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POZIOM B1

czasowniki å foretrekke oraz å velge z
przyimkiem fremfor/framfor

W ramach dzisiejszej lekcji skupimy się tylko
na dwóch czasownikach - å velge oraz å
foretrekke i przyimku fremfor/framfor. 

 
Zacznijmy od spojrzenia na dwa zdania i

zastanówmy się, dlaczego są niepoprawne.
 

Hun velger sjøen enn fjellet.
Vi foretrekker spansk enn engelsk.

 
Częstym, lecz niepoprawnym, jest użycie słowa
enn zamiast fremfor. Dzieje się tak z powodu

dosłownego tłumaczenia zdania z języka
polskiego, gdzie używamy słowa niż/od, które
kojarzymy z norweskim enn. Poprawne zdania

brzmiałyby następująco:
 

Hun velger sjøen fremfor fjellet.
Vi foretrekker spansk fremfor engelsk.

 



W tłumaczeniu na język polski zdania mogłyby
brzmieć tak:

 
Hun velger sjøen fremfor fjellet.

Ona wybiera morze nad górami. (dosłownie)
Ona woli morze od gór.

 
Vi foretrekker spansk fremfor engelsk.
My wolimy hiszpański od angielskiego.

 
Jeśli chodzi o wybór przyimka między fremfor a
framfor, to mamy dowolność. Oba warianty są

poprawne.
 
 
 
 



Merete woli czerwone wino od białego.
Wybieram owoce ponad warzywami / Wolę
owoce od warzyw.
Wiele osób wybiera rano kawę, aniżeli
herbatę.
Czy to prawda, że wolisz pojechać w góry niż
nad morze?
Dlaczego wybrałaś Norwegię ponad Szwecję?
Wolę ćwiczyć późno wieczorem niż wcześnie
rano.
Coraz więcej osób wybiera rzeczy używane
ponad nowe.
Jon wolał mieszkać w mieście, aniżeli na wsi.
Jaki jest powód tego, że wybrałeś to małe
mieszkanie w centrum, aniżeli to większe na
na obrzeżach miasta?
Niektórzy uczniowie wolą uczyć się online niż
w klasie.

Ćw. 1. Przetłumacz poniższe zdania na język
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Merete foretrekker rødvin fremfor hvitvin.
Jeg velger frukt fremfor grønnsaker.
Mange folk velger kaffe fremfor te om
morgenen.
Er det sant at du foretrekker å dra til fjells
fremfor til sjøs?
Hvorfor har du valgt Norge fremfor Sverige? 
Jeg foretrekker å trene sent på kvelden
fremfor tidlig på morgenen.
Stadig flere folk velger brukt fremfor nytt.
Jon foretrakk å bo i byen fremfor på landet.
Hva er grunnen til at du har valgt den lille
leiligheten i sentrum fremfor den større
leiligheten i utkanten av byen?
Noen elever foretrekker å lære online fremfor
i klasserommet.
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