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POZIOM B1

Få, lite, a może litt?

Jakiś czas temu mówiliśmy o tym, że aby oddać
znaczenie polskiego liczebnika nieokreślonego dużo,
musimy użyć mange lub mye, w zależności od tego,
co określamy. Podobnie sprawa wygląda ze słowem

mało/niewiele - tutaj język norweski też jest
bogatszy. Do wyboru mamy få oraz lite, ale jest też

litt, które ma podobne znaczenie. 
 

Podobnie jak z mange oraz mye, czynnikiem
determinującym wybór między få i lite będzie

policzalność. Z rzeczownikami policzalnymi w liczbie
mnogiej użyjemy få, np.

 
få bøker - mało/niewiele książek

 
Hun har få bøker i leiligheten, bare ti.

Ona ma mało książek w domu, tylko dziesięć.
 

få venner - niewielu przyjaciół
 

Vi har få venner, men veldig nære.
Mamy niewielu przyjaciół, ale za to bardzo bliskich.

 



Formy lite użyjemy, gdy opisujemy rzeczowniki
niepoliczalne w liczbie pojedynczej np.

 
lite tid - mało/niewiele czasu

 
Vi har lite tid i dag.

Mamy dzisiaj mało czasu.
 

lite mat - mało jedzenia
 

Bestemor hadde lite mat hjemme, så hun måtte gå
og handle.

Babcia miała mało jedzenia w domu, więc musiała iść
i zrobić zakupy.

 
Słowem, które często jest mylone z lite jest

przymiotnik kwantyfikujący litt (trochę). Litt wyraża
większą ilość niż lite.

 
litt tid - trochę czasu

 
Jeg har litt tid igjen. - Zostało mi trochę czasu.

 



używamy, opisując rzeczowniki policzalne, np.
książki, przyjaciele

rzeczowniki muszą występować w liczbie mnogiej
ekwiwalentem w języku angielskim jest few

przykłady: få bøker, få venner

używamy, opisując rzeczowniki niepoliczalne, np.
czas, jedzenie

rzeczowniki muszą występować w liczbie
pojedynczej

ekwiwalentem w języku angielskim jest little
przykłady: lite tid, lite mat

* lite to również forma nijaka przymiotnika liten
(Nie błądź #18: https://bit.ly/nie-bladz-18)

używamy opisując rzeczowniki niepoliczalne, np.
czas, jedzenie

rzeczowniki muszą występować w liczbie
pojedynczej

ekwiwalentem w języku angielskim jest a little
przykład: litt tid

Podsumowanie
 

FÅ - MAŁO, NIEWIELE

 
 

LITE - MAŁO, NIEWIELE

 
LITT - TROCHĘ

 



Na koniec zobaczmy jeszcze, jak stopniują się få oraz
lite.

stopień
równy

stopień
wyższy

stopień
najwyższy

færrestfå færre

minstmindrelite



Det var ... trafikk i dag enn i går, men på søndag
var det selvfølgelig ... trafikk.
Vil du ha ... vann?
Det var ... studenter som besto denne eksamenen.
Det kom ... foreldre på dette møtet enn på det i
forrige måned.
Jeg har drukket altfor ... kaffe. Jeg er så søvnig
nå.
Trondheim har ... innbyggere enn Oslo, men
Tromsø har ... .
Jeg trenger ... mer tid til å skrive ferdig
rapporten. Kan du vente?
Det engelske alfabetet har ... bokstaver enn det
norske.
I vinter var det ... snø enn vanlig i mange deler av
Norge.
... mennesker klarte å flykte.
Beklager, men jeg har veldig ... tid nå. Kan vi
snakke senere?
Undersøkelser viser at nordmenn får stadig ...
barn.

Ćw. 1. Wstaw w zdania odpowiednią formę få lub lite.
Możliwe jest również użycie przymiotnika litt.
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Det var mindre trafikk i dag enn i går, men på
søndag var det selvfølgelig minst trafikk.
Vil du ha litt vann?
Det var få studenter som besto denne eksamenen.
Det kom færre foreldre på dette møtet enn på det i
forrige måned.
Jeg har drukket altfor lite kaffe. Jeg er så søvnig nå.
Trondheim har færre innbyggere enn Oslo, men
Tromsø har færrest.
Jeg trenger litt mer tid til å skrive ferdig rapporten.
Kan du vente?
Det engelske alfabetet har færre bokstaver enn det
norske.
I vinter var det mindre snø enn vanlig i mange deler
av Norge.
Få mennesker klarte å flykte.
Beklager, men jeg har veldig lite tid nå. Kan vi
snakke senere?
Undersøkelser viser at nordmenn får stadig færre
barn.
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