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POZIOM A1

Słowa często mylone - etter i etterpå

Na jednej z pierwszych lekcji języka norweskiego
przychodzi moment, kiedy opisujemy swój dzień. Aby

urozmaicić naszą wypowiedź, chcemy sięgnąć po
wyrażenia typu: po śniadaniu, po szkole, potem. 

 Możemy je zbudować przy pomocy norweskich etter
oraz etterpå. Tylko kiedy użyjemy którego? Spójrzmy

na kilka przykładów ze słowem etter. 

po śniadaniu etter frokosten

po szkole etter skolen

po pracy etter jobben

Jak widzimy, przyimek etter może być
przetłumaczony jako po w języku polskim. Warto

podkreślić, że tak samo jak w języku polskim
przyimek po nie stoi w zdaniu samodzielnie, tak i

norweskie etter potrzebuje dopełnienia. Zwracam na
to uwagę, ponieważ przysłówek etterpå nie wymaga

użycia rzeczownika.



Przysłówek etterpå natomiast może być
przetłumaczony jako potem/następnie.

Jeg står opp kl. 8. Etterpå spiser jeg frokost.
Wstaję o 8. Potem jem śniadanie.

Jeg er litt opptatt nå. Jeg ringer deg etterpå.
Jestem teraz trochę zajęty. Zadzwonię do ciebie
potem.

Warto również przypomnieć, że zarówno etterpå,
jak i wyrażenia z etter są okolicznikami czasu i
jeśli stoją na pierwszym miejscu w zdaniu, to
musimy pamiętać o inwersji - umieszczeniu

orzeczenia na drugim miejscu, przed podmiotem.

Etter kurset går jeg på jobben.

Etterpå skal vi diskutere saken.



Po pracy mam w zwyczaju odpoczywać na
sofie w salonie.
Możemy o tym porozmawiać potem?
Jon odwozi dzieci do przedszkola, a potem
robi zakupy.
Po lekcjach mamy zajęcia na świetlicy.
Nie rób tego teraz. Potem zrobimy to razem.
Po obiedzie pójdziemy na spacer.
Byli w Norwegii przez kilka dni. Potem
pojechali do Szwecji.
Po przyjęciu urodzinowym wszyscy byli
zadowoleni, ale też zmęczeni.
Po kursie planuję poszukać innej pracy.
Co będziemy robić potem?
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Etter jobben pleier jeg å slappe av på sofaen i
stua.
Kan vi snakke om det etterpå?
Jon kjører barna til barnehagen, og etterpå
handler han.
Etter skoletida har vi aktiviteter på SFO.
Ikke gjør det nå. Etterpå skal vi gjøre det
sammen.
Etter lunsjen skal vi (gå oss) en tur.
De var i Norge i noen dager. Etterpå dro de til
Sverige.
Etter bursdagsfesten var alle fornøyde, men
de var også slitne.
Etter kurset planlegger jeg å lete etter en
annen jobb.
Hva skal vi gjøre etterpå?
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