9

Jeg jobber deltid

Dialog

9.1

Na podstawie nagrania i zdjęcia spróbuj zrozumieć, czego dotyczy dialog.
Kristian: Hei Rolf. Hvordan går det?
Rolf:
Hei. Det går faktisk bra. Jeg har startet i ny
jobb.
Kristian: Å? Hvor da? Har du sluttet på
regnskapskontoret?
Rolf:
Ja, nå jobber jeg på Ekspert, men bare deltid.
Kristian: Gjør du det? Får du bedre lønn?
Rolf:
Den er ganske rimelig, og jeg har en
tålmodig sjef. Det er ikke så hektisk.
Kristian: Hva slags oppgaver får du?
Rolf:
Jeg jobber som konsulent. Jeg er ansvarlig for korrespondanse
og kontakt med kunder. Jeg sender og mottar e-poster og avtaler
møter med kunder. Hver morgen har vi et møte. Da diskuterer vi
utfordringer.
Kristian: Dette høres godt ut.
Rolf:
Ja, jeg er faktisk veldig fornøyd med jobben.

S�ownictwo i wyrażenia
regnskapskontor(et)
deltid

biuro rachunkowe

ansvarlig for
kunde(-en)
å sende
niepełny wymiar
å motta
godzin
lønn(a)
e-post(en)
wynagrodzenie
ganske rimelig całkiem przyzwoity å diskutere
en tålmodig sjef cierpliwy szef
førnøyd med
hektisk
avtale møter
pośpieszny
Hva slags
utfordring(en)
Jakiego rodzaju
oppgaver...?
zadania...?

9.2

odpowiedzialny za
klient
wysyłać
odbierać
e-mail
omawiać
zadowolony (z)
umawiać spotkania
wyzwanie

Ćwiczenie 1
Prawda (P) czy fałsz (F)?
1. Rolf er ikke fornøyd med jobben.
2. Han er bare ansvarlig for kontakt med kunder.

P/F
P/F
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S�ownictwo i wyrażenia
obowiązek
zadanie
zlecenie
pełen etat
praca w niepełnym
wymiarze godzin
sesongarbeid(et) praca sezonowa
studentjobb(en) praca dla studentów
avspassering(en) wolne za
nadgodziny
overtid(en)
nadgodziny
Hva er ditt yrke?
Hva driver du med?
Det er litt hektisk.
Det er masse å gjøre.
Hun har mange plikter.
Jeg er på tjenestereise.
Hun har tatt egenmelding.
Noen ganger reiser jeg på kurs.
Du må forberede alle avtaler til i dag.

plikt(en)
oppgave(n)
oppdrag(et)
heltid
deltidsjobb(en)

Jeg jobber med ulike saker.

9.3

yrke(et)
zawód
ansatt
zatrudniony/-a
arbeidstaker(en) pracownik
arbeidsgiver(en) pracodawca
å signere arbeids- podpisać umowę
kontrakt(en)
o pracę
dagpenger
zasiłek
oppsigelse(n)
wypowiedzenie
prøvetid(en)
okres próbny
å si(er) opp
zrezygnować
jobben
z pracy
Jaki jest twój zawód?
Czym się zajmujesz?
Jest trochę intensywnie.
Jest dużo pracy.
Ona ma dużo obowiązków.
Jestem w podróży służbowej.
Ona jest na zwolnieniu (1–3-dniowym).
Od czasu do czasu jeżdżę na szkolenia.
Musisz przygotować wszystkie
umowy na dzisiaj.
Pracuję nad różnymi zagadnieniami.

Ćwiczenie 2
W oparciu o poniższe zwroty i zdjęcia zbuduj podobny dialog.
jobb

oppgave

overtid

Ćwiczenie 3
Wypowiedz się po norwesku w następujących sytuacjach:
1. Opowiedz nowemu pracownikowi o jego obowiązkach.
2. Opowiedz koledze o swojej nowej pracy.
3. Jesteś na przyjęciu i poznajesz nową osobę. Zapytaj ją, czym się zajmuje.
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Obja�nienia
Czas perfektum łączy w sobie niektóre cechy czasu przeszłego i teraźniejszego
w języku polskim. Za jego pomocą wyrażamy czynności, które miały miejsce
w przeszłości, nie osadzając ich w konkretnych ramach czasowych, np. De har sett
kongen. – Oni widzieli króla. Za jego pomocą opisujemy też te czynności, które
zaczęły się w przeszłości i trwają po dziś dzień: Jeg har bodd her siden 2006/i 5 år. –
Mieszkam tu od 2006 roku/od 5 lat. Użycie czasu perfektum pokrywa się również
z aspektem dokonanym w języku polskim: Jeg har lest boka. – Przeczytałem książkę.
Czas perfektum zbudowany jest z czasownika posiłkowego har oraz imiesłowu
dokonanego (perfektum partisipp), którego forma zależna jest od typu koniugacji
(odmiany) danego czasownika lub jego nieregularności (omówione poniżej).
Forma czasu przeszłego preteritum oraz imiesłowu dokonanego perfektum partisipp
czasownika zależy od typu jednej z czterech koniugacji, do której on należy:
I. gdy temat czasownika kończy się na dwie spółgłoski, to dodajemy do niego
końcówkę -et: å snakke → snakket, har snakket;
II. gdy temat kończy się na jedną spółgłoskę, to dodamy -te i -t: å spise → spiste,
har spist;
III. a -de i -d, gdy jest to spółgłoska dźwięczna: å lage → lagde, har lagd.
IV. Natomiast -dde i -dd dodajemy w przypadku czasowników jednosylabowych,
zakończonych w temacie na samogłoskę: å bo → bodde, har bodd.
W czasownikach nieregularnych odmienia się też rdzeń, a ich formy preteritum
i perfektum partisipp są podane w indeksie na końcu książki.
W krótkich pytaniach, służących konkretyzacji wypowiedzi, poza zaimkiem
pytającym, dodajemy partykułę da, np. Han reiser til Oslo. → Når da? (A kiedy?)

Ćwiczenie 4
Wybierz prawidłową opcję.
1. Han er ansvarlig ____ kontakt med kunder.
2. De diskuterer ____________ .
3. Jeg sender og mottar ________ .
4. Kari ___________ sesongarbeid.
5. Han har mange nye _________ .
6. Vi ____________ i Oslo i 6 år.
7. Han signerer _________ i dag.
8. Hun har _____________ nå.
9. Jeg er på ___________ i dag. Vi har et møte.
10. Hva driver du _________ ?

a. for
a. utfordringer
a. telefoner
a. jobber
a. plikter
a. har bodd
a. dagspenger
a. oppsigelse
a. tjenestereise
a. til

b. med
b. møte
b. e-poster
b. har
b. plikt
b. bor
b. kontrakten
b. prøvetid
b. tur
b. med

Czy wiesz, że niemalże nieodłącznym elementem lunchu jest tzw. matpakke?
Jest to przyniesiona z domu kanapka z dodatkami.
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Sprawd� się!

Uzupełnij mapę myśli i oceń się.
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10

Hvilke fag tar du?

Dialog

10.1

Na podstawie nagrania i zdjęcia spróbuj zrozumieć, czego dotyczy dialog.
Stein:
Anders:
Stein:
Anders:
Stein:

Anders:
Stein:
Anders:
Stein:
Anders:

Jeg har hørt at vi er i samme kollokviegruppe.
Pensumet er omfattende, men det blir sikkert gøy.
Ja, det er vi. I høstsemesteret tar jeg biologi
og kjemi.
Tar du eksamen i biologi?
Nei, eksamen tar jeg først til våren.
Har du allerede meldt deg opp til
eksamen, eller må man gjøre det først før
vårsemesteret?
Ja, det må man gjøre med en gang. Du, jeg må faktisk gå nå. Jeg har
veiledning om 10 minutter.
Og jeg skal levere inn min mappeoppgave. Fristen er i dag.
Vi sees på foredraget da. Hvilket rom var det?
Auditorium B, så vidt jeg husker. Må bare hente permen fra lesesalen.
Greit. Jeg kommer snart. Ha det!

S�ownictwo i wyrażenia
samme
kollokviekgruppe(n)
pensum(et)
omfattende
Det blir gøy.
kjemi
høstsemester(et)
fag(et)
før
allerede
å melde seg på

ten sam, ta sama vårsemester(et)
grupa dyskusyjna med en gang
veiledning(en)
å levere inn
lista lektur
mappeoppgave(n)
obszerny
foredrag(et)
Będzie fajnie.
så vidt jeg husker
chemia
semestr zimowy
frist(en)
przedmiot
przed (dot. czasu) perm(en)
lesesal(en)
już
zapisać się

10.2

semestr letni
od razu
seminarium
złożyć pracę
(akad.)
wykład
z tego co
pamiętam
termin
segregator
czytelnia

Ćwiczenie 1
Prawda (P) czy fałsz (F)?
1. Stein og Anders går i samme kollokviegruppe.
2. Anders skal ta eksamen til høsten.

P/F
P/F
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S�ownictwo i wyrażenia

10.3

studier
mastergrad(en)
studia
stopień magistra
årsstudium(et)
roczne studium avhandling(en)
praca (akad.)
semesteravgift(en) opłata
medisin
medycyna
stipend(et)
semestralna
stypendium
timeplan(en)
opptak(et)
plan zajęć
nabór
veileder(en)
naturvitenskaplige nauki przyrodnipromotor
studiepoeng(et)
og tekniske fag
punkty za
cze i techniczne
poszcz. kursy humanistiske fag nauki humanisferie(n)
przerwa/ferie
tyczne
semestestudentbolig(en)
zadanie
mieszkanie
roppgave(en)
semestralne
studenckie
bachelorgrad(en) stopień
studier i utlandet studia za granicą
licencjata
Mange tar studier i utlandet.
Wiele osób podejmuje studia za granicą.
Han har bare gode karakterer.
On ma same dobre oceny.
Jeg fikk ekstrapoeng på
Zdobyłam dodatkowe punkty w szkole
folkehøyskolen.
ludowej.
Han lærer norsk på
On uczy się norweskiego w centrum
voksenopplæringsenteret.
kształcenia dla dorosłych.
Hun har bestått eksamen.
Ona zdała egzamin.
Jeg fikk A!
Dostałam A (odpowiednik piątki)!
Han har strøket til eksamen.
On nie zdał egzaminu.
Professor Hagen holder et foredrag. Profesor Hagen wygłasza wykład.
Han ble utvist fra universitetet.
Wydalono go z uniwersytetu.
Anna er utdannet lege.
Anna jest z wykształcenia lekarzem.

Ćwiczenie 2
W oparciu o poniższe zwroty zbuduj podobny dialog.
fag

semesteravgift

eksamen

mappeoppgave

lesesalen

Ćwiczenie 3
Wypowiedz się po norwesku w następujących sytuacjach:
1. Zapytaj kolegę, do kiedy trzeba złożyć pracę semestralną.
2. Poinformuj kolegę z grupy dyskusyjnej o terminie kolejnego spotkania.
3. Zapytaj, ile wynosi opłata semestralna i kiedy upływa termin zapłaty.
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Obja�nienia
W języku norweskim oprócz modalności wyrażanej za pomocą czasowników
modalnych występuje inny rodzaj modalności, rozpowszechniony głównie
w języku mówionym. Modalność ta uzyskiwana jest za pomocą następujących
partykuł modalnych (przedstawione zostaje ich główne znaczenie):
 jo – nawiązanie do czegoś, o czym była mowa wcześniej lub do czegoś, co
jest znane rozmówcom; służy wzmocnieniu wypowiedzi: Du kan jo komme
tidligere. – Możesz przecież przyjść wcześniej.
 da – wnioskowanie na podstawie bieżącej rozmowy: Da kommer jeg litt
seinere. – W takim razie przyjdę trochę później.
 nok – chyba: Han kommer nok tilbake. – Chyba wróci.
 vel – wyraża niepewność (służy też podsumowaniu): Det blir vel litt vanskelig.
– To chyba będzie trochę trudne.
 visst – pewnie: Han kommer visst like før timen. – Pewnie przyjdzie przed samą
lekcją.
 sikkert – z pewnością (mocniejsze niż visst): Det blir sikkert gøy! – Na pewno
będzie fajnie!

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

____________ fag tar du?
Har du meldt deg _________ eksamen?
Fristen ___________ i dag.
Har du ____________ eksamen?
Jeg skal ta eksamen i ________ semestret.
Jeg må ______ mappeoppgaven. Fristen er i dag.
Har du sett _________ ?

8. Årstudiumet varer i _______ år.
9. Tomas er _____________ lege.
10. Hun har bestått eksamen! Hun ikk ___ !

a. Hva
a. på
a. kommer
a. betsått
a. høsta. hente
a. timeplanen
a. et
a. lært
a. A

b. Hvilke
b. til
b. er
b. besto
b.vinterb. levere
a. time
planen
b. ett
b. utdannet
b. F

Czy wiesz, że norwescy studenci nie spędzają dużo czasu na wykładach
i ćwiczeniach? Studia w Norwegii polegają głównie na zapoznawaniu się
z literaturą przedmiotu oraz dyskutowaniu jej zawartości.
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Sprawd� się!

Uzupełnij mapę myśli i oceń się.
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