaczeniem
zaprzeczenia. Jako że często, szczególnie na

początkowych etapach nauki, układając zdania w
języku norweskim, tłumaczymy je w głowie z naszego

rodzimego języka, pojawiają się w nich błędy
podwójnego przeczenia.

 
Nigdy nie jem śniadania o 10.

Jeg spiser aldri ikke frokost kl. 10.
 

O ile dwa przeczenia w języku polskim brzmią
całkowicie naturalnie, o tyle powyższe zdanie w
języku norweskim powinno zawierać tylko jedną

negację (aldri). Tłumaczenie pozostanie bez zmian.
 

Jeg spiser aldri frokost kl. 10.
Nigdy nie jem śniadania o 10.

 



Osobom znającym język angielski będzie łatwiej,
ponieważ taka sama zasada (tylko jednej negacji)

obowiązuje w języku Szekspira:
 

I never have breakfast at 10.
 

Podobna zasada obowiązuje przy użyciu innych
słów, które wyrażają negację.

 
 
 

język
polski

nic nothingingenting

nobody,
no one

ingen

język
angielski

język
norweski

nikt

no, noneżaden ingen

aldrinigdy never



Kilka przykładów zdań wraz z tłumaczeniem na
język polski oraz angielski:

 
Ingen vet hva som skjedde i går natt.

No one knows what happened last night.
Nikt nie wie, co się stało ostatniej nocy.

 
Vi gjorde ingenting i går.

We did nothing yesterday.
Wczoraj nic nie robiliśmy.

 
De fant ingen spor etter Lars.
They found no trace of Lars.

Nie znaleźli żadnych śladów Larsa.
 

Hun har aldri vært så sint.
She has never been so angry.

Nigdy nie była tak zła.
 
 
 



fra / henne / jeg / ingenting / hørte
var / ingen / Merete / trist / kom / for/ på
festen hennes
aldri / mor / lei / å hjelpe oss / blir / av
har / Øyvind / redd / edderkopper / aldri /
vært / for 
er / ingen / det / om / hans skyld / tvil
s å / ingenting / jeg 
hadde / ingen / forventninger / hun
Jon / nesten / ingenting / forsto
er / ingenting / jeg / det / gjøre / kan
har / aldri / vært / han / i Norge

Nie otrzymałem żadnej wiadomości od niego.
Lars nigdy nie jadł indyjskiego jedzenia.
Nikogo nie ma w domu.
Ich słowa nic nie znaczą.
Nic mi nie dali.
On na pewno nie ma żadnej pracy.
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Jeg hørte ingenting fra henne.
Merete var trist for ingen kom på festen hennes.
Mor blir aldri lei av å hjelpe oss.
Øyvind har aldri vært redd for edderkopper.
Det er ingen tvil om hans skyld.
Jeg så ingenting.
Hun hadde ingen forventinger.
Jon forsto nesten ingenting.
Det er ingenting jeg kan gjøre.
Han har aldri vært i Norge.

Jeg fikk ingen beskjed fra ham.
Lars har aldri spist indisk mat.
Det er ingen hjemme. 
Deres ord betyr ingenting.
De ga meg ingenting.
Han har sikkert ingen jobb.
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