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M I C H A Ł  M A G N U S K I

Najczęstsze błędy popełniane 
w języku norweskim



Odmiana czasowników zwrotnych w języku
norweskim może sprawiać problemy na
początkowych etapach nauki. Wynika to z tego,
iż w języku polskim zaimek zwrotny się
występuję w tej samej formy we wszystkich
osobach zarówno liczby pojedynczej, jak i
mnogiej. 

Tłumacząc zdania z jednego języka na drugi należy
pamiętać o tym, że nie każdy czasownik zwrotny w
języku polskim jest zwrotny w języku norweskim oraz
na odwrót. Spójrzmy na zdania poniżej i  spróbujmy
znaleźć w nich błędy:

Når skal dere gifte seg?

Jeg legger seg alltid kl. 23.

Hvor ofte barberer du seg?

POZIOM A1

Odmiana czasowników
zwrotnych



Teraz przyjrzyjmy się tym oto błędom,
poprawnej pisowni powyższych zdań oraz ich
tłumaczeniu na język polski:

Når skal dere 
gifte seg?

Når skal dere 
gifte dere?

Kiedy się 
pobierzecie?

Jeg legger seg
alltid kl. 23.

Jeg legger meg
alltid kl. 23.

Zawsze kładę
się o 23.

Hvor ofte
barberer du seg?

Hvor ofte
barberer du deg?

Jak często się
golisz? 

Analizując zdania norweskie oraz polskie,
dostrzegamy, że norweski zaimek zwrotny seg
przyjmuje różne formy w zależności od osoby,
podczas gdy polski zaimek zwrotny się
pozostaje taki sam we wszystkich formach.



Jeg gifter meg

Du gifter deg

Hun/han gifter seg

Vi gifter oss

Dere gifter dere

De gifter seg

Z powyższej odmiany wynika, że 3. osoba
liczby pojedynczej i mnogiej przyjmują tę samą
formę zaimka co bezokolicznik – seg, zaś
pozostałe formy wyglądają tak samo jak formy
zaimka osobowego w formie dopełnienia (meg,
deg, oss, dere).

Sprawdźmy teraz, czy sprawa zaimka
zwrotnego stała się trochę jaśniejsza,
wykonując trzy zadania, a następnie
sprawdzając swoje odpowiedzi z kluczem na
końcu pliku.



Zachęcam również do zapoznania się innymi
materiałami, opublikowanymi przez naszą
szkołę: filmem na YouTube, nagranym przez
Ewelinę oraz wpisem na blogu, którego autorką
jest Marta. Pomoże to utrwalić wiadomości na
temat norweskich czasowników zwrotnych.

Film na YouTube: https://youtu.be/6tIrrjDyA_Y)
 
Wpis na blogu: https://www.trolltunga-
norweski.com/post/gifter-du-deg-snart-
norweskie-czasowniki-zwrotne

Ćw. 1. Wstaw odmieniony zaimek zwrotny seg
w poniższe zdania.

Liker du ……. her?
De forlovet ……. for en uke siden.
Hun liker å ligge på stranda og sole ……. .
Vi må bestemme ……. om hvor vi skal på
ferie.
Jeg gleder ……. til Eriks bursdagsfest.
Jeg synes at dere bør skille ……. så snart
som mulig.

1.
2.
3.
4.

5.
6.



Ćw. 2. Odmień poniższe czasowniki zwrotne.

Jeg

Du

Hun/han

Vi

Dere

De

Å barbere seg Å legge seg

7. Ikke bry ……. om dette!
8. Hvorfor sminker hun ……. hver gang hun går
ut?
9. Jon forsover ……. veldig ofte.
10. Kjeder du ……. når det regner?



Ćw. 3. Przetłumacz zdania na język norweski.

Dlaczego kładziesz się tak późno?
Powinniśmy się przygotować do tego
sprawdzianu.
Podoba ci się w tym mieście?
Cieszę się na wycieczkę razem z moimi
rodzicami.
Mona spieszy się na autobus.
Pobieracie się wkrótce?
One nie czują się dobrze dzisiaj.
Czy to prawda, że chcesz się odchudzać?
Ubierz ciepłą czapkę i szalik. Jest bardzo
zimno na zewnątrz.
Uwielbiam się opalać.

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

FASIT:

Ćw. 1.
1. Liker du deg her? 2. De forlovet seg for en uke siden. 3. Hun liker
å ligge på stranda og sole seg. 4. Vi må bestemme oss om hvor vi
skal på ferie. 5. Jeg gleder meg til Eriks bursdagsfest. 6. Jeg synes
at dere bør skille dere så snart som mulig. 7. Ikke bry deg om dette!
8. Hvorfor sminker hun seg hver gang hun går ut? 9. Jon forsover
seg veldig ofte. 10. Kjeder du deg når det regner?



Hvorfor legger du deg så sent?
Vi bør forberede oss til denne prøven.
Liker du deg i denne byen?
Jeg gleder meg til turen sammen med foreldrene mine.
Mona skynder seg til bussen.
Gifter dere dere snart?
De føler seg ikke bra i dag.
Er det sant at du vil slanke deg?
Ta på deg ei varm lue og et skjerf. Det er veldig kaldt ute.
Jeg elsker å sole meg.

Ćw. 2.
1. Jeg barberer meg / Du barberer deg / Hun/han barberer seg / Vi
barberer oss / Dere barberer dere / De barberer seg 
2. Jeg legger meg / Du legger deg / Hun/han legger seg / Vi legger
oss / Dere legger dere / De legger seg 

Ćw. 3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.


