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POZIOM A1

Lyst på eller til?

Czy mówiąc, że macie na coś ochotę (np. na
kawę), zastanawialiście się, jakiego przyimka
użyć? Dzisiaj postaram się rozwiązać kwestię
wyboru przyimka po rzeczowniku lyst (pol.

ochota). 
 

Har du lyst på en kopp kaffe?
Masz ochotę na kubek kawy?

 
Mona har lyst på ei brødskive med ost.
Mona ma ochotę na kanapkę z serem.

 
Użycie przyimka jest uwarunkowane tym, co
następuję po rzeczowniku lyst. Jeśli jest to

kolejny rzeczownik np. en kopp kaffe, ei
brødskive med ost, musimy zastosować

przyimek på.
 

Co jeśli mamy do czynienia z czasownikiem?
 
 



Jeg har lyst til å oppnå mine mål.
Mam ochotę osiągnąć moje cele. / Chcę

osiągnąć moje cele.
 

Vi har lyst til å bo sammen.
Mamy ochotę na to, aby razem zamieszkać. /

Chcemy razem zamieszkać.
 
 

Analizując powyższe zdania, widzimy, że, w
przypadku użycia czasownika, odpowiednim
norweskim przyimkiem po lyst będzie til.

 
Warto również zaznaczyć to, że konstrukcję 
å ha lyst på/til często tłumaczy się na język
polski za pomocą czasownika 'chcieć', aby

zdanie brzmiało 'zgrabniej' w naszym języku.
 



Jeg har lyst ... å lese denne boka.
Har du lyst ... noe varmt?
Vi har ikke lyst ... å flytte til et annet land.
Om kvelden har han lyst ... å spille noen dataspill.
Jeg har lyst ... en kopp varm kakao.
Det er varmt, og barna våre har lyst ... å spise is.
Hva har du lyst ... å gjøre nå?
Vennene mine har mest lyst ... å gå ut i kveld.
Mona har lyst ... en ny jakke, men hun har ikke
nok penger nå.
Erik har ikke lyst ... å bli med oss på kino.

Zadzwonię do niego później. Nie mam ochoty z
nim teraz rozmawiać. 
Chciałaby zostać w przyszłości lekarzem.
Masz ochotę na czekoladę?
Nikt nie chciał rozmawiać.
Każdy sportowiec chce medalu mistrzostw świata. 
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Jeg har lyst til å lese denne boka.
Har du lyst på noe varmt?
Vi har ikke lyst til å flytte til et annet land.
Om kvelden har han lyst til å spille noen dataspill.
Jeg har lyst på en kopp varm kakao.
Det er varmt, og barna våre har lyst til å spise is.
Hva har du lyst til å gjøre nå?
Vennene mine har mest lyst til å gå ut i kveld.
Mona har lyst på en ny jakke, men hun har ikke
nok penger nå.
Erik har ikke lyst til å bli med oss på kino.

Jeg skal ringe ham senere. Jeg har ikke lyst til å
snakke med ham nå.
Hun har lyst til å bli lege i framtida.
Har du lyst på sjokolade?
Ingen hadde lyst til å snakke.
Hver idrettsutøver har lyst på VM-medalje. 
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