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POZIOM B1

Czasy preteritum oraz perfektum

Rozróżnienie między norweskimi czasami gramatycznymi
preteritum oraz perfektum bywa dla nas problematyczne z

racji tego, że na język polski zdania w czasie perfektum
tłumaczymy z użyciem czasu przeszłego lub teraźniejszego.
Czas preteritum tłumaczymy tylko na czas przeszły. Kiedy

jednak powinniśmy użyć czasu preteritum, a kiedy perfektum?
Tego dowiemy się z dzisiejszego "Nie błądź"!

 
Dzisiaj będzie jednak trochę inaczej - przedstawię zestawy
przykładowych zdań w obu czasach, a następnie podam 

 'reguły', jakie stoją za tymi zdaniami. Nie będziemy omawiać
budowy czasów.

 
Ćw. 1. Dopasuj zestawy zdań do odpowiadających im reguł.

 
 

Zestaw 1
 

Erik har spist durian.
Jeg har besøkt Spania flere ganger.

Vi har ikke vært i Norge.
 
 
 
 
 
 



Zestaw 2
 

Vi har nettopp redd opp senga vår.
Anne har aldri likt jazz.

Søstera mi har allerede gjort alle hjemmeleksene sine.
 

Zestaw 3
 

Kjæresten til Mona studerte i Tyskland i 2019.
Foreldrene deres flyttet til byen forrige måned.

Vi hadde en utrolig vanskelig eksamen på mandag.
 

Zestaw 4
 

Vi har vært venner siden videregående.
Bestemor har levd alene siden bestefar gikk bort.

Jeg har bodd her i 5 år nå.
 

Zestaw 5
 

Når ringte du henne?
Da jeg var barn, pleide jeg å være mye ute.

Da hun fortalte meg historien, ble jeg sjokkert.
 
 



Zestaw 6
 

Har du sett lommeboka mi? Jeg finner den ikke.
Bestefar har hentet barna i barnehagen.

Hvem har drukket hele melka?
 

Zestaw 7
 

Hver sommer arrangerte vi et slektstreff.
Venner besøkte oss veldig mye.

Vi dro mye på hytta.
 

Zestaw 8
 

Den dagen sto jeg opp veldig sent. Etterpå tok jeg en dusj
og jeg laget frokost. Plutselig banket noen på døra...

 



Reguła 1
 

Gdy mówimy o czynności rozpoczętej w przeszłości i
trwającej do teraz.

 
 

Reguła 2
 

Gdy mówimy o czynnościach powtarzających się w
przeszłości, które odbywały się w zamkniętym przedziale

czasowym.
 

Reguła 3
 

Z zaimkiem pytającym 'når' w odniesieniu do przeszłości
oraz ze spójnikami 'da' i 'når' w zdaniach podrzędnych,

które dotyczą wydarzeń przeszłych.
 

Reguła 4
 

Gdy mówimy o czynności osadzonej w określonej,
zdefiniowanej przeszłości.

 
Reguła 5

 
Gdy mówimy o doświadczeniach.



Reguła 6
 

Gdy opowiadamy jakąś sytuację.
 

Reguła 7
 

Z przysłówkami takimi jak 'aldri', 'alltid', 'nettopp',
'allerede', 'ennå', 'noen gang'.

 
Reguła 8

 
Gdy mówimy o bliżej nieokreślonej przeszłości, której

skutki widoczne są w teraźniejszości.
 
 
 
 
 



KLUCZ:
 

Gdy mówimy o doświadczeniach.
 

Erik har spist durian.
Jeg har besøkt Spania flere ganger.

Vi har ikke vært i Norge.
 

Z przysłówkami takimi jak 'aldri', 'alltid', 'nettopp',
'allerede', 'ennå', 'noen gang'.

 
Vi har nettopp redd opp senga vår.

Anne har aldri likt jazz.
Søstera mi har allerede gjort alle hjemmeleksene sine.

 
Gdy mówimy o czynności osadzonej w określonej,

zdefiniowanej przeszłości.
 

Kjæresten til Mona studerte i Tyskland i 2019.
Foreldrene deres flyttet til byen forrige måned.

Vi hadde en utrolig vanskelig eksamen på mandag.
 

Gdy mówimy o czynności rozpoczętej w przeszłości i
trwającej do teraz.

 
Vi har vært venner siden videregående.

Bestemor har levd alene siden bestefar gikk bort.
Jeg har bodd her i 5 år nå.



Z zaimkiem pytającym 'når' w odniesieniu do przeszłości
oraz ze spójnikami 'da' i 'når' w zdaniach podrzędnych,

które dotyczą wydarzeń przeszłych.
 

Når ringte du henne?
Da jeg var barn, pleide jeg å være mye ute.

Da hun fortalte meg historien, ble jeg sjokkert.
 

Gdy mówimy o bliżej nieokreślonej przeszłości, której
skutki widoczne są w teraźniejszości.

 
Har du sett lommeboka mi? Jeg finner den ikke.

Bestefar har hentet barna i barnehagen.
Hvem har drukket hele melka?

 
Gdy mówimy o czynnościach powtarzających się w

przeszłości, które odbywały się w zamkniętym przedziale
czasowym.

 
Hver sommer arrangerte vi et slektstreff.

Venner besøkte oss veldig mye.
Vi dro mye på hytta.

 
Gdy opowiadamy jakąś sytuację.

 
Den dagen sto jeg opp veldig sent. Etterpå tok jeg en dusj

og jeg laget frokost. Plutselig banket noen på døra...



... (å se) denne filmen?
Da han ... (å bo) i Frankrike, ... (å jobbe) han i en
bank.
Torsdag morgen ... (å gå) vi på tur. Omtrent kl. 12
... (å ta) vi en pause. Etter pausen ... (å
bestemme) vi oss for å ta noen bilder av den
vakre naturen rundt oss.
Naboen min ... (å ha) hund siden mars.
Mamma, jeg ... (å gjøre) alle hjemmeleksene mine.
Kan jeg gå og leke?
Hver høst ... (å pleie) vi å reise til varme land.
Hvorfor er hun så trist? Hun ... (nettopp/å stryke)
på eksamen.
Hun ... (å være) enslig i 2 år nå.
... (du/noen gang/å oppleve) nordlyset?
Magne ... (å bo) i Oslo i 4 år. Nå bor han i Bergen.
Norge ... (å innføre) nye restriksjoner.
Om vinteren ... (å like) vi å gå på skitur.
Hvem ... (å spise) alle kakene? Det er ingenting
igjen!
I går ... (å selge) han bilen sin.
Når ... (å få) du vite om tyveriet?

Ćw. 2. Wstaw czasowniki w nawiasach w
odpowiednim czasie.
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Har du sett denne filmen?
Da han bodde i Frankrike, jobbet han i en bank.
Torsdag morgen gikk vi på tur. Omtrent kl. 12 tok vi
en pause. Etter pausen bestemte vi oss for å ta noen
bilder av den vakre naturen rundt oss.
Naboen min har hatt hund siden mars.
Mamma, jeg har gjort alle hjemmeleksene mine. Kan
jeg gå og leke?
Hver høst pleide vi å reise til varme land.
Hvorfor er hun så trist? Hun har nettopp strøket på
eksamen.
Hun har vært enslig i 2 år nå.
Har du noen gang opplevd nordlyset?
Magne bodde i Oslo i 4 år. Nå bor han i Bergen.
Norge har innført nye restriksjoner.
Om vinteren likte vi å gå på skitur.
Hvem har spist alle kakene? Det er ingenting igjen!
I går solgte han bilen sin.
Når fikk du vite om tyveriet?
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Ćw. 2. Wstaw czasowniki w nawiasach w odpowiednim
czasie.
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