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M A G D A L E N A  S Z C Z E P A Ń S K A



15 minut z norweskim

To seria krótkich filmów live, które odbywają się na
profilu Facebook @ekspercinorweskiego (Trolltunga -

kursy norweskiego) w każdy poniedziałek o godz. 10.00. 

powtórzysz materiał
podsumujesz wiedzę
nauczysz się nowych zagadnień związanych z językiem
norweskim
będziesz mógł zadać pytania dotyczące języka
norweskiego i jego nauki

W trakcie tych live'ów:

Magda Szczepańska
Założycielka i lektorka

Trolltunga - kursy norweskiego

PROWADZĄCA

@ekspercinorweskiego

KAŻDY PONIEDZIAŁEK
10.00

Trolltunga - kursy norweskiego



Takk! 
Dziękuję!

Tusen takk! - Mange takk! - Takk så mye! 
Dziękuję bardzo! 

Jeg setter virkelig pris på det.  
Naprawdę to doceniam.

Unnskyld
Przepraszam. (Używane, aby zwrócić na siebie uwagę.)

Beklager
Przepraszam. (Za coś złego, co zrobiłem.)

Jeg forstår ikke. 
Nie rozumiem.

Kan du snakke saktere? 
Czy możesz mówić wolniej?

Kan du gjenta? 
Czy możesz powtórzyć?

Kan du vennligst skrive det ned?
Czy możesz to zapisać?

Hva betyr det?
Co to znaczy?



Hva mener du?
Co masz na myśli?

 Hva synes du? 
Co sądzisz? Jaka jest Twoja opinia?

Hvordan høres det ut?
Jak to brzmi? Co o tym sądzisz?

Det høres greit ut!
To brzmi świetnie.

Kan du hjelpe meg?
Czy możesz mi pomóc?

Hvordan kan jeg hjelpe deg?
Jak mogę Ci pomóc?

Det er veldig snilt av deg!
Bardzo miło z Twojej strony!

Jeg håper alt er i orden?
Mam nadzieję, że wszystko jest w porządku.

Nei, men takk for at du spør.
Nie, ale dzięki, że pytasz.

For et sammentreff!
Co za zbieg okoliczności!



Lenge siden sist! 
Dawno się nie widzieliśmy!

Jeg har ikke sett deg på evigheter. 
Nie widziałam Cię od wieków!

Hvordan går det? 
Jak leci?

Hva har du holdt på med? 
Czym się zajmujesz?

 Hva skjer? 
Co się dzieje? Co słychać?

Jeg kan ikke klage. 
Nie mogę narzekać.

Bare hyggelig! / Ingen årsak.
Nie ma za co.

Fingrene krysset!
Trzymam kciuki!

Føl deg hjemme.
Rozgość się.

Jeg er mett.
Jestem pełny. Najadłem się.



Jeg må stikke.
Muszę się zbierać. Muszę lecieć.

God helg!
Miłego weekendu!

I like måte.
Wzajemnie.

Det er opp til deg. 
To zależy od ciebie.

Ikke min greie.
Nie moja działka. (Służy do wyrażania, że czegoś nie

lubimy lub nie jesteśmy tym zainteresowani.)

Glem det. 
Nie szkodzi. Zapomnij. 

Selvfølgelig.
Oczywiście.

Det spiller ingen rolle. 
To nie ma znaczenia. To nie gra roli. 

Beklager at jeg forstyrrer. 
Przepraszam, że przeszkadzam.

Kan jeg få…? / Kan jeg ha…?
Czy mogę prosić o…?



Hvor mye koster det? 
Ile to kosztuje?

Ikke sant? 
Prawda?

Så synd!
Szkoda!

Lykke til!
Powodzenia!

Bra jobba! 
Dobra robota!

Det er ikke verdt det.
To nie jest tego warte. 

Jeg ser frem til det!
Nie mogę się doczekać!

Sånn er livet!
Takie życie!

Slapp av!
Wyluzuj!

Ta det med ro.
Podejdź do tego na spokojnie.



Det kommer an på.
To zależy.

Stakkars deg!
Biedactwo!

Det er bare tull.
To głupota.

Heldig du! 
Szczęściarz z Ciebie!

For et vær!
Co za pogoda! 

Du skylder meg en tjeneste! 
Wisisz mi przysługę!

Kødder du? 
Chyba sobie żartujesz!

Opp med humøret! 
Głowa do góry!

Ta deg sammen! 
Weź się w garść!

Jeg bryr meg ikke om det. 
Nie obchodzi mnie to.



Hvilken lettelse!
Co za ulga!

Ikke noe problem.
Nie ma problemu.

Jeg regner med at…
 Liczę na to, że… 

Pass på dine egne saker. 
Pilnuj swojego nosa.

Det var flaks. 
To był łut szczęścia./Miałem szczęście.

Jeg er ikke i tvil om det. 
Nie mam co do tego wątpliwości.

Hvordan skal jeg si det? 
Jakby to powiedzieć? Jak to ująć?

Det er en måte å si det på.
Można tak to ująć.

Du ser litt rar ut. 
Wyglądasz trochę dziwnie.

Det er ingen grunn til bekymring.
Nie ma się czym martwić.

Med andre ord.
Innymi słowy.



Magda Szczepańska

Założycielka i lektorka
Trolltunga - kursy norweskiego

kontakt
+48 505 792 106 

biuro@trolltunga-norweski.com

@ekspercinorweskiego

trolltunga.ekspercinorweskiego
 
www.trolltunga-norweski.com

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!


