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POZIOM B1

Enig med, enig i, enig om
Na pewno nie raz chcieliście się z kimś zgodzić lub

całkowicie nie zgodzić. A co jeśli chcemy powiedzieć,
że zgadzamy się z jakimś stwierdzeniem albo że
zgadzamy się na coś? Czy w każdym przypadku
używamy takich samych konstrukcji? W języku

polskim z czasownikiem zgadzać się używamy dwóch
przyimków*: z oraz na. W języku norweskim używamy
trzech: med, i oraz om. To może powodować pewne

wątpliwości, które postaram się rozwiać w poniższych
przykładach.

Er du enig med
ham?

Zgadzasz się z nim?

Politikerne ble enige
om å utsette møtet
til en senere dato.

Ingrid er enig i at
Norge er det beste

landet å bo i.

Ingrid zgadza się z tym,
że Norwegia jest

najlepszym krajem do
życia.

Politycy zgodzili się na
przełożenie spotkania na

późniejszy termin.**

**Lub po prostu w formie bezokolicznika zamiast przyimka: Politycy zgodzili się przełożyć
spotkanie na późniejszy termin. LUB Politycy zgodzili się co do tego, aby przełożyć spotkanie

na późniejszy termin.

*Konstrukcja 'zgadzać się za kogoś' nie będzie brana pod uwagę.



przyimek med nie powinien nastręczać żadnych
trudności, ponieważ używany jest dokładnie w
takiej samej sytuacji jak jego polski odpowiednik
z - gdy chcemy się z kimś (nie) zgodzić np.
'zgadzać się z Ewą' to 'å være enig med Ewa'
przyimek i używany jest, gdy (nie) zgadzamy się
w jakimś stwierdzeniu np. w tym, że to był piękny
dzień (enig i at det har vært en nydelig dag); w
tym, że ważnym jest regularne sprzątanie domu (i
at det er viktig å rydde huset regelmessig)*** lub
po prostu jeśli chcemy powiedzieć, że zgadzamy
się z "tym' (enig i det)
przyimek om - używany jest, gdy (nie) zgadzamy
się na coś, zrobienie czegoś lub co do czegoś;
często po przedyskutowaniu danej sprawy.

Po zapoznaniu się z powyższymi przykładami czas na
parę słów wyjaśnienia, który przyimek używany jest
w konkretnych sytuacjach.

Ważne! W tym przypadku bardzo często używany
jest podmiot w liczbie mnogiej - ktoś się z kimś
zgadza w jakiejś sprawie lub na coś np.
zgodziliśmy się im pomóc (vi ble enige om å
hjelpe dem).

***Przykład zaczerpnięty od mojej uczennicy, Żanety ;)



Istotnym jest również podkreślenie tego, że w
przypadku konstrukcji z om podmiot w zdaniu
przemawia jednym głosem, tworzy pewnego rodzaju
grupę, jedność.

Zachęcam również do obejrzenia filmiku, który na ten
temat jakiś czas temu nagrała Magda:

https://youtu.be/X61C6G25X3E.

Pora na ćwiczenie! Znajdziesz je na kolejnej stronie
dokumentu! :) 



Erlend er enig ... Merete ... at de bør tilbringe
mer tid ute.
Vi ble uenige ... hvilken restaurant vi skulle gå
på, så vi ble hjemme.
Hvorfor var du ikke enig ... læreren?
Jeg er enig ... at butikkene ikke skal stenges
så tidlig.
Er du enig ... at det ikke er normalt å drømme
om henne hele tida?
Etter å ha snakket i timevis ble de enige ... å
prøve igjen.
Jeg er uenig ... at offentlige skoler er verre
enn private skoler.
Dette var vi enige ... , uten at vi hadde
snakket så mye om det. (Nina Lykke)
Vi var jo enige ... aldri å dra tilbake dit. (Johan
Harstad)
(...) og han ble enig ... seg selv ... at en
kirkelig gjerning var det riktige. (Lars Mytting)

Ćwiczenie 1. Uzupełnij zdania przyimkami med, i lub
om. Ostatnie trzy zdania pochodzą z tekstów
literackich i mogą być trudniejsze.
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Erlend er enig med Merete i at de bør tilbringe
mer tid ute.
Vi ble uenige om hvilken restaurant vi skulle gå
på, så vi ble hjemme.
Hvorfor var du ikke enig med læreren?
Jeg er enig i at butikkene ikke skal stenges så
tidlig.
Er du enig i at det ikke er normalt å drømme om
henne hele tida?
Etter å ha snakket i timevis ble de enige om å
prøve igjen.
Jeg er uenig i at offentlige skoler er verre enn
private skoler.
Dette var vi enige om, uten at vi hadde snakket
så mye om det. (Nina Lykke)
Vi var jo enige om aldri å dra tilbake dit. (Johan
Harstad)
(...) og han ble enig med seg selv om at en
kirkelig gjerning var det riktige. (Lars Mytting)
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Ćwiczenie 1. Uzupełnij zdania przyimkami med, i lub
om. Ostatnie trzy zdania pochodzą z tekstów
literackich i mogą być trudniejsze.
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