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POZIOM B1

å tenke på czy å tenke om?

Wybór przyimka dla czasownika å tenke bywa
problematyczny nawet dla uczniów na

wyższych poziomach zaawansowania. Dzisiaj
przyjrzymy się temu czasownikowi wraz z
przyimkami på oraz om. Spójrzmy na dwa

przykłady:
 

Jeg tenker ofte på deg.
Często myślę o tobie.

 
Hva tenker du om min livsstil?

Co myślisz/uważasz o moim stylu życia? 
 

W pierwszym przykładzie (på) przedstawiamy
proces, jaki zachodzi w naszym mózgu.

 
W drugim natomiast (om) pytamy o opinię.
Równie dobrze moglibyśmy w tłumaczeniu
zastąpić czasownik myśleć czasownikiem

uważać/sądzić bez utraty znaczenia.
 



Aby uprościć sprawę, w zdaniach drugiego typu
można użyć czasownika å synes zamiast å

tenke. Będą one wyrażać to samo.



Jeg synes at filmen var utrolig kjedelig. Hva
tenker du på denne filmen?
Vi må tenke på hva vi skal spise til middag.
Tenker du mye om henne?
Jeg er ikke sikker på hva Jon tenker om
svigerforeldrene sine.
De tenkte om teltturen hele fredag.
Det er bare én ting jeg tenker på.
Alt du tenker om er penger!
Hva tenker du om vår nye nabo? Jeg synes
han er veldig snill.
Bare tenk om vårt første møte! Vi var så
heldige.
Tenker du på det de sa?

Ćw. 1. Przeczytaj zdania poniżej. Popraw błędy.
Niektóre zdania są poprawne.
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