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POZIOM A2

zaimek zwrotny dzierżawczy SIN

Teoretycznie użycie zaimka sin nie powinno
sprawiać nam tak dużych problemów,
ponieważ posiadamy w naszym języku
odpowiednik norweskiego sin - swój. W

niektórych sytuacjach jednak proste
zastąpienie polskiego zaimka jego

odpowiednikiem poskutkuje błędem
gramatycznym bądź zmianą znaczenia zdania.

Spójrzmy na dwa przykłady:
 

Jeg liker rommet sitt.
Lubię swój pokój.

 
Marias foreldre bor i Drammen. Hun skal

besøke foreldrene hennes i helgen.
 

Pierwszy przykład ilustruje błędne użycie
zaimka sin, podczas gdy drugie zdanie nie jest
gramatycznie niepoprawne, ale otrzymaliśmy

inny sens zdania od zamierzonego.



Dlaczego zdanie pierwsze jest niepoprawne, jeśli
na samym początku ustaliliśmy, że w języku
polskim jest odpowiednik norweskiego sin?

Spójrzmy na kilka dodatkowych zdań, z których
część będzie poprawna (zaznaczona na zielono).

 
Jeg liker rommet sitt.

 
Du må snakke med sønnen sin!

 
Han er opptatt nå. Han prøver å fikse sykkelen sin.

 
Vi trives godt i leiligheten sin.

 
Dere må fokusere på sine mål.

 
De møter vennene sine i kveld.

 
Patrząc na powyższe przykłady, możemy wysunąć
wniosek, iż poprawnie możemy zastosować zaimek
sin jedynie z 3. osobą liczby pojedynczej (han, hun)

i mnogiej (de).
 



A co z drugim zdaniem, które przedstawiłem na
początku?

 
Marias foreldre bor i Drammen. Hun skal besøke

foreldrene hennes i helgen.
 

Zdanie jest poprawne gramatycznie, ale należy pamiętać
o tym, że używając zaimka sin, odwołujemy się do

osoby (podmiotu), która została już wcześniej
wspomniana, np.

 
Erik elsker kona si.

Erik kocha swoją żonę. (z tego zdania wiemy, że jest to
żona Erika)

 
Jeśli chcemy poprawić zdanie powyżej, tak aby Maria
odwiedzała swoich rodziców, musimy zamienić zaimek

hennes na sine. W przeciwnym razie otrzymujemy
następującą informację:

 
Maria odwiedzi jej (jakiejś innej dziewczyny) rodziców w

weekend.
 

Właściwe zdanie będzie zatem brzmiało następująco:
 

Hun skal besøke foreldrene sine i helgen.
 



Aby upewnić się, że wszystko jest jasne wróćmy
do przykładu z Erikiem i jego żoną. Stwórzmy

dwa zdania, które będą gramatycznie poprawne,
ale będą nośnikami innej informacji.

 
Erik elsker kona si.

Erik kocha swoją żonę. (z tego zdania wiemy, że
jest to żona Erika)

 
 

Erik elsker kona hans.
Erik kocha jego (jakiegoś innego mężczyzny)

żonę.
 

Powyższe przykłady pokazują, że warto zwracać
uwagę na użycie zaimka, aby uniknąć

niezręcznych sytuacji. Przyczyną pojawiania się
takiego błędu może być odniesienie do języka

angielskiego, w którym oba zdania wyglądałyby
tak samo:

 
Erik loves his wife.



W ramach przypomnienia przedstawię również
odmianę zaimka sin wraz z przykładowymi

rzeczownikami.
 

rodzaj żeński

rodzaj męski bilen sinsin bil

liczba mnoga

rodzaj nijaki

boka si

barnet sitt

bildene sinesine bilder

sitt barn

si bok

Przypomnę jeszcze tylko, że możemy używać
zarówno formy z tabelki drugiej, jak i trzeciej

bez zmiany znaczenia. Należy jedynie pamiętać o
użyciu odpowiedniej formy rzeczownika

(nieokreślona/określona) oraz o odpowiednim
umieszczeniu zaimka (przed lub po

rzeczowniku). 



Zaimek sin możemy swobodnie przetłumaczyć na
język polski jako swój.
Zaimek sin w języku norweskim może być użyty
jedynie w zdaniach, w których podmiotem
(głównym wykonawcą) jest 3. os. liczby
pojedynczej (han, hun) lub mnogiej (de).
Użycie zaimków dzierżawczych 3. os. liczby
pojedynczej (hennes, hans) oraz mnogiej (deres)
zamiast zamka sin zmieni sens zdania w
przeciwieństwie do języka angielskiego, gdzie takie
zastosowanie będzie całkowicie poprawne.
Zapamiętajmy, że jeśli chcemy odnieść się do
podmiotu, to musimy użyć zaimka sin. Poprzedni
przykład z żoną Erika pokazuje taką sytuację.
Zaimek sin nie może wystąpić w podmiocie. Tutaj
akurat pomaga nam język polski, ponieważ w
naszym języku taka konstrukcja również nie
brzmiałaby naturalnie - Hennes sine barn liker is. /
Jej swoje dzieci lubią lody.
Zaimek sin ma cztery formy - sin, si, sitt, sine.
Pamiętajmy o formie rzeczownika
(nieokreślona/określona) w zależności od
umiejscowienia zaimka sin (jak i pozostałych
zaimków dzierżawczych).

Podsumowanie:
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Jeg må diskutere saken med sjefen sin.
De har tre barn. Barna sine går i barnehage.
Henrik og kjæresten hans har vært sammen i tre
år nå.
På søndager pleier vi å tilbringe tid med vennene
våre.
Hun liker sin norsklæreren.
Du bør ringe bestemora si og spørre hvordan det
går med henne.
Hva gjør du i fritida di?
Faren har dessverre mistet jobben hans.
Jer er så lei meg. Jeg har mistet si lue på turen i
helgen.
Vil dere invitere Erik til selskapet sitt?

Ćw. 1. Popraw błędy w zdaniach poniżej. Niektóre
zdania są poprawne.
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Læreren sa at Emma burde korrigere feil i stilen ...
(Emma) 
Lars ba Øyvind hilse kona ... fra ham (Øyvind).
Sønnen spurte om faren kunne hjelpe ham med
hjemmeleksene ... (sønnen)
Turid så en merkelig mann som pratet med
mannen ... i gata. (Turid)
Åse visste ikke at Henrik hadde solgt bilen ... (Åse
og Henrik).
Eva lånte Marias ring, og hun misten ringen ...
(Maria).

Kogo zaprosisz na swoją imprezę?
Tor bardzo często rozmawia o swoim życiu
prywatnym z innymi.
Jonas nie mieszka już ze swoimi rodzicami.
Helga i Arne są bardzo dumni ze swoich dzieci.
Marit sprzedała swój dom w Oslo i wyprowadziła
się za granicę.

Ćw. 2. Uzupełnij odpowiednim zaimkiem. Osoba, do
której powinien odnosić się  zaimek znajduje się w
nawiasie.
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Ćw. 3. Przetłumacz zdania na język norweski.
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Jeg må diskutere saken med sjefen sin min.
De har tre barn. Barna sine deres går i
barnehage. (OBS! zaimek sine musi odnosić
się do wcześniej wymienionej osoby, nie może
wystąpić w podmiocie - ich dzieci, NIE swoje
dzieci)
Henrik og kjæresten hans har vært sammen i
tre år nå. OK
På søndager pleier vi å tilbringe tid med
vennene våre. OK
Hun liker sin norsklæreren sin norsklærer /
norsklæreren sin.
Du bør ringe bestemora si di og spørre
hvordan det går med henne.
Hva gjør du i fritida di? OK
Faren har dessverre mistet jobben hans sin.
Jer er så lei meg. Jeg har mistet si mi lue på
turen i helgen.
Vil dere invitere Erik til selskapet sitt deres?
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zdania są poprawne.
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Læreren sa at Emma burde korrigere feil i stilen
sin. (Emma) 
Lars ba Øyvind hilse kona si fra ham. (Øyvind)
Sønnen spurte om faren kunne hjelpe ham med
hjemmeleksene hans. (sønnen)
Turid så en merkelig mann som pratet med
mannen hennes i gata. (Turid)
Åse visste ikke at Henrik hadde solgt bilen deres
(Åse og Henrik)
Eva lånte Marias ring, og hun misten ringen
hennes (Maria).

Hvem inviterer du til selskapet ditt?
Tor prater veldig ofte om sitt privatliv med andre.
Jonas bor ikke med foreldrene sine lenger.
Helga og Arne er veldig stolt av barna sine.
Marit har solgt huset sitt, og hun har flyttet til
utlandet.

Ćw. 2. Uzupełnij odpowiednim zaimkiem. Osoba, do
której powinien odnosić się  zaimek znajduje się w
nawiasie.
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Ćw. 3. Przetłumacz zdania na język norweski.
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