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POZIOM A1

Zaimki det oraz den

Gdy tłumaczymy zaimki  osobowe 'on' oraz 'ona' na język
norweski, często automatycznie posługujemy się formami han
oraz hun, Podobnie wygląda sytuacja, gdy mamy do czynienia
z tymi zaimkami w formie pozostałych polskich przypadków -

stosujemy formy ham oraz henne (nazywane formami
dopełnienia). Nie zawsze jednak możemy tak zrobić. Spójrzmy

na podkreślone słowa i zastanówmy się, dlaczego zostały
niepoprawnie użyte.

 
Hvor er katten? Han er under bordet.

 
Gdzie jest kot? On jest pod stołem.

 
Skal du ha på deg den hvite skjorta? Nei, jeg skal ikke velge

henne.
 

Będziesz mieć na sobie tę białą koszulę? Nie, nie wybiorę jej.
 

Błędy w zdaniach wynikają z dosłownego tłumaczenia, bez
uwzględnienia tego, że zaimki han, hun, ham oraz henne

zarezerwowane są tylko dla osób. W przypadku określania
rzeczy i zwierząt* posłużymy się zaimkami den oraz det

(zależnie od rodzaju).
 

*Wyjątkiem będą tu bliskie nam zwierzęta. O naszych pupilach możemy również
powiedzieć "han"/"hun".

 
 
 



Zdania z poprzedniej strony powinny wyglądać
następująco:

 
Hvor er katten? Den er under bordet.

 
 

Skal du ha på deg den hvite skjorta? Nei, jeg skal
ikke velge den.

 
Powyższe przykłady pokazują, że jeśli chcemy

zastąpić rzeczownik rodzaju męskiego lub żeńskiego
zaimkiem, to musimy posłużyć się zaimkiem den.

 
Jeśli w zdaniu pojawi rzeczownik rodzaju nijakiego, to

wówczas użyjemy zaimka det.
 

Hva synes du om dette huset? Det er veldig fint.
 

Co myślisz o tym domie? Jest bardzo ładny.
 

Har du tenkt på forslaget mitt? Jeg må tenke på det
litt mer.

 
Czy myślałaś o mojej propozycji? Muszę o niej

pomyśleć trochę więcej.
 
 



Podsumowanie
 

zaimek osobowy
 w formie

mianownika

zaimek osobowy
w formie

dopełnienia

w odniesieniu
do osób

w odniesieniu
do rzeczy,

zwierząt, pojęć

den/det

ham/
henne

han/hun

den/det



Jeg finner ikke nøkkelen. Har du sett ham?
Jeg likte denne boka. Hun var god.
Problemet er stort. Du kan ikke bare ignorere den!
Mona har nettopp bakt kake. Vil du smake på
det?
Elevene liker læreren sin fordi den er hyggelig.
Hvor er bilen? Jeg har solgt ham.

Gdzie mogę znaleźć aptekę? Znajduje się zaraz za
rogiem.
Widziałaś już ten film? Niestety jeszcze go nie
widziałam.
Długo myślałem o tej historii. Była dobra! 
Mamo, gdzie jest moje drugie śniadanie? Nie
mogę go znaleźć.
Wczoraj dzwoniłem do taty. A ty kiedy do niego
dzwoniłeś?
Chcesz zagrać w tę grę? Nie, już w nią grałem.
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Jeg finner ikke nøkkelen. Har du sett ham den?
Jeg likte denne boka. Hun Den var god.
Problemet er stort. Du kan ikke bare ignorere den
det!
Mona har nettopp bakt kake. Vil du smake på det
den?
Elevene liker læreren sin fordi den han er
hyggelig.
Hvor er bilen? Jeg har solgt ham den.

Hvor kan jeg finne apotek? Det finnes rett rundt
hjørnet.
Har du allerede sett denne filmen? Jeg har
dessverre ikke sett den ennå.
Jeg tenkte på denne historien i lang tid. Den var
god!
Mamma, hvor er matpakka mi? Jeg finner den
ikke.
Jeg ringte pappa i går. Når ringte du ham?
Vil du spille dette spillet? Nei, jeg har allerede
spilt det.
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