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1. WYMOWA NORWESKA

1.1. WYMOWA SAMOGŁOSEK

Znak Wymowa Przykład Transkrypcja Tłumaczenie

a (a krótkie) [a] mann [man:] mężczyzna

a (a długie) [a:] tak [ta:k] sufit
e (e krótkie) [e] begge [beg:e] obaj
e (e długie) [e:] lege [le:ge] lekarz

i (i krótkie) [i] inne [in:s] w środku

i (i długie) [i:] spisę [spi:se] jeść

o (o krótkie) [u] hvor [wur] gdzie

o (o długie) [u:] skole [sku:le] szkoła
u (u krótkie) [ii] universitet [uniweszitet] uniwersytet
u (u długie) [ii:] hus [hu:s] dom

y (y krótkie) [y] bygge [byg.a] budować

y (y długie) m by [by:] miasto

ae (ae krótkie) [€ ] faerrest [f€rrest] najmniej
ae (ae długie) [€:] paere [p€:ra] gruszka



0 (0 krótkie) [ó] 0St [óst] ser
0 (0 długie) [ó:] sm0re [smó:ra] smarować
a (a krótkie) [0] and [ond] duch
a (a długie) [0:] are [o:re] tętnica; wiosło

1.2. WYMOWA SPÓŁGŁOSEK

Znak Wymowa Przykład Transkrypcja Tłumaczenie
b [b] bror [bru:r] brat
c [s] - przed e, i cirka [sirka] circa, około
c [k] -  przed a, 0, u cola [kula] cola
d [d] dramme [drónre] marzyć
f [f] fransk [fransk] francuski

g [g] - przed a, 0, u guli [gul:] żółty

g [j] - przed e, i, y gift [jift] żonaty
h [h] ha [ha:] mieć

j [j] jeg [jaj] ja
k [k] bruke [bruka] używać
I [I] slappe av [szlap:e af] odpoczywać
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2. RODZAJNIK

2.1. RODZAJNIK NIEOKREŚLONY

Liczba pojedyncza Liczba mnoga

rodzaj męski rodzaj żeński rodzaj nijaki rodzajnik nieokreślony w liczbie 
mnogiej nie występujeen gutt ei kone et hus

2.2. RODZAJNIK OKREŚLONY

Liczba pojedyncza Liczba mnoga

rodzaj męski rodzaj żeński rodzaj nijaki wspólna postać dla wszystkich 
rodzajów: guttene -  konene -  husenegutten kona huset

■ 2.2.1. Tworzenie rodzajnika określonego

Tworzenie Przykłady

wyraz rodzaju męskiego lub nijakiego 
zakończony na samogłoskę

dodajemy -n (w r. męskim) 
lub -t (w r. nijakim)

en ferie - ferien 
et eple - eplet

wyraz rodzaju męskiego lub nijakiego 
zakończony na spółgłoskę

dodajemy -en (w r. męskim) 
lub -et (w r. nijakim)

en gutt - gutten 
et hus - huset



wyraz rodzaju żeńskiego zakończony 
na -e

1. odcinamy -e
2. dodajemy -a

ei kone - kona 
ei jente - jenta

wyraz rodzaju żeńskiego zakończony 
na spółgłoskę

dodajemy -a ei bok - boka 
ei hand - handa

2.3. UŻYCIE RODZAJNIKA

Rodzajnik nieokreślony Rodzajnik określony
1. przed nazwami zjawisk, osób i rzeczy 

odnoszących się do ogólnego obrazu 
w naszej wyobraźni:
Det var en ulykke pa gata. -  Był wypadek na 
ulicy.

1. przed nazwami konkretnych zjawisk, osób 
i rzeczy, niejako przedstawicieli pojęć, 
ale nazwanych i wiadomych rozmówcy: 
Den ulykken var foran huset ditt.
- Ten wypadek był przed twoim domem.

2. przed nieskonkretyzowanymi rzeczownikami 
danego zbioru:
Det er en bil foran huset. -  Jakiś samochód 
stoi przed domem.

2. przed wskazanymi konkretnie rzeczownikami 
danego zbioru:
Denne bilen er min. - Ten samochód jest mój.

3. przed rzeczownikami jednymi z wielu:
Det er et tre i parken som jeg liker. - W parku 
jest drzwo, które mi się podoba.

3. przed rzeczownikami istniejącymi jako jedyne 
na świecie:
Sola skinner i dag. -  Słońce dziś świeci.

4. gdy w czasie rozmowy słyszymy dany 
rzeczownik po raz pierwszy:
Jeg sa en gutt i skolen. - Widziałem chłopaka 
w szkole.

4. gdy w czasie rozmowy wspominamy dany 
rzeczownik po raz kolejny i jest on znany 
rozmówcy:
Den gutten er Olaf, den nye naboen.
- Ten chłopak to Olaf, nowy sąsiad.


