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POZIOM A1

słowa często mylone - tid/time/gang

Słowo time - w języku norweskim oznacza 'godzinę',
a w angielskim 'czas' oraz 'raz' (w zwrocie 'ile razy?').

Z tego powodu dość często zdarza się, że jest
używane niepoprawnie. Czas przyjrzeć się bliżej

słowom tid, time oraz gang wraz z ich
odpowiednikami w języku polskim i angielskim.
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*Można by jeszcze dodać słowo 'time' jako tłumaczenie, ale
odnosiłoby się ono do godziny pokazywanej na zegarze

(nor. klokke), a chcemy się skupić tutaj tylko na znaczeniu
godziny jako jednostki czasu.



Przykłady zdań:
 

Jeg har ikke så mye tid i dag.
Nie mam dzisiaj tak dużo czasu.

 
Hvordan tilbringer du tid om sommeren?

Jak spędzasz czas latem?
 

Jon ringte mora si for to timer siden.
Jon dzwonił do swojej matki dwie godziny temu.

 
Turen tar fire timer.

Wycieczka trwa cztery godziny.
 

Hvor mange ganger har du vært i Norge?
Ile razy byłeś/byłaś w Norwegii?

 
Jeg har spist reker bare to ganger.

Jadłem/Jadłam krewetki tylko dwa razy.



Hun har vært ute i tre ... nå.
Har du spist pinnekjøtt før? Nei, det er min
første ... .
Vi bør skynde oss. Vi har dårlig ... .
Nå føler han seg for første ... sikker på at han
har tatt den riktige bestemmelsen.
Vent litt. Jeg trenger litt mer ... .
For noen ... siden dro de til byen.
Det var en ... en vakker prinsesse.
Hvor lang ... tar det å lære norsk?
Etter noen ... var Lars tilbake.
Vi trenger lærere som har ... til å snakke med
elevene sine.
Flere ... i løpet av året kom besteforeldrene
på besøk.
De brukte altfor lang ... på dette.

Ćw. 1. Wstaw w luki odpowiednie słowa: tid, time,
gang w odpowiedniej formie.

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.



Hun har vært ute i tre timer nå.
Har du spist pinnekjøtt før? Nei, det er min
første gang.
Vi bør skynde oss. Vi har dårlig tid.
Nå føler han seg for første gang sikker på at
han har tatt den riktige bestemmelsen.
Vent litt. Jeg trenger litt mer tid.
For noen timer siden dro de til byen.
Det var en gang en vakker prinsesse.
Hvor lang tid tar det å lære norsk?
Etter noen timer var Lars tilbake.
Vi trenger lærere som har tid til å snakke
med elevene sine.
Flere ganger i løpet av året kom
besteforeldrene på besøk.
De brukte altfor lang tid på dette.
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