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POZIOM A2

lang, langt i lenge

Odmiana przymiotnika lang oraz przysłówków langt
oraz lenge sprawia uczącym się problemy ze względu

na swoje podobieństwo. Dzisiaj przyjrzymy się ich
odmianie, stopniowaniu oraz użyciu.

 
Przymiotnik lang (długi) odmienia się regularnie przez
rodzaje oraz liczby, co oznacza, że musimy pamiętać
o dodaniu końcówki -t, gdy opisywany rzeczownik

należy do rodzaju nijakiego oraz końcówki -e, gdy jest
to liczba mnoga.

en lang vei - długa droga
et langt bord - długi stół
lange elver - długie rzeki

 
Przysłówki langt (daleko) oraz lenge (długo) nie
odmieniają się. Warto zauważyć, że langt jest

zarówno formą rodzaju nijakiego przymiotnika lang
jak i przysłówkiem opisującym odległość. Kontekst

zdania podpowie nam, w którym znaczeniu występuje.
 
 



 
De gikk langt inn i skogen. - Poszli daleko w las.

 
De har kjøpt seg et langt bord. - Kupili sobie długi

stół.
 

Hvor lenge blir du her? - Jak długo tu zostaniesz?
 

To, co sprawia jednak prawdziwe problemy, to
stopniowanie. 
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Jak widzimy, przysłówki langt oraz lenge stopniują
się w ten sam sposób. Formy stopnia najwyższego

wszystkich trzech słów są również identyczne.
Pamiętajmy jednak, że istnieje również możliwość

utworzenia formy określonej przymiotnika od formy
lengst - lengste, np. 

Wisła er den lengste elva i Polen. 
Wisła jest najdłuższą rzeką w Polsce.

 



Bor de ikke lenger i Norge?
Nilen er lengre enn Yangtze.
Vet du ikke lenger hva du skal gjøre i
morgen?
Er det lenger fra Oslo til Bergen enn fra Oslo
til Trondheim?
Erik har jobbet her lengst.
Hvilken vei er lengst?
Han har ikke lenger feber.
Amazonas anses som den lengste elva i
verden.
Hun vil ikke lenger studere økonomi.
Det er på tide å stå opp. Jeg vil ikke lenger
sove.

Ćw. 1. Zdania zawierają formy stopnia wyższego
oraz najwyższego przymiotnika lang oraz
przysłówków langt i lenge. Znajdź słowa, od
których pochodzą formy w zdaniach.

Przykład:
Hun går ikke på skolen lenger. (forma lenger jest
stopniem wyższym przysłówka lenge, nie langt,
ponieważ w zdaniu mowa jest o czasie)

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.



Jeg vil ikke bli her ... .
Hvor ... tid tar turen?
Dette bordet er ... enn det bordet.
Den ... elva i Norge er Glomma.
Nå er han ikke så sikker ... .
Hun sier at hun ikke har noen å stole på ... .
Det er ... siden jeg så henne sist.
Det er ... til sommerferie.
Merete vil kjøpe en ... kjole.
Er det ... til nærmeste bussholdeplass?
Hvor ... skal vi bli her?
Denne jenta hadde veldig ... øyenvipper.
Hun satt stille i ... tid.
De bor så ... fra hverandre, men de prøver å
møtes annenhver uke.
Bestefar liker å fortelle ... historier om det
som skjedde i hans ungdom.

Ćw. 2. Wstaw w zdania poniżej odpowiednie
formy słów lang, langt lub lenge.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.



Bor de ikke lenger i Norge? (lenge)
Nilen er lengre enn Yangtze. (lang)
Vet du ikke lenger hva du skal gjøre i morgen?
(lenge)
Er det lenger fra Oslo til Bergen enn fra Oslo til
Trondheim? (langt)
Erik har jobbet her lengst. (lenge)
Hvilken vei er lengst? (lang)
Han har ikke lenger feber. (lenge)
Amazonas anses som den lengste elva i verden.
(lang)
Hun vil ikke lenger studere økonomi. (lenge)
Det er på tide å stå opp. Jeg vil ikke lenger
sove. (lenge)

LØSNINGSFORSLAG
Ćw. 1. Zdania zawierają formy stopnia wyższego
oraz najwyższego przymiotnika lang oraz
przysłówków langt i lenge. Znajdź słowa, od
których pochodzą formy w zdaniach.

Przykład:
Hun går ikke på skolen lenger. (forma lenger jest
stopniem wyższym przysłówka lenge, nie langt,
ponieważ w zdaniu mowa jest o czasie)

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.



Jeg vil ikke bli her lenger.
Hvor lang tid tar turen?
Dette bordet er lengre enn det bordet.
Den lengste elva i Norge er Glomma.
Nå er han ikke så sikker lenger.
Hun sier at hun ikke har noen å stole på
lenger.
Det er lenge siden jeg så henne sist.
Det er lenge til sommerferie.
Merete vil kjøpe en lang kjole.
Er det langt til nærmeste bussholdeplass?
Hvor lenge skal vi bli her?
Denne jenta hadde veldig lange øyenvipper.
Hun satt stille i lang tid.
De bor så langt fra hverandre, men de prøver
å møtes annenhver uke.
Bestefar liker å fortelle lange historier om det
som skjedde i hans ungdom.

Ćw. 2. Wstaw w zdania poniżej odpowiednie
formy słów lang, langt lub lenge.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.


