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POZIOM A1

użycie bezokolicznika

Na samym początku nauki dowiadujemy się, jak
wygląda bezokolicznik (bezosobowa forma
czasownika) w języku norweskim. Polskim

końcówkom -ć (np. robić) oraz -c (np. biec)
odpowiada litera å (w języku angielskim to), którą

stawiamy przed samym czasownikiem. Kilka
przykładów:

 
 

bezokolicznik w
języku polskim

biec

bezokolicznik w
języku angielskim

bezokolicznik w
języku norweskim

to doå gjøre

å løpe to run

robić

Wiemy już, jak prezentuje się podstawowa forma
czasownika w języku norweskim (bezokolicznik).

Problem stanowi jednak to, iż forma
zaprezentowana wyżej nie jest jedyną. W języku

norweskim występuje również forma
bezokolicznika bez å (z angielskiego bare infinitive

'goły bezokolicznik'), np. gjøre, løpe.



Kiedy użyć zatem użyć formy pełnej, a kiedy
niepełnej? Na to pytanie spróbujemy znaleźć

odpowiedź w dzisiejszym #Nie błądź.
 

Zacznijmy od spojrzenia na 3 grupy zdań, a
następnie określimy zasady, rządzące wyborem

formy bezokolicznika.
 

I grupa: 'zwykły' czasownik + bezokolicznik z å
 

Erik liker å lære nye ting.
Erik lubi uczyć się nowych rzeczy.

 
Jeg pleier å stå opp tidlig.

Mam w zwyczaju wstać wcześnie.
 

Vi lærer å snakke spansk.
Uczymy się mówić po hiszpańsku.

 
 



II grupa: przyimek + bezokolicznik z å
 

Har du lyst til å spise noe?
Masz ochotę coś zjeść?

 
Kan du hjelpe meg med å finne nøklene?

Możesz pomóc mi znaleźć klucze?
 

Maria er glad i å reise.
Maria uwielbia podróżować.

 
III grupa: czasownik modalny + bezokolicznik bez å

 
Skal du komme på fest i kveld?

Przyjdziesz dzisiaj wieczorem na imprezę?
 

Jeg vil ikke spise mer.
Nie chcę więcej jeść.

 
Vi bør sette i gang.

Powinniśmy zaczynać.
 



Dla przypomnienia podam podstawowe
czasowniki modalne w czasie teraźniejszym oraz

przeszłym (preteritum).

czas
przeszły

czas
teraźniejszy

bezokolicznik

å ville

å skulle

å burde

å kunne

å måtte

skal

vil

kan

må

burde

kunne

måtte

ville

skulle

 bør



Bezokolicznika z å (formę podstawową)
używamy po innym czasowniku 'zwykłym', np.
å lære, å begynne, å elske, å pleie, å like etc.
W takim wypadku w zdaniu mamy dwa
czasowniki, z których drugi występuje w
formie podstawowej, tak jak w języku polskim:
uczę się pływać, lubimy podróżować, zaczyna
pracować.
Bezokolicznika z å (formę podstawową)
używamy po przyimku, np. til, i, med, på etc.
Bezokolicznika bez å (tzw. 'goły bezokolicznik')
używa się po czasownikach modalnych,
podobnie jak w języku angielskim, np. he can
swim, I must see a doctor, we should rest.

Podsumowanie:
 

1.

2.

3.



Vil du kommer på besøk på lørdag?
Kan du å snakke tysk?
Vi har lyst til å flytte.
Erik liker lese om kvelden.
Hva skal du gjør i helgen?
Adam planlegger å kjøpe ny bil.
Øyvind er glad i å lage mat.
Arne bør snakker langsomt.
Unnskyld, kan du å gjenta?
Ville de ringe faren sin?
Hva slags jobb vil du har i framtida?
Jon drømmer om å ha sitt eget hus ved
kysten.
Tenker du bytte jobb?
Elevene på kurset liker snakke sammen.
Pleier hun å sitte oppe til sent på kvelden?
Tor lærer danse hver tirsdag.
Vi må snakker med sjefen.
Hvem er flink til strikke?
Mange nordmenn elsker å dra på hyttetur.
Jeg må dessverre å takke nei.

Ćw. 1. Znajdź błędy w zdaniach. Niektóre zdania
są poprawne.
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Vil du kommer komme på besøk på lørdag?
Kan du å snakke snakke tysk?
Vi har lyst til å flytte. OK
Erik liker lese å lese om kvelden.
Hva skal du gjør gjøre i helgen?
Adam planlegger å kjøpe ny bil. OK
Øyvind er glad i å lage mat. OK
Arne bør snakker snakke langsomt.
Unnskyld, kan du å gjenta gjenta?
Ville de ringe faren sin? OK
Hva slags jobb vil du har ha i framtida?
Jon drømmer om å ha sitt eget hus ved kysten.
OK
Tenker du bytte å bytte jobb?
Elevene på kurset liker snakke å snakke sammen.
Pleier hun å sitte oppe til sent på kvelden? OK
Tor lærer danse å danse hver tirsdag.
Vi må snakker snakke med sjefen.
Hvem er flink til strikke å strikke?
Mange nordmenn elsker å dra på hyttetur. OK
Jeg må dessverre å takke takke nei.
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