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POZIOM A2

Użycie przyimków czasu w czasie Presens
Perfektum

Dzisiaj przyjrzymy się dosyć kłopotliwemu dla
Polaków czasowi gramatycznemu, mianowicie
Presens Perfektum. Nie będziemy jednak
analizować jego budowy ani porównywać z
czasem Preteritum. Zamiast tego uporządkujemy
naszą wiedzę na temat przyimków używanych z
tym czasem. Spójrzmy na zdania poniżej. Czy
dostrzegamy jakieś błędy?

Jeg har jobbet her for to år.

Vi har ikke snakket med hverandre i fem
dager.

Han har ventet på henne på en time.

Bjørn og Marit har vært venner i 2010.



Wszystkie powyższe zdania prezentują
niewłaściwe użycie przyimków w czasie
Perfektum. Zdania te powinny wyglądać w
następujący sposób:

Jeg har jobbet
her for to år.

Vi har ikke
snakket med

hverandre i fem
dager.

Han har ventet på
henne på
en time.

Bjørn og Marit har
vært venner i

2010.

Jeg har jobbet
her i to år.

Vi har ikke snakket
med hverandre på

fem dager.

Han har ventet på
henne i
en time.

Bjørn og Marit har
vært venner siden

2010.

Pracuję tu od
dwóch lat.

Nie rozmawiamy
ze sobą od pięciu

dni.

On czeka na nią
od godziny.

Bjørn i Marit są
przyjaciółmi od

2010.



Uporządkujmy teraz wszystkie informacje.
Poprawnymi przyimkami czasu, których
możemy użyć są: i, på oraz siden, ale kiedy
użyć którego?

Przyimek i – używamy w zdaniach twierdzących oraz
pytaniach, kiedy podajemy przedział czasu np. i fem
dager, i tre år
Przyimek på – również używamy, kiedy podajemy
przedział czasu, ale w zdaniach przeczących, czyli
chcemy powiedzieć, jak długo czegoś już nie robimy
np. zdanie nr 2 powyżej.
Przyimek siden – zastosujemy ten przyimek, kiedy
podajemy konkretny moment rozpoczęcia danej
czynności np. datę. Ważne jest również, aby pamiętać,
że przyimek siden jest używany, gdy w zdaniu pojawia
się inne wydarzenie, które dało początek trwającej
czynności np. Uczę się norweskiego, odkąd
przeprowadziłem się do Norwegii. – Jeg har lært
norsk siden jeg flyttet til Norge.

Warto tu zwrócić uwagę na czas gramatyczny użyty po
przyimku siden – jest to czas przeszły Preteritum!



Często jednak moi uczniowie używają przyimka
for w zdaniach w czasie Presens Perfektum.
Dlaczego bardzo wielu wybiera ten przyimek
nawet na wyższych poziomach zaawansowania?
Myślę, że znajomość języka angielskiego może
w tym wypadku trochę „przeszkadzać„. W tego
typu zdaniach w angielskich czasach Present
Perfect oraz Present Perfect Continuous
wykorzystujemy przyimek for, który występuje
również w języku norweskim, ale nie można go
użyć w zdaniach w norweskim czasie Perfektum
w tym znaczeniu. Aby to zobrazować, spójrzmy
na te pary zdań:

Jeg har jobbet her i to år.
I have been working here for two years.

Vi har ikke snakket med hverandre på fem
dager.

We haven’t talked to each other for five
days.



Jak widać z powyższych przykładów, angielski
przyimek for został zastąpiony norweskimi
przyimkami i w zdaniu twierdzącym oraz på w
zdaniu przeczącym. Aby utrwalić to
zagadnienie, spróbujmy rozwiązać dwa
poniższe zadania.

Ćw. 1. Uzupełnij zdania odpowiednim przyimkiem.

Vi har vært naboer ……….. 2000.
Jeg har ikke sett ham ……….. lenge.
Tor har jobbet her ……….. lang tid.
Du har ikke ringt meg ……….. jula.
Miriam har ikke snakket med kjæresten sin
……….. hun så ham kysse en annen jente.
Han har vært arbeidsledig ……….. forrige
vinter.
Foreldrene mine har hatt katt ……….. 3 år nå.
Vennen hennes har lært norsk ……….. han
flyttet til Norge.
Hvorfor har du ventet på henne ……….. en
time? Gå tilbake hjem.
Søstera mi har vært syk ……….. to døgn.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.



Ćw. 2. Przetłumacz zdania na język norweski.

Nie odwiedziłem go, odkąd przeprowadził
się do tamtego miasta.
Czy to prawda, że od miesiąca się
odchudzasz?
Są małżeństwem od 2015.
*Erik mówi, że od roku nie przeczytał
żadnej książki.
Chodzę do tej szkoły, odkąd ukończyłem
15 lat.
Anna interesuje się kulturą japońską od
wielu lat.
Nikt nie wyprowadził się z naszego bloku
od ponad 5 lat.
Piszemy do siebie od dzieciństwa.
Wynajmuję to mieszkanie od 7 miesięcy.
Ona biega już od 2 godzin.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.



FASIT:

Ćw. 1.    
1.Vi har vært naboer siden 2000. 
2. Jeg har ikke sett ham på lenge. 
3. Tor har jobbet her i lang tid. 
4. Du har ikke ringt meg siden jula. 
5. Miriam har ikke snakket med kjæresten sin siden hun så ham
kysse en annen jente. 
6. Han har vært arbeidsledig siden forrige vinter. 
7. Foreldrene mine har hatt katt i 3 år nå. 
8. Vennen hennes har lært norsk siden han flyttet til Norge. 
9. Hvorfor har du ventet på henne i en time? Gå tilbake hjem. 
10. Søstera mi har vært syk i to døgn.

Jeg har ikke besøkt ham siden han flyttet til den byen.
Er det sant at du har slanket deg i en måned?
De har vært ektepar siden 2015.
*Erik sier at han ikke har lest noen bok på ett år. (w zdaniu
podrzędnym po spójniku at pamiętajmy o przesunięciu ikke
przed orzeczenie)
Jeg har gått på denne skolen siden jeg fylte 15 år.
Anna har vært interessert i japansk kultur i mange år.
Ingen har flyttet fra blokka vår på over 5 år.
Vi har skrevet til hverandre siden barndommen.
Jeg har leid denne leiligheten i 7 måneder.
Hun har allerede jogget i 2 timer.

Ćw. 2.    
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.


