29

Hvad for en sofa skal
vi købe?

Dialog

29.1

Na podstawie nagrania i zdjęcia spróbuj zrozumieć, czego dotyczy dialog.
Karen:
Jens:

Karen:
Jens:
Karen:
Jens:
Karen:
Jens:
Karen:
Jens:

Kan du godt lide den her sofa?
Nej, den er ukomfortabel og for stor. Der er
også et sofabord og tre lænestole midt i vores
stue.
Ja, det er rigtigt. Jeg kan godt lide den brune.
Den er for mørk. Den passer ikke til vores
lyse møbler.
Hvad med den her sofa? Den er citrongul og
koster kun 7.500 kr.
Ja, den er pæn og ikke dyr. Den vil jeg gerne have.
Skal vi ikke se på nogle borde?
Jo. Det her til 1.700 kr. er dejligt. Skal vi ikke tage det til køkkenet?
Det kan jeg også bedst lide.
Godt, vi tager den der lyse sofa og det her bord.
29.2

 Słownictwo i wyrażenia
sofa, en
ukomfortabel
sofabord, et
lænestol, en
midt i
møbel, et
passe
citrongul

sofa
niewygodny
ława
fotel
na środku
mebel
pasować,
odpowiadać
cytrynowy

bord, et
seng, en
fjernsyn, et
lampe, en
bogreol, en
tæppe, et
jeg kan bedst lide
klædeskab, et

stół
łóżko
telewizor
lampa
regał na książki
dywan
najbardziej mi się
podoba
szafa na ubrania

 Ćwiczenie 1
Prawda (P) czy fałsz (F)?
1. Karen kan godt lide den brune sofa.
2. Jens synes ikke den brune sofa er for mørk.
3. Karen og Jens køber et bord og et sofabord.

P/F
P/F
P/F
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Słownictwo i wyrażenia
stol, en
kommode, en
radio, en
computerbord, et
spisestue, en
entré, en
grim
behagelig

krzesło
komoda
radio
stół pod komputer
jadalnia
przedpokój
brzydki
wygodny

Skrivebordet står foran bogreolen.
Der hænger to billeder
over sofaen.
Skabet står i hjørnet.
Vi skal købe et natbord og en
sengelampe til børneværelset.
Vi mangler en kommode til entréen.
Man sidder ubehageligt
i denne stol.
Stolen har et smukt design.
Det gardin vil passe ﬁnt
til tæppet.
Vi skal flytte bordet hen
til væggen.
Hun stiller en vase på bordet.

29.3

moderne
umoderne
ved vinduet
stille
foran
bag
i hjørnet

nowoczesny
przestarzały
przy oknie
postawić
przed
za
w kącie; w/na rogu

Biurko stoi przed regałem z książkami.
Nad sofą wiszą dwa obrazy.
Szafa stoi w kącie.
Musimy kupić stolik nocny
i lampkę do pokoju dzieci.
Brakuje nam komody do przedpokoju.
Niewygodnie się siedzi na tym krześle.
Krzesło jest ładnie zaprojektowane.
(dosł. ma ładny design)
Ta zasłona będzie świetnie pasowała
do dywanu.
Powinniśmy przesunąć stół do ściany.
Ona stawia ﬂakon na stół.

 Ćwiczenie 2
W oparciu o poniższe zdjęcia, opisz pomieszczenia.

 Ćwiczenie 3
Wypowiedz się po duńsku w następujących sytuacjach:
1. Wynajmujesz pokój u duńskiej rodziny. Właściciele kupują nowe meble do

twojego pokoju. Doradź, które meble powinni wybrać i dlaczego.
2. Odradź kupno małego stołu i uzasadnij.
3. Zaproponuj przemeblowanie w twoim pokoju.
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Objaśnienia
Przedrostek u- dodany do przymiotników i rzeczowników tworzy nowe
wyrazy o przeciwnym znaczeniu:
komfortabel ≠ ukomfortabel – wygodny ≠ niewygodny,
moderne ≠ umoderne – nowoczesny ≠ przestarzały,
praktisk ≠ upraktisk – praktyczny ≠ niepraktyczny,
vejr ≠ uvejr – pogoda ≠ niepogoda (brzydka pogoda), etc.
W jęz. duńskim jest szereg konstrukcji z przysłówkami gerne / godt:
● chęć: jeg vil gerne have – chciałbym
● upodobanie: jeg kan godt lide – lubię, podoba mi się
Użycie ikke oraz stopniowanie przysłówka pozwala wyrazić intensywność
życzenia:
jeg vil ikke have – nie chcę, jeg vil hellere have – raczej wolałbym,
jeg vil helst have – najbardziej chciałbym;
jeg kan ikke lide – nie lubię, jeg kan bedre lide – bardziej mi się podoba,
jeg kan bedst lide – najbardziej mi się podoba (najbardziej lubię);
● konstrukcja du må hellere+bezokolicznik służy do wyrażania zalecenia, rady:
Du må hellere blive hjemme. – Lepiej zostań w domu.
Du må helst blive hjemme. – Najlepiej zostań w domu.
Konstrukcja må+gerne wyraża pozwolenie:
Du må gerne låne min cykel. – Możesz (wolno ci) pożyczyć mój rower.

 Ćwiczenie 4
Wybierz prawidłową opcję.
1. Hun __________ en vase på bordet.
2. Jeg kan __________ lide den grønne reol.
3. dyr ≠ __________
4. skrive-, computer-, sofa __________
5. foran ≠ __________
6. Det brune bord __________ den gule sofa.
7. grim ≠ __________
8. ikke moderne = __________
9. __________ hænger to billeder over bordet.
10. Vi mangler et bord til __________.

!

a. stiller
a. god
a. billig
a. stol
a. bag
a. passer til
a. pæn
a. unmoderne
a. Det
a. spisestuen

b. står
b. bedst
b. pæn
b. bord
b. mellem
b. passer på
b. dyr
b. umoderne
b. Der
b. entréen

Jednym z bardziej znanych architektów i projektantów wnętrz był Arne Jakobsen (1902-1971), twórca duńskiego modernizmu. Szczególną popularnością cieszyło się i wciąż jeszcze cieszy nadal produkowane krzesło „Mrówka”
z trzema nogami.
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Sprawdź się!

Uzupełnij mapę myśli i oceń się.
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30

Hvad koster
en overnatning?

Dialog

30.1

Na podstawie nagrania i zdjęcia spróbuj zrozumieć, czego dotyczy dialog.
Receptionisten: Hotel Ansgar, goddag.
Helle:
Goddag. Jeg vil gerne bestille to
værelser.
Receptionisten: Skal det være enkelt- eller
dobbeltværelser?
Helle:
Ét dobbeltværelse og ét
enkeltværelse helst med bad og toilet,
fra den 5/5. til den 8/5.
Receptionisten: Lige et øjeblik. Ja, vi har to ledige værelser i denne periode.
Helle:
Hvad koster værelserne?
Receptionisten: Enkeltværelset koster 490 kr., et dobbeltvlærelse 790 kr. pr. nat.
Helle :
Er morgenmad inkluderet i prisen?
Receptionisten: Ja. Morgenmaden serveres som buffet fra kl. 7 til kl. 10.
Helle :
Vær venlig at reservere værelserne til mig. Mit navn er Helle
Olsen.
30.2

 Słownictwo i wyrażenia
enkeltværelse, et
dobbeltværelse, et
helst
toilet, et
ledig
periode, en

pokój
jednoosobowy
pokój
dwuosobowy
najchętniej
toaleta
wolny
okres

inkluderet
servere
vær venlig at
reservere
Mit navn er...

zawarty,
wliczony
serwować,
podawać
proszę
rezerwować
Nazywam się...

 Ćwiczenie 1
Prawda (P) czy fałsz (F)?
1. Helle vil gerne bestille et værelse.
2. Morgenmad er inkluderet i prisen.
3. Morgenmaden serveres fra kl. 7 til kl. 11.

P/F
P/F
P/F
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Słownictwo i wyrażenia
suite, en
til tre personer
med udsigt
til vandet
med brusebad
/ karbad
overnatte
for en nat
på hvilken
sal er
elevator, en
p-plads, en

apartament
dla trzech osób
z widokiem
na wodę
z prysznicem
/ wanną
nocować
na jedną noc
na którym
piętrze jest
winda
miejsce parkingowe

Er der nogen ledige værelser?
Hvor kan jeg parkere min bil?
Hvornår serveres der morgenmad?
Vær venlig at udfylde blanketten?
Vær venlig at skrive under her.
Hvor meget koster
helpension / halvpension?
Vær venlig at vække mig
klokken 7 i morgen tidlig.
Må jeg se Deres pas?
Hvor meget skal jeg betale?
Hvad tid skal jeg forlade værelset?

30.3

pokój hotelowy
gość hotelowy
za- / wymeldować
się w / z hotelu
suszarka do
włosów
håndklæde, et
ręcznik
nøgle, en
klucz
garage, en
garaż
værelsesnummer, et numer pokoju
på værelset
w pokoju

hotelværelse, et
hotelgæst, en
tjekke ind på
/ ud fra hotellet
hårtørrer, en

Czy są jakieś wolne pokoje?
Gdzie mogę zaparkować?
Kiedy podaje się śniadanie?
Proszę wypełnić formularz.
Proszę tu podpisać.
Ile kosztuje nocleg z pełnym wyżywieniem / z połową wyżywienia?
Proszę mnie obudzić jutro o 7 rano.
Mogę zobaczyć pański paszport?
Ile płacę?
O której mam opuścić pokój?

 Ćwiczenie 2
W oparciu o poniższe zwroty, zbuduj podobny dialog.
en suite

fra 10. til 14. oktober

850 kr.

 Ćwiczenie 3
Wypowiedz się po duńsku w następujących sytuacjach:
1. Dzwonisz do hotelu w celu dokonania rezerwacji dwóch pokoi

jednoosobowych. Zapytaj o cenę i czy zawiera ona śniadanie.
2. Poproś o pokoje z prysznicem i z widokiem na wodę.
3. Zapytaj, gdzie możesz zaparkować swój samochód.
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Objaśnienia
Określenie dat w języku potocznym przyjmuje niekiedy skróconą formę, tj.
nazwę miesiąca zastępuje się liczebnikiem porządkowym np.:
3/4 = tredje i fjerde – dosł. trzeci w czwartym, tj. trzeci kwietnia
10/5 = tiende i femte – dosł. dziesiąty w piątym, tj. dziesiąty maja
Podobnie określenie roku może mieć skróconą formę:
1994 – nittenhundrede og fireoghalvfems lub nittenfireoghalvfems
Duńskie odpowiedniki polskiego proszę to różne konstrukcje, których użycie
zależne jest od kontekstu sytuacyjnego:
● konstrukcja vær venlig + bezokolicznik (dosł. bądź miły) – używana, gdy
zwracamy się do kogoś z prośbą o wykonanie pewnej czynności:
Vær venlig at vække mig klokken 7. – Proszę mnie obudzić o godz. 7.
● værsgo stosujemy w sytuacji, kiedy komuś coś podajemy, serwujemy.
Przy podawaniu posiłku znaczy również Smacznego!
● pytanie Hvad behager? lub Hvad siger du? odpowiada polskiemu Proszę?
w sytuacji, kiedy nie usłyszeliśmy lub nie zrozumieliśmy rozmówcy.
● konstrukcja jeg vil gerne have znajduje zastosowanie w sytuacji, kiedy o
coś prosimy, coś chcemy dostać, np. w sklepie, restauracji, na targu itp.

 Ćwiczenie 4
Wybierz prawidłową opcję
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

!

Morgenmaden er __________ i prisen.
nittende i sjette = __________
_____-værelse, _____-gæst
dobbeltværelse = 2; __________ = 1
Hvornår __________ der morgenmad?
tjekke _____ på hotellet /
tjekke _____ fra hotellet
_____ helpension, halvpension
Jeg vil gerne __________ to
dobbeltværelser.
tredje i fjerde = __________
__________ at udfylde blanketten.

a. inkluderet
a. 9.06
a. hotell
a. enværelse
a. serveres
a. ind / ud

b. inkluderer
b. 19.06
b. hotel
b. enkeltværelse
b. serverer
b. ind / om

a. en
a. købe

b. et
b. bestille

a. 3.04
b. 4.03
a. Vær venlig b. Kan du

Warto wiedzieć, że niekiedy w sytuacjach oﬁcjalnych (np. w urzędach) Duńczycy posługują się przy podawaniu terminów numerami tygodni, np. tydzień
26. przypada w roku 2011 na przedział między 27.06. a 03.07.
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Sprawdź się!

Uzupełnij mapę myśli i oceń się.
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