ordklasser

części mowy

verb
czasownik

czasownik – czynność, odpowiada na pytanie ‘co robi?’
Np. idzie, grali, kupimy
Polskie czasowniki mają 3 czasy:
• teraźniejszy (presens) np. GRAM
• przeszły (preteritum) np. GRAŁEM
• przyszły (futurum) np. ZAGRAM, BĘDĘ GRAŁ
• norweskie czasowniki mają m.in. jeszcze jedną formę
o nazwie perfektum np. Jeg har lest PRZECZYTAŁEM

substantiv
rzeczownik

rzeczownik – odpowiada na pytanie ‘kto?’ lub ‘co?’
Może wystąpić w trzech rodzajach:
• męski (hankjønn, en …..) np. (ten) NÓŻ
• żeński (hunkjønn, ei ….) np. (ta) ŁYŻKA
• nijaki (intetkjønn, te ….) np. (to) OKNO
W norweskim może mieć formę nieokreśloną (ubestemt) lub
określoną (bestemt): en bil – bilen

adjektiv
przymiotnik

przymiotnik – odpowiada na pytanie ‘jaki?’
Np. ładny, wysoka, przyjemny

adverb
przysłówek

przysłówek – odpowiada na pytanie ‘jak?’ lub ‘kiedy?’
Np. głośno, cicho, pięknie, brzydko, wczoraj

pronomen
zaimek

Zaimek osobowy (personlig pronomen) zastępuje rzeczownik.
Odpowiada na pytanie KTO?
Np. ja, ty, on, mnie, nas, go, ją itd.
Zaimek dzierżawczy (eiendomspronomen)
Odpowiada na pytanie CZYJ?
Np. mój, moje, twoja, jego, jej, nasze itp.

konjunksjon
spójnik

spójnik – łączy dwa zdania
Np. ale, i, a

preposisjon

tallord:
grunntall
ordenstall

Przyimek pokazuje położenie lub kierunek
Np. na, pod, obok, przy, w …
Liczebnik pokazuje ilość lub kolejność
Liczebnik główny grunntall
(ile?): Np. Jeden, dwa, milion
Liczebnik porządkowy ordenstall (który?): Np. trzeci, czwarty,
setny

ZADANIE
Określ, jakie to części mowy, po polsku i po norwesku.
Mały

Janek

pięknie

zaśpiewał

trudną

piosenkę

przymiotnik
adjektiv

Mam

Mateusz

wspaniały

i

rower

jego

ale

potrzebuję nowego hamulca

siostra

mieszkają

teraz

i

w

świateł

Norwegii

Moja

szkoła

Jest

fajna

i

lubię

do

niej

chodzić

Mój

tata

dostał

pierwszy

rower

w

wieku

pięciu

lat

Z dowolnego norweskiego tekstu wypisz przykłady cześci mowy

verb

substantiv

bestemt form

ubestemt form

adjektiv

adverb

pronomen:
personlig pronomen
eiendomspronomen

konjunksjon

preposisjon

tallord:
- grunntall
- ordenstall

