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POZIOM A1

Inwersja w zdaniach

Z pojęciem inwersji spotykamy się już na jednej z
pierwszych lekcji języka norweskiego, gdyż jej użycie
jest bardzo popularne w norweskiej składni. Polega

ona na zamianie miejscami orzeczenia (jego pierwszej
części) i podmiotu. Warto przy tym zaznaczyć, że

zasady budowania zdania w języku norweskim nie są
tak elastyczne, jak w języku polskim i każda część
zdania musi zajmować określone miejsce. Dzisiaj

jednak zajmiemy się tylko orzeczeniem, które musi
znajdować się na drugim miejscu w zdaniu. 

Spójrzmy teraz na przykłady poniżej, ilustrujące
błędne struktury oraz ich poprawne wersje.

På tirsdag jeg
skal på kino.

På tirsdag skal
jeg på kino.

We wtorek
pójdę do kina.

Nå vi bor i
Norge.

Teraz
mieszkamy w

Norwegii

Nå bor vi i
Norge.



Jak widzimy z powyższych przykładów, układając zdania
w języku norweskim, musimy pamiętać o tym, aby

orzeczenie znajdowało się na drugim miejscu. Przypomnę
jeszcze, że powyższe zdania można utworzyć w prostszy

sposób - zaczynając od podmiotu:

Jeg skal på kino på tirsdag.
Vi bor i Norge nå.

Jednakże rozpoczynanie zdania od innych części zdania
niż podmiot (w przykładach okoliczniki czasu) jest

praktyką powszechną i dlatego warto znać również ten
sposób.

Det bor mange utlendinger i Norge.
Vi drar på ferie neste uke.
Jeg kjenner henne.
Ole snakket med Erlend for ei uke siden.
Vi må gjøre det i morgen.
Det er ikke lett å finne en god jobb disse dager.

Ćw. 1. Przekształć zdania, zaczynając od zaznaczonego
fragmentu.
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7. Det regner veldig mye ved kysten.
8. Det står to kopper kaffe på bordet.
9. Vi skal besøke familien vår i Sverige.
10. Det snødde ikke her i fjor.
11. Hun begynner i en ny jobb om to dager.
12. Det er så mange fargerike blader i skogen om
høsten.
13. Han er hos Merete nå.
14. Haifa går på norskkurs på mandag.
15. Det er et spesielt godt soppår i år.



I Norge bor det mange utlendinger.
Neste uke drar vi på ferie.
Henne kjenner jeg.
For ei uke siden snakket Ole med Erlend.
I morgen må vi gjøre det.
Disse dager er det ikke lett å finne en god jobb.
Ved kysten regner det veldig mye.
På bordet står det to kopper kaffe.
I Sverige skal vi besøke familien vår.
I fjor snødde det ikke her.
Om to dager begynner hun i en ny jobb.
Om høsten er det så mange fargerike blader i
skogen.
Hos Merete er han nå.
På mandag går Haifa på norskkurs.
I år er det et spesielt godt soppår.
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