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POZIOM A2

Czasownik å spørre

Jeśli chodzi o norweski czasownik å spørre (pytać), to jest
parę rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę - zarówno przy

odmianie, jak i w konstrukcjach z tym czasownikiem.
 
 

Zacznijmy od odmiany:
 
 
 
.
 
 
 

bezokolicznik
tłumaczenie

na język
polski

forma czasu
presens

forma czasu
preteritum

forma czasu
perfektum

å spørre pytać spør spurte
har

spurt

Czasownik å spørre można podciągnąć pod odmianę
czasowników grupy II (jak å lese lub å spise) z wymianą

samogłosek ø:u. Należy zapamiętać również nieregularną formę
czasu teraźniejszego - spør.



Jeśli nauczymy się już odmiany, to musimy uważać na
dwie konstrukcje, w których pojawiają się błędy.

 
1.

W zdaniach typu:
Pytam, czy...

 
Han spør hvis hun vil bli med på kino i kveld.

 
Użycie spójnika hvis w tego typu zdaniach jest błędne,

ponieważ spójnik ten ma w języku norweskim znaczenie
warunkowe. Pomyłka ta wynika z bezpośredniego

tłumaczenia zdania z języka angielskiego, gdzie spójnik
if może być użyty w dwóch sytuacjach: w zdaniach

warunkowych oraz w zdaniach pytajnych (typu: On pyta
czy...). Norweskiego hvis używamy tylko w zdaniach
warunkowych. Poprawnym spójnikiem w zdaniach
pytajnych będzie om. Powyższy przykład powinien

wyglądać tak:
 

Han spør om hun vil bli med på kino i kveld.
On pyta, czy ona chce pójść dzisiaj do kina.

 
Mamma sendte meg melding og spurte om jeg var

hjemme.
Mama wysłała mi wiadomość i zapytała, czy jestem w

domu.
 



2.
Druga sytuacja, w której zdarzają się błędy dotyczy zdań

typu:
Zapytał, gdzie...

Zapytaliśmy, kiedy...
Zapytali, co...

 
Bestemor spurte om hva vi ville ha til middag.

Babcia zapytała, co chcemy na obiad.
 

Jon spør om hvor vi møtes.
Jon pyta, gdzie się spotkamy.

 
W tego typu zdaniach spójnik om jest zbędny, wystarczy

słówko pytające w postaci spójnika. Powyższe zdania
powinny wyglądać następująco:

 
Bestemor spurte hva vi ville ha til middag.

 
Jon spør hvor vi møtes.

 
Z czasownikiem å spørre występuje również wiele
wyrażeń. Jednym z nich, które może nam zastąpić

wyrażenie det kommer an på (to zależy), jest det spørs
om.

 
Det spørs om jeg får tid. 

To zależy od tego, czy będę mieć czas.



Læreren har spurte meg om noen ting.
Vil du spøre meg on noe?
Erik spørrer om han kan bli med.
Far spurte hvis jeg hadde tid til å hjelpe ham litt.
Bjørn spurte om hva jeg hadde lest i helgen.
Hun kommer ikke til å spør meg om noe annet.
Det spør om vi får bedre jobb.
Du må spørre om når de kan komme hit.
Jeg spurte om hva han het.
Jeg har spurt hvis hun er sikker.

Pyta mnie, gdzie to widziałem.
Jej chłopak zapytał ją, czy ma ochotę zjeść na
mieście.
"Chcesz coś do picia?" - pyta Mona.
Chciałbym się ich zapytać o to, co planują robić w
wakacje.
Nauczyciel często nas pyta, czy rozumiemy, co
mówi.
Czy mogę cię o coś zapytać?
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Læreren har spurte spurt meg om noen ting.
Vil du spøre spørre meg on noe?
Erik spørrer spør om han kan bli med.
Far spurte hvis om jeg hadde* tid til å hjelpe ham litt.
Bjørn spurte om hva jeg hadde lest** i helgen.
Hun kommer ikke til å spør spørre meg om noe annet.
Det spør spørs om vi får bedre jobb.
Du må spørre om når de kan komme hit.
Jeg spurte om hva han het*.
Jeg har spurt hvis om hun er sikker.

Han/hun spør meg hvor jeg har sett dette.
Kjæresten hennes spurte om hun hadde* lyst til å spise
ute.
«Vil du ha noe å drikke?» spør Mona.
Jeg vil gjerne spørre dem hva de planlegger å gjøre i
sommerferien.
Læreren spør oss ofte om vi forstår hva hun/han sier.
Kan jeg spørre deg om noe? / Får jeg spørre deg om
noe?
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*Użycie czasu preteritum jest uwarunkowane zasadą następstwa czasów (presens → preteritum)
** Użycie czasu pluskvamperfektum jest uwarunkowane zasadą następstwa czasów (preteritum → 
 pluskvamperfektum)


