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Oppgave 1 – Oversett teksten fra norsk til polsk: 

 

Ingen land i Europa har hatt en kraftigere økonomisk vekst enn Polen de siste ti årene. Landet 

mottar store overføringer fra EU og har svært lav innvandring. Likevel var det på en plattform 

av EU-kritikk, innvandringsskepsis og garantier om å bedre fattige polakkers økonomi at det 

sterkt nasjonalkonservative Lov og rettferdighetspartiet (PiS) vant valget i oktober 2016. 

 

– Den forrige regjeringen førte en venstrevridd politikk som om verden bare kunne gå i en 

retning: Mot en ny blanding av kulturer og raser, en verden bestående av syklister og 

vegetarianere som bare bruker fornybar energi og som kjemper mot ethvert tegn på religion, sa 

Polens nye utenriksminister,Witold Waszczykowski. 

 

I den lille jordbrukskommunen Kulesze Kościelne går det nasjonalkonservative budskapet rett 

hjem. Ved presidentvalget i mai 2016 fikk partiet 93,5 prosent av stemmene. 

 

– Folk her har en sterk tro. Vi er opptatt av røttene til fortiden, at gårdene skal gå i arv og 

respekt for moder jord. Den gir oss jobb, penger og mat, sier Tomasz Kulesza (38). 

 

Det er en iskald vinterdag på den polske landsbygda, og gatene er nærmest øde. Frostrøyken står 

ut av munnen på både mennesker og dyr. 

 
Kilde: https://www.aftenposten.no/verden/i/pQXw/Polen-er-gatt-fra-suksesshistorie-til-versting-pa-to-maneder 
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Oppgave 2 – Oversett alle deler av teksten fra polsk til norsk: 

 

W pewnej chwili spostrzegłem młodego chłopca, który idąc gdzieś od Bednarskiej, dość 

nierozważnie wysunął się zza czerwonego kadłuba tramwaju, który już ruszał, i stanąwszy twarzą 

do jezdni, a plecami do ruchu, na małej wysepce, w dalszym ciągu nie odrywał oczu od książki, 

z którą razem wynurzył się z szarzejącego zmroku. Miał lat piętnaście, szesnaście najwyżej. 

Czytając, od czasu do czasu wstrząsał płową czupryną, odgarniając włosy, które spadały na czoło. 

Jedna książka sterczała mu z bocznej kieszeni, drugą złożoną trzymał przed oczami, 

najwidoczniej nie mogąc się od niej oderwać. Zdobył ją zapewne przed chwilą od jakiegoś kolegi 

czy też w tajnej wypożyczalni i, nie czekając na powrót do domu, chciał się z jej treścią 

zaznajomić na gorąco, na ulicy. Żałowałem, że nie widziałem, jaka to była książka, z daleka 

wyglądała na podręcznik, ale chyba żaden podręcznik nie budzi w młodzieńcu takiego 

zainteresowania. Może to były wiersze? Może jakaś książka ekonomiczna? Nie wiem. 

Chłopak przez chwilę stał na wysepce, pogrążony w czytaniu. Nie uważał na potrącanie, 

na cisnący się do wagonów tłum. Parę czerwonych smug przeminęło za nim, on wciąż nie odrywał 

oczu od książki. I wciąż z tą książką pod nosem - czy to, że znudziły go potrącania i krzyki 

wokoło, czy też nagle podświadomie uczuł potrzebę pośpiechu do domu - widziałem, że stąpnął 

z wysepki na jezdnię - wprost pod nadjeżdżający samochód. 

Rozległ się zgrzyt gwałtownie naciśniętych hamulców i gwizd gum na asfalcie, samochód 

unikając przejechania chłopca skręcił gwałtownie w bok i zatrzymał się nagle przed samym 

rogiem Trębackiej. Z przerażeniem spostrzegłem, że była to karetka gestapo. Młodzieniec z 

książką usiłował wyminąć samochód. Ale w tym samym momencie z tyłu karetki otworzyły się 

drzwiczki i dwóch osobników w hełmach z trupimi główkami wyskoczyło na jezdnię. Znaleźli 

się tuż obok chłopca. Jeden z nich krzyczał gardłowym głosem, drugi okrągłym ruchem ręki, z 

szyderstwem zaprosił go do środka. 

 

 (Fragment z opowiadania J. Iwaszkiewicza, “Ikar,” Warszawa, 1954). 

 

 

wysepka – her: trafikkøy 

kadłub tramwaju – her: trikkevogn 

potrącanie – trengsel 

osobnik – individ 

hełmy z trupimi główkami – her: hjelmer med Totenkopf-emblemer 
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