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POZIOM A2

Mange czy mye?

Norweskie słowa mange oraz mye tłumaczymy
na język polski jako dużo, przez co uczniowie
na początkowych etapach nauki napotykają

problem z wyborem odpowiedniej opcji.
Poniżej podaję kilka związków wyrazowych -
mange/mye + rzeczownik. Spróbujmy znaleźć

te, które są poprawnymi zwrotami i zastanowić
się, dlaczego pozostałe są błędne.

 
mange arbeidere 

mange brød
mange bok

 
mye regn

mye elever
mye ris

 
 



Rozwiązanie jest następujące:
 

mange arbeidere
mange vann
mange bok

 
mye regn

mye elever
mye ris

 
 

używamy, opisując rzeczowniki policzalne
(takie, które możemy policzyć np. książki,
pracownicy)
rzeczowniki muszą występować w liczbie
mnogiej
ekwiwalentem w języku angielskim jest many
przykłady: mange bøker, mange arbeidere

Wyjaśnijmy teraz, kiedy używamy mange, a kiedy
mye.

 
MANGE

 



używamy, opisując rzeczowniki niepoliczalne
(zaliczamy tutaj płyny, masy np. woda, ryż)
rzeczowniki muszą występować w liczbie
pojedynczej
ekwiwalentem w języku angielskim jest much
przykłady: mye vann, mye ris

MYE

 

*Warto pamiętać, że w przypadku wielu
rzeczowników oznaczających żywność, możemy
użyć zarówno mange, jak i mye, ale znaczenie

będzie nieco inne.
 

mye brød - dużo chleba
mange brød - dużo chlebów (bochenków)

 
Przed przystąpieniem do ćwiczeń zobaczmy
jeszcze jak stopniują się mange oraz mye.

stopień równy

flestflere

mye

mange

stopień
najwyższy

stopień wyższy

mestmer



Vi har veldig ... arbeid i dag. Vi må sette i
gang straks hvis vi ikke vil bortkaste ... tid
enn vi allerede har gjort.
... yrkesgrupper tok til gatene i går.
Hvor ... vin pleier du å drikke i måneden?
Hvilken by har ... innbyggere? Bergen eller
Oslo?
Etter at hun hadde flyttet til Norge, skaffet
hun seg ... nye venner.
Dessverre er det ikke nok tid til å gjøre alle
oppgavene. Vi trenger litt ... tid.
Det er så ... støv her! 
Jeg synes at du drikker altfor ... kaffe hver
dag. Å drikke fem kopper per dag er usunt.
Jeg har ... bøker enn Erik.
De nyeste undersøkelsene viser at svenskene
spiser ... godteri i hele verden.
De har en hund, men de vil gjerne ha ... . 
Stadig ... unge blir avhengige av mobilen.

Ćw. 1. Wstaw w zdania odpowiednią formę mange
lub mye.
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Vi har veldig mye arbeid i dag. Vi må sette i
gang straks hvis vi ikke vil bortkaste mer tid
enn vi allerede har gjort.
Mange yrkesgrupper tok til gatene i går.
Hvor mye vin pleier du å drikke i måneden?
Hvilken by har flest innbyggere? Bergen eller
Oslo?
Etter at hun hadde flyttet til Norge, skaffet hun
seg mange nye venner.
Dessverre er det ikke nok tid til å gjøre alle
oppgavene. Vi trenger litt mer tid.
Det er så mye støv her! 
Jeg synes at du drikker altfor mye kaffe hver
dag. Å drikke fem kopper per dag er usunt.
Jeg har flere bøker enn Erik.
De nyeste undersøkelsene viser at svenskene
spiser mest godteri i hele verden.
De har en hund, men de vil gjerne ha flere. 
Stadig flere unge blir avhengige av mobilen.
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