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POZIOM B2

Forma rzeczownika po przymiotnikach
kwantyfikujących i nie tylko

przymiotnik kwantyfikujący/liczebnik główny +
rzeczownik w formie nieokreślonej w liczbie

mnogiej

Z ostatnich "Nie błądź!" wiemy już, że po takich słowach
jak mange czy få powinniśmy używać rzeczowników w
liczbie mnogiej w formie nieokreślonej, ale czy zawsze?

Dzisiaj przedstawię kilka zasad oraz przykładów ich
zastosowania.

 
1.

 
Mange elever føler seg usikre på første skoledag.

 
Wielu uczniów czuje się niepewnie pierwszego dnia w

szkole.
 

Bare noen få mennesker har overlevd denne
katastrofen.

 
Tylko bardzo nieliczni przeżyli tę katastrofę.

 
Fem studenter strøk til eksamen i norsk.

 
Pięcioro studentów oblało egzamin z norweskiego.



2. przymiotnik kwantyfikujący/liczebnik główny + av
+ rzeczownik w formie określonej w liczbie mnogiej

 
Flere av lærerne fra denne skolen streiket i går.

Wielu z nauczycieli z tej szkoły wczoraj strajkowało.
 

Noen av tiltakene var unødvendige etter hans
mening.

Według niego niektóre z działań były niepotrzebne.
 

Én av ideene er blitt godt mottatt.
 

Jeden z pomysłów został dobrze przyjęty.
 

3.*przymiotnik kwantyfikujący/liczebnik główny +
av + zaimek dzierżawczy/forma genitiv + rzeczownik

w formie nieokreślonej w liczbie mnogiej
 

To av hans brødre er fremdeles i live.
 

Dwóch z jego braci nadal żyje.
 

Én av bestemors naboer er forelsket i henne.
 

Jeden z sąsiadów babci jest w niej zakochany.
 
 



4. przymiotnik kwantyfikujący/liczebnik główny + av +
zaimek dzierżawczy/forma genitiv + przymiotnik w

formie określonej + rzeczownik w formie nieokreślonej
w liczbie mnogiej 

 
En av hans vakre døtre har nettopp giftet seg.

 
Jedna z jego pięknych córek właśnie wyszła za mąż.

 
Noen av fars gamle venner gikk av med pensjon i fjor.

 
Niektórzy ze starych przyjaciół ojca przeszli w zeszłym

roku na emeryturę.
 

5. przymiotnik kwantyfikujący/liczebnik główny + av +
rodzajnik określony de + przymiotnik w formie

określonej + rzeczownik w formie określonej w liczbie
mnogiej 

 
Fem av de dyre leilighetene i blokka vår er allerede blitt

kjøpt.
 

Pięć z tych drogich mieszkań w naszym bloku zostało już
kupionych.

 
Noen av de store bedriftene har prøvd å ansette henne.

 
Niektóre z tych dużych firm próbowały ją zatrudnić.



6. przymiotnik kwantyfikujący/liczebnik główny + av +
rodzajnik określony de   + przymiotnik w formie

określonej + rzeczownik w formie określonej w liczbie
mnogiej + zaimek dzierżawczy

 
To av de nye bøkene hans skal oversettes til polsk.

 
Dwie z jego nowych książek zostaną przetłumaczone na

polski.
 

En av de myndige barna deres har allerede førerkort.
 

Jedno z jego pełnoletnich dzieci ma już prawo jazdy.
 
 



Po przymiotnikach kwantyfikujących (np. mange,
noen) używamy formy nieokreślonej liczby mnogiej

rzeczownika,
Jeśli w danej frazie występuje przyimek av, to zwykle

po nim użyjemy formy określonej liczby mnogiej
rzeczownika,

Musimy jednak wziąć pod uwagę to, co występuje po
przyimku av - jakie słowo będzie "rządzić" tą częścią i

zastosować się do pozostałych zasad gramatyki
języka norweskiego (np. forma rzeczownika po

zaimku dzierżawczym, punkt 3 na liście).

Uwagi końcowe:
 

1.

2.

3.

 
 

*Możliwe jest również skorzystanie z drugiej opcji użycia
zaimka, czyli umieszczeniu go po rzeczowniku, ale

wówczas musimy pamiętać o użyciu formy określonej
(zgodnie z zasadami stosowania zaimków dzierżawczych).

 
Zdanie z przykładu z punktu 3 brzmiałoby tak:

 
To av brødrene hans er fremdeles i live.

 
 



Mange av de nye ... (en regel) er blitt brutt.
Fire ... (et menneske) har blitt funnet døde i byen
i det siste.
Jeg vil at du bare skal svare på noen av mine ...
(et spørsmål).
I huset finnes det fortsatt noen av bestefars
gamle ... (et kle).
To av de flinkeste ... (en elev) i klassen har
kommet inn på medisin.
Trondheim er en av de største ... (en by) i Norge.
Mange av de nye ... (en arbeidsoppgave) mine er
veldig vanskelige.
To av ... (en sykepleier) er blitt sagt opp.
Nesten alle land i Europa innførte mange strenge
... (et tiltak) på grunn av pandemien i fjor.
Tre av bestemors ... (et barnebarn) husket å ringe
henne og gratulerte henne med dagen.
Vi tok omtrent 1000 ... (et bilde), men flere av ...
(et bilde) var ikke så gode som vi hadde trodd.
Noen av ... (en venn) hans aksepterte ikke hans
beslutning.

Ćw. 1. Wstaw w zdania odpowiednią formę
rzeczownika. Określ, pod który punkt powyżej można
by podpiąć zdania.

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

10.

11.

12.



Mange av de nye reglene er blitt brutt. (5)
Fire mennesker har blitt funnet døde i byen i det
siste. (1)
Jeg vil at du bare skal svare på noen av mine
spørsmål. (3)
I huset finnes det fortsatt noen av bestefars gamle
klær. (4)
To av de flinkeste elevene i klassen har kommet inn
på medisin. (5)
Trondheim er en av de største byene i Norge. (5)
Mange av de nye arbeidsoppgavene mine er veldig
vanskelige. (6)
To av sykepleierne er blitt sagt opp. (2)
Nesten alle land i Europa innførte mange strenge
tiltak på grunn av pandemien i fjor. (1)
Tre av bestemors barnebarn husket å ringe henne og
gratulerte henne med dagen. (3)
Vi tok omtrent 1000 bilder, men flere av bildene
var ikke så gode som vi hadde trodd. (1) og (2)
Noen av vennene hans aksepterte ikke hans
beslutning. (3*)
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