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POZIOM A1

Partykuła ikke

Na pierwszych bądź drugich zajęciach z
norweskiego dowiadujemy się podstawowych
informacji na temat negacji w tymże języku -
aby zaprzeczyć stosujemy w zdaniu partykułę
ikke. Zwykle nie sprawia nam to większych

problemów, ale mogą zakraść się pewne błędy
dotyczące umiejscowienia ikke, które są

związane z dosłownym tłumaczeniem zdania z
naszego rodzimego języka. Czy potraficie

znaleźć błędy w zdaniach poniżej?
 

Jeg ikke kommer fra Norge.
Vi ikke liker pærer.

 
Teraz należy sobie przypomnieć najważniejszą

informację, jaką przekazuje nam nasz
nauczyciel - w języku norweskim partykuła
przecząca występuje po orzeczeniu, czyli na

trzecim miejscu w zdaniu. 



Pamiętając o tej kluczowej informacji, jesteśmy
w stanie poprawić zdania na:

tłumaczenie
zdanie

poprawne

Jesteśmy już gotowi konstruować podstawowe zdania
przeczące w języku norweskim. Czas się sprawdzić!

zdanie
błędne

Jeg kommer
ikke fra
Norge.

Nie pochodzę
z Norwegii.

Nie lubimy
gruszek.

Jeg ikke
kommer fra

Norge.

Vi liker
ikke

pærer.

Vi ikke
liker

pærer.

Warto też pamiętać o tym, że jeśli orzeczenie
składa się z czasownika modalnego (np. ville,

skulle) bądź dwóch czasowników, to ikke należy
umieścić zaraz po pierwszym czasowniku, a nie po

drugim:
 

Jeg vil ikke bli med på kino i kveld.
Vi pleier ikke å stå opp så tidlig.



Jeg var på en fest i går.
Vi vil lære arabisk i framtida.
Mora mi pleier å legge seg før kl. 22.
Det er så kaldt i dag!
Jon skal til Tyskland snart.
Vennene mine vil dra til fjells neste helg.
Det bor mange innvandrere her.
Det ligger to bøker på bordet i stua.
Hun har norskkurs to ganger i uka.
Vi har fire rom i huset.
Kona hans kommer fra Spania.
Læreren vår kan svensk.
Naboen min er veldig snill.
Foreldrene hennes bor på landet.
Vi er studenter ved Universitetet i Oslo.

Ćw. 1. Zamień poniższe zdania twierdzące na
przeczące, umieszczając w odpowiednim miejscu
ikke.
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Jeg var ikke på en fest i går.
Vi vil ikke lære arabisk i framtida.
Mora mi pleier ikke å legge seg før kl. 22.
Det er ikke så kaldt i dag!
Jon skal ikke til Tyskland snart.
Vennene mine vil ikke dra til fjells neste helg.
Det bor ikke mange innvandrere her.
Det ligger ikke to bøker på bordet i stua.
Hun har ikke norskkurs to ganger i uka.
Vi har ikke fire rom i huset.
Kona hans kommer ikke fra Spania.
Læreren vår kan ikke svensk.
Naboen min er ikke veldig snill.
Foreldrene hennes bor ikke på landet.
Vi er ikke studenter ved Universitetet i Oslo.
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