
Wys∏uchaj s∏ówek i zwrotów, powtarzaj za lektorem s∏ówka norweskie:  

Alfabet: 

Podstawowe zwroty i wyra˝enia: 
tak ja nie nei

Zaimki:

Czasownik ˆ vær (byç):

Czasownik ˆ ha (mieç):

Zwroty grzecznoÊciowe: 
Dzieƒ dobry. (rano) – God morgen. Dzieƒ dobry. (po po∏udniu) – God dag.
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Lekcja 1   Podstawowe zwroty i wyra˝enia 
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A [a]
B [be]
C [se]
D [de]
E [e] 
F [eff]

G [ge]
H [hˆ]
I [i]
J [jodd] 
K [kˆ] 
L [ell] 

M [em] 
N [enn]
O [o] 
P [pe] 
Q [ku] 
R [err]

S [ess] 
T [te] 
U [u] 
V [ve] 
W [dobbeltve]
X [eks] 

Y [y] 
Z [sett] 
Æ [æ] 
Ø [ø] 
Å [ˆ] 

ja jeg
ty du
on han
ona hun
ono det lub den

Pan, Pani du *
my vi
wy dere
oni, one de
Paƒstwo dere

ja jestem jeg er
ty jesteÊ du er
on jest han er
ona jest hun er
ono jest det er lub den er

Pan jest, Pani jest du er 
my jesteÊmy vi er
wy jesteÊcie dere er
oni sà, one sà de er
Paƒstwo sà dere er

ja mam jeg har
ty masz du har
on ma han har
ona ma hun har
ono ma det har lub den har

Pan ma, Pani ma du har
my mamy vi har
wy macie dere har
oni majà, one majà de har
Paƒstwo majà dere har

* forma grzecznoÊciowa De prawie nie jest u˝ywana we wspó∏czesnym j´zyku norweskim, powszechnie u˝ywa si´ za to formy du (ty)
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CzeÊç! (powitanie) – Hei!
Pa! – Ha det! lub Ha det bra!
Dobry wieczór! – God kveld!
Dobranoc! – God natt!
Do widzenia! – Pˆ gjensyn! lub Vi sees!
Prosz´. (podajàc coÊ) – Vær sˆ god.
Dzi´kuj´. – Takk.
Prosz´. (proszàc o coÊ) – Vær sˆ snill.
Dzi´ki. – Takk.
Prosz´ bardzo. – Vær sˆ god.
Nie ma za co. – Bare hyggelig.
Przepraszam. (np. zaczepiajàc osob´ nieznajomà) – Unnskyld.
Dzi´kuj´ bardzo. – Mange takk. lub Tusen takk.
Nie ma sprawy. (odpowiedê na podzi´kowanie) – Bare hyggelig.
Przepraszam. Przykro mi. – Jeg beklager. lub Unnskyld.
Nic nie szkodzi. (odpowiedê na czyjeÊ przeprosiny) – Ingen ˆrsak.
Tak, poprosz´. (o coÊ) – Ja, takk.
Na zdrowie! (toast) – Skˆl!
Smacznego! – Vel bekomme!
Na zdrowie! (po kichni´ciu) – Prosit!
Dobrze. Zgadzam si´. – Jeg er enig. 
Z przyjemnoÊcià. – Med glede.
Serdecznie pozdrawiam. – Med vennlig hilsen.
Witamy serdecznie! – Hjertelig velkommen!
Mi∏ego dnia! – Ha en fin dag!
Tobie równie˝ ˝ycz´ mi∏ego dnia! – God dag til deg ogsˆ!
CzeÊç! – Ha det! 
Na razie! – Snakkes!
Do zobaczenia! – Vi sees!
Do zobaczenia wkrótce! – Vi sees snart!

Pytania: 
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jak? hvordan?
co? hva?
jak du˝o? hvor mye?
ile? hvor mange?
kto? hvem?

gdzie? hvor?
kiedy? nˆr?
dlaczego? hvorfor?
który? która? hvilken?
które? hvilket?
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