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Najczęstsze błędy popełniane 
w języku norweskim

NIE BŁĄDŹ! #14



POZIOM A2

å glede seg til / å glede seg over

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi
krokami i na pewno większość z nas cieszy się na nie.
Póki co musimy się jednak cieszyć z tego, co mamy
teraz, np. z nowego "Nie błądź!" :) Pojawia się tylko
jedno pytanie - jak to powiedzieć po norwesku i o

czym trzeba pamiętać?

Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że jest to
czasownik zwrotny (więcej na ten temat 

w "Nie błądź! #1") w języku norweskim, co oznacza, że
zaimek seg będziemy musieli dopasować do podmiotu.

Jeg gleder meg

Vi gleder oss

Han/hun gleder seg

Dere gleder dere

De gleder seg

Du gleder deg

Jak już nam się to uda, pozostaje jeszcze do rozstrzygnięcia
kwestia wyboru odpowiedniego przyimka - til lub over.
Poniższe zdania powinny rozwiać wszelkie wątpliwości.



De aller fleste gleder seg til jul.
Zdecydowana większość cieszy się na święta.

Gleder du deg over Trolltungas nye innlegg? :)
Cieszysz się z nowego wpisu Trolltungi? :)

Aby nie pozostawiać niejasności, spróbujmy ustalić
reguły co do tego, kiedy użyjemy przyimka til a

kiedy over.

til - cieszymy się na coś, co dopiero nastąpi
over - cieszymy się z czegoś, co już mamy/jest

*W wielu kontekstach można przetłumaczyć zwrot
å glede seg til na język polski jako nie móc się
doczekać, ale aby zapamiętać różnicę miedzy
użyciem przyimka til i over, zalecam najpierw

nauczenia się pierwszego tłumaczenia - cieszyć się
na coś (co nastąpi).



Snart drar jeg tilbake til Polen. Jeg gleder
meg ... å komme hjem.
Vet du hva? Jeg går ut på date i morgen
kveld. Jeg gleder meg ... å treffe henne.
Vi har bodd her i over ett år. Vi gleder oss ...
vårt valg.
Finnes det noe du gleder deg ... for tida?
Det er bare kl. 10, men allerede nå gleder jeg
meg ... å se fotballkampen i kveld.
Hun gledet seg ... jobben hun hadde på den
tida.

W czerwcu wszyscy uczniowie cieszą się na
wakacje / nie mogą się doczekać wakacji.
Cieszysz się z tego, co masz?
Z czego się najbardziej cieszycie?
Nie byłem w górach dość długo, więc cieszę
się na naszą wycieczkę w przyszłym tygodniu.
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Snart drar jeg tilbake til Polen. Jeg gleder meg
til å komme hjem.
Vet du hva? Jeg går ut på date i morgen kveld.
Jeg gleder meg til å treffe henne.
Vi har bodd her i over ett år. Vi gleder oss over
vårt valg.
Finnes det noe du gleder deg over for tida?
Det er bare kl. 10, men allerede nå gleder jeg 
 meg til å se fotballkampen i kveld.
Hun gledet seg over jobben hun hadde på den
tida.

I juni gleder alle elever seg til sommerferien.
Gleder du deg over det du har?
Hva gleder dere dere mest over?
Jeg har ikke vært på fjellet på ganske lenge, så
jeg gleder meg til turen vår neste uke.
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