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Alfabetisk ordliste | Cловник в алфавітному порядку

1. juledag перший день Різдва

2. juledag другий день Різдва

7-fjellsturen; -er; -ene похід 7гір

en 17. mai-feiring; -er; -ene св'яткування 17 - го травня

1830-tallet 1830 роки

A A

absolutt абсолютно 

en adresse; -er; -ene адреса

en adventskalender; -e; -ne Адвент-календар

en adventsstake; -er; -ene      адвентовий підсвічник

(en) adventstid Адвент, передріздв' ний 
період 

en agurksalat; -er; -ene салат з огірка

en aktivitet; -er; -ene діяльність

Akvariet i Bergen  Акваріум в Бергені

en aldersgrense; -er; -ene вікове обмеження

aldri ніколи

alene сам, один

alle всі

allerede вже

allergisk (mot); —; -e алергія (на) 

alltid завжди

et alternativ; -er; -ene альтернатива 

altfor занадто 

andre другі (мн.) 

   andre = andre personer    інші  = інші особи

(en) angst тривога

annen; annet; andre інший, інше, інші

en ansatt; den ansatte; -e; 
de ansatte

працевлаштований

en appelsin; -er; -ene апельсин

(en) april квітень

(en) arkitektur архітектура

et armbånd; —; -ene браслет

å arrangere; -r; -te; har -t організовувати

at що

en attraksjon; -er; -ene атракціон, визначна пам'ятка 

av із, з

av og til інколи

å avbryte; -r; avbrøt; har 
avbrutt

перебити

en avokado; -er; -ene авокадо

en avreise; -er; -ene відправлення

(en) avstigning; -er; -ene висадка

B B

et bad; —; -ene ванна кімната 

å bade; -r; -et; har -et купатися 

et badekar; —; -ene ванна 

å bake; -r; -te; har -t випікати

en bakervare; -er; -ene випічка 

en banan; -er; -ene банан

å barbere seg; -r; -te; har -t бритися

bare лише

et barn; —; -a/-ene дитина

en barndomsvenn; -er; -ene друг дитинства 

en barnefamilie; -er; -ene сім' я з дітьми

en barneskole; -er; -ene початкова школа 

et barnetog; —; -ene дитячий парад

(en) barne-tv дитяче телебачення 

(en) basilikum базилік

en befolkning; -er; -ene населення

begge обидва

å begynne; -r; begynte; har 
begynt

розпочвти

Bergensbanen Бергенська залізниця

en bergensbunad; -er; -ene національний костюм з 
Бергена, бергенський бунад

en bergenser; -e; -ne житель Бергена

bergensk; —; -e бергенський

et bergensord; —; -ene слово на бергенському 
діалекті

beruset; —; -e у стані сп' яніння

bestemt; —; -e визначений, певний

et bestikk; —; -ene столові прибори

å bestille; -r; bestilte; har 
bestilt

замовити

et besøk; —; ene гостювання,

   å ha besøk (av)    мати гостей

å besøke; -r; -te; har -t відвідати

å betale; -r; -te; har -t платити

å bety; -r; -dde; har -dd означати

et bibliotek; —; -ene бібліотека
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en biff; -er; -ene стейк

en bil; -er; -ene машина

et bilde; -er; -ene картина

en billett; -er; -ene білет

billig; —; -e дешево

(en) biologi біологія 

et bjørkeris; —; -ene березовий прут

å bli; -r; ble; har blitt стати

     å bli (med) приєднатися

en blokk; -er; -ene багатоквартирний будинок

en bluse; -er; -ene блузка

blå; -tt; -(e) голубий

å blåse; -r; -te; har -t дути

et blåskjell; —; -ene мідії 

å bo; -r; -dde; har -dd проживати

en bod; -er; -ene кладовка

en bok; bøker; bøkene  книга

(et) bokmål одна з двох письмових форм 
норвежської мови

en boks; -er; -ene коробка

en bolle; -er; -ene булочка

et bord; —; -ene стіл

borte пішов, немає

bra; —; — добре

brautende; —; — хвалькуватий, зарозумілий

en bror; brødre; brødrene брат

en brownie; -er; -ene брауні

å bruke; -r; -te; har -t використовувати

et brukernavn; —; -ene ім'я користовувача

en bruktbutikk; -er; -ene секонд хенд

brun; -t; -e коричневий

en brunost; -er; -ene коричневий сир

en brus; —; -ene солодка газована вода

å bry seg (om); -dde; har 
-dd

турбуватися (про) 

et brød; —; -ene хліб

en brødboks; -er; -ene хлібниця

en brødskive; -er; -ene кусочок хліба

bråkete; —; — галасливий

et buekorps; —; -ene місцева бергенська муштра 
для дітей та підлітків

en bukse; -er; -ene штани

en bunad; -er; -ene національний чоловічий та 
жіночий одяг Норвегії

(en) bunadsboogie; -er; 
-ene

танцювальна вечірка до 17 
травня

å burde; bør; burde; har 
burdet

має, повинен

en burger; -e; -ne бургер

en bursdag; -er; -ene день народження 

en bursdagsfest; -er; -ene вечірка до дня народження 

en buss; -er; -ene автобус

en butikk; -er; -ene магазин

en butikkmedarbeider; -e; 
-ne

працівник магазинy, 
продавець

en by; -er; -ene місто

en bysang пісня міста

en bysykkel; bysykler; 
bysyklene

міський велосипед 

en bybane; -er; -ene трамвай

et bybanestopp; —; -ene зупинка трамваю

en bønne; -er; -ene горошина

både … og … і... і... 

en båthavn; -er; -ene пристань

en båttur; -er; -ene подорож човнем

C C

ca. (cirka) Приблизно

å chatte; -r; -et; har -et онлайн переписка

å chille; -r; -et; har -et 
(slang)

розслабитися 

D D

da тоді

en dag; -er; -ene день

å danse; -r; -et; har -et танцювати

et dataspill; —; -ene комп'ютерна гра 

en dato; -er; -ene дата

en datovare; -er; -ene продукти, термін придатності 
яких закінчується

de вони

deg тебе

en del; -er; -ene частина

å dele; -r; -te; har -t ділити (ся) 

dem їх

den той

denne; dette; disse ця, цей; це, ці

der там

dere ви

deres ваші;ваше;ваший;ваша

deretter тоді

derfor тому
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en dessert; -er; -ene десерт

dessuten крім того 

dessverre на жаль

det це

en dialekt; -er; -ene діалект

en dialektvariasjon; -er; 
-ene

варіації діалекту

digg; —; -e (slang) приголомшливо (сленг)

å digge; -r; -et; har -et 
(slang)

копати

din; ditt; dine  твій, твоя;твоє;твої

dit туди

diverse різнє

en do; -er; -ene (informal) туалет

å dra; -r; dro; har dratt йти

et drama; -er; -ene драма

en dress; -er; -ene костюм 

å drikke; -r; drakk; har 
drukket

пити

en drikkelek; -er; -ene гра з питтям

du ти

dubbet; —; -e дубльований

en dusj; -er; -ene  душ

å dusje; -r; -et; har -et приймати душ

dyr; t; -e дорогий

en dør; -er; -ene  двері

en dørvakt; -er; -ene швейцар, охоронець

dårlig; —; -e погано

E E

egen; eget; egne свій, своя; своє, свої

et egg; —; -ene яйце

å eie; -r; -de; har -d бути власником

en eksamen; -er; -ene екзамен

en eksamensfest; -er; -ene святкування закінчення 
семестру

et eksempel; eksempler; 
eksemplene

приклад

eksotisk; —; -e екзотичний

ekstra додатковий 

eller або

å elske; -r; -et; har -et кохати

en frase; -er; -ene фраза

enda досі

å ende; -r; -te; har -t закінчити

endelig кінцевий

engelsk англійський

England Англія

enig; —; -e згідний

enkel; -t; enkle простий

enn чим

enorm; -t; -e одинокий

et eple; -er; -ene яблуко

en etasje; -er; -ene поверх

etter після

etter hvert згодом

en ettermiddag; -er; -ene полудень

etterpå потім

F F

en familie; -er; -ene сім'я

en familiefilm; -er; -ene сімейний фільм

fantastisk; —; -e фантастичний 

en far; fedre; fedrene батько

en farge; -er; -ene колір

et fat; —; -ene тарілка 

en favoritt; -er; -ene улюблений 

en favorittbok; favorittbøker; 
favorittbøkene

улюблена книга

et favorittfjell; —; -ene улюблена гора

en favorittforfatter; -e; -ne улюблений автор

en favorittkake; -r; -ene улюблений торт

et favorittlag; —; -ene улюблена команда 

en favorittplass; -er; -ene улюблене місце

en favorittserie; -er; -ene улюблений серіал

et favorittspill; —; -ene улюблена гра

å feire; -r; -et; har -et святкувати

et felleskjøkken; -er, -ene спільна кухня

ferdig; —; -e закінчив

en ferie; -er; -ene відпустка, канікули 

fersk; -t; -e свіжий

en fest; -er; -ene свято

å feste; -r; -et; har -et святкувати 

å fikse seg; -r; -et; har -et причепуритися 

en film; -er; -ene фільм

fin; -t; -e гарний

finklær; -ne (pl.) одяг на вихід

å finne; finner; fant; har 
funnet

знайти 

å finnes; finnes; fantes; har 
funnes

існувати 
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finsk; —; -e фінський

en fisk; -er; -ene риба

en fiskedam; fiskedammen; 
fiskedammer; 
fiskedammene

рибний ставок

en fiskekake; -er; -ene рибна котлета

en fiskesuppe; -er; -ene рибний суп

å fiske; -r; -et; har -et рибалити

et fjell; —; -ene гора

en fjelltur; -er; -ene похід в гори

en fjellørret; -er; -ene гірська форель

fjor; i fjor минулий рік

et flagg; —; -ene прапор

et flaggtog; —; -ene парад прапорів

en flaske; -er; -ene пляшка

et flertall; —; -ene більшість; множина

flink; —; -e розумний, здібний

flott; —; -e чудово 

et fly; —; -ene літак

en flyplass; -er; -ene аеропорт 

en flytur; -er; -ene політ літаком

flytende; —; — вільно; рідкий

å flytte; -r; -et; har -et переїхати

(en) fløte вершки

folk; -ene (pl.) люди

for для

for … siden ... назад

fordi тому що, оскільки

en forelder; foreldre; 
foreldrene

батько, мати, батьки

en forelesning; -er; -ene лекція

en forening; -er; -ene асоціація 

å forenkle; -r; -et; har -et спростити

å foretrekke; -r; foretrakk; 
har foretrukket

надавати перевагу

en forfatter; -e; -ne письменник

en form; -er; -ene форма 

en  formiddag; -er; -ene передобідній час

fornøyd; —; -e задоволений

forresten до речі 

forrige попередній

en forskjell; -er; -ene різниця

forskjellig; —; -e різний

å forstå; -r; forsto; har 
forstått

зрозуміти

å fortelle; -r; fortalte; har 
fortalt

розповісти

en fotball; -er; -ene футбол

et fotballag; —; -ene футбольна команда 

en fotballkamp; -er; -ene футбольний матч 

fra з

fram вперед

framme впереді

fransk; —; -e французький

en fredag; -er; -ene п'ятниця

fri; -tt; -e вільний

frisk; -t; -e свіжий;здоровий

(en) fritid дозвілля

en frivillig; den frivillige; -e; 
de frivillige

волонтер, доброволець 

en frokost; -er; -ene сніданок

en frokostblanding; -er; 
-ene

суміш круп з горіхами та 
сухими фруктами 

en frukt; -er; -ene фрукт

å fryse; -r; frøs; har frosset мерзнути

en fryser; -e; -ne морозильна камера

en fugl; -er; -ene пташка

full; fullt; -e п' яний; повний

fylla (informal) за багато випивки

å fylle; -r; fylte; har fylt наповнювати

fyllesyk; —; -e похмілля

før раніше

først; første спершу;перший

å få; -r; fikk; har fått отримати

en fårepølse; -er; -ene овеча ковбаса

G G

gal; -t; -e божевільний

gammel; -t; gamle старий

   gammel; eldre; eldst    старий, старіший, 
найстаріший

en gang; -er; -ene коридор; один оаз

ganske доволі

en gardin; -er; -ene штора

en gate; -er; -ene вулиця

(en) gatebergensk варіація бергенського 
діалекту

en gave; -er; -ene подарунок 

en genser; -e; -ne светр 

(en) geografi географія

å gi; -r; ga; har gitt давати

gift; —; -e одружений

en gitar; -er; -ene гитара
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gjerne залюбки

   gjerne; heller; helst    залюбки, швидше, бажано

en gjest; -er; -ene гість

å gjøre; gjør; gjorde; har 
gjort

робити

glad; —; -e щасливий

et glass; —; -ene склянка

å glede seg (til); -r; -et; 
har -et 

чекати з нетерпінням

god; -t; -e хороший

   god; bedre; best    хороший, кращий, 
найкращий

et gram; grammet; —; 
grammene

грам

greit добре

å grille; -r; -et; har -et смажити на грилі

å grue seg; -r; -et; har -et боязко очікувати чогось

grunnlagt; —; -e заснований 

å grunnlegge; -r; grunnla; 
har grunnlagt

заснувати

en gruppe; -er; -ene група

grønn; grønt; -e зелений

en grønnsak; -er; -ene овоч

grå; -tt; -(e) сірий

gul; -t; -e жовтий

en gulrot; gulrøtter; 
gulrøttene

морква 

et gulv; —; -ene підлога

en gutt; -er; -ene хлопець

gøy; —; -e весело

å gå; -r; gikk; har gått іти

   å gå (på)  Іти до;відвідувати

går; i går вчора

H H

å ha; -r; -dde; har hatt мати

   å ha lyst (på)    хотіти чогось

   å ha lyst (til)    хотіти щось  (робити) 

   å ha med (seg)    мати з собою;принести

   å ha på seg     носити, бути обягненим в 
щось

en hage; -er; -ene сад

å hagle; -r; -et; har -et коли падає град

hakket; —; -e подріблений

hallo привіт

halv; -t; -e половина

han він

en handelsby; -er, -ene торгове місто

en handelsmann; 
handelsmenn; 
handelsmennene

купець

en handelsorganisasjon; 
-er; -ene

організація торгівлі

å handle; -r; -et; har -et купувати

en handleliste; -er; -ene список покупок

hans  його

Hansaforbundet Ганзейська федерація

en hanske; -er; -ene рукавиця

hard; -t; -e важко

å hate; -r; -et; har -et ненавидіти 

et hav; —; -ene океан

hei привіт

å heie (på); -r; -et; har -et вболівати

heisan привіт

hel; -t; -e цілий

heldigvis  на щастя 

en helg; -er; -ene вихідні

helt цілково

å henge; -r; hang; har hengt висіти

   å henge (med) тусуватися, проводити час з

å henge; -r; -te; har -t  вішати

hennes  її

å hente; -r; -et; har -et отримати

her тут

herlig; —; -e чудовий 

å hete; -r; het; har hett називатися 

å hilse (på); -r; -te; har -t вітатися

en historie; -er; -ene історія

historisk; —; -e історичний 

hit сюди

å hjelpe; -r; hjalp; har 
hjulpet

допомогти

hjem додому

en hjemby; -er; -ene рідне місто 

et hjemland; —; -ene батьківщина

hjemme вдома

hjemmelaget; —; -e домашнє, зроблено по-
домашньому

et hjerte; -er; -ene серце

et hjørne; -er; -ene куток

hos в (когось вдома) 

et hotell; -er; -ene готель

en hovedmeny; -er; -ene головне меню
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en hovedprosesjon; -er; 
-ene

головний парад

en hovedstad; hovedsteder; 
hovedstedene

столиця

humoristisk; —; -e жартівливий

hun вона

en hund; -er; -ene собака

en hundesledetur; -er; -ene подорож на собачих упряжках

en hunkjønnsform; -er; -ene форма жіночого роду 

et hus; —; -ene будинок

å huske; -r; -et; har -t пам'ятати

hva що

   hva slags    якого типу

hvem хто

hver; -t кожний

en hverdag; -er; -ene будній день

å hvile; -r; -te; har -t відпочивати

hvilken; hvilket; hvilke який, яка;яке;які

hvis якщо

hvit; -t; -e білий

   en hvit dame; -er; -ene    торт з марципану з 
вершками та ягодами в 
середині

en hvitløk; -er; -ene часник

en hvitost; -er; -ene білий, твердий сир

(en) hvitvin біле вино

hvor де

   hvor gammel    скільки років

   hvor høyt    яка висота

   hvor lang    яка довжина

   hvor lenge    як довго (за часом) 

   hvor mye    як багато

   hvor ofte    як часто

   hvor mange    скільки

en hybel; hybler; hyblene квартира-студія

hyggelig; —; -e приємний 

en hylle; -er; -ene полиця

en hytte; -r, -ene будиночок в горах;дача

(et) hytteliv дачне життя 

en hyttetur; -er; -ene подорож на дачу

hæ (informal) що

å høre (på); -r; -te; har -t слухати

å høres ut; høres; hørtes; 
har hørtes

звучати як, схоже на

en høst; -er; -ene осінь

høy; -t; -e високий

høylytt; —; -e голосно 

en høyskole; -er; -ene вища школа 

høyre правий

en hånd; hender; hendene рука

å håpe; -r; -te/-et; har -t/-et надіятись

(et) hår волосся

I I

i в

   i stedet for    замість

   i nærheten av    поблизу

en idé; idéen; idéer; idéene ідея

et idrettslag; —; -ene спортивна команда

igjen знову

ikke не

(en) informatikk інформатика

inn в;всередині 

en innbygger; -e; -ne мешканець

inne в;всередині

innendørs всередині, в приміщенні

inntil до

en institusjon; -er; -ene заклад 

et instrument; -er; -ene інструмент

interessant; —; -e цікавo

interessert; —; -e зацікавлений

internasjonal; -t; -e інтернаціональний

å invitere; -r; -te; har -t запршувати

en is; —; -ene  морозиво

en isbit; -er; -ene кубик льоду

iskald; -t; -e дуже холодно;крижаний

Island Ісландія 

Italia Італія

italiensk; —; -e італійський

J J

ja так

en jakke; -er; -ene куртка 

(en) januar січень

japansk; —; -e японський

jeg я

en jente; -er; -ene дівчина

jepp (informal) так, авжеж

jo так, 'як ми всі знаємо' 



BYEN ER BERGEN

8 FAGBOKFORLAGET  |  Kristine Vårdal (red.), Espen Strøm Lønvik, Else Berit Molde, Pernille Myrvold og Katrin Saarik. Oversatt av Nataliya Hansen

en jobb; -er; -ene робота

å jobbe; -r; -et; har -et працювати

å jogge; -r; -et; har -et бігати підтюпцем, пробігатися

en jul; -er; -ene Різдво

en julaften; -er; -ene Святвечір

et julebord; —; -ene різдв'яня вечірка, корпоратив 

en julefeiring; -er; -ene святкування Різдва

en julegave; -er; -ene різдвяний подарунок

en julekake; -er; -ene різдвяне печиво

en julemiddag; -er; -ene різдвяна вечеря

julenissen Санта Kлаус 

en julesang; -er; -ene різдвяна колядка

en juleserie; -er; -ene різдвяний серіал

et juletre; juletreet; juletrær; 
juletrærne

різдвяна ялинка

(en) juni червень

(en) juss закон (як академічна 
навчальна дисципліна)

K K

en kafé; kaféen; kaféer; 
kaféene

кафе

(en) kaffe кава

en kaffekanne; -er, -ene кавник

(en) kakao какао

et kakestykke; -er; -ene шматок торта

kald; -t; -e холодний

en kamp; -er; -ene матч, боротьба 

en kamerat; -er; -ene товариш

et kanonskudd; —; -ene гарматний постріл

kanskje можливо

en kantine; -er; -ene їдальня

(et) kaos хаос

et kapittel; kapitler; 
kapitlene

розділ

en karusell; -er; -ene карусель

en kasse; -er; -ene каса;кробка

å kaste; -r; -et; har -et кидати

kikerter; -ene (pl.) нут

å kikke; -r; -et; har -et  дивитися, підглядати

en kilo; —; -ene кілограм

en kino; -er; -ene кіно

et kinoprogram; 
kinoprogrammet; 
kinoprogrammer; 
kinoprogrammene

кінопрограма

(et) kinosnop смаколики під час перегляду 
фільма

en kiosk; -er; -ene кіоск

en kirke; -er; -ene церква

en kirkeklokke; -er; -ene церковний дзвін

et kje; kjeet; —; kjeene козеня

kjedelig; —; -e нудно

en kjele; -er; -ene каструля 

en kjeller; -e; -ne підвал

kjempefin; -t; -e дуже гарний

kjempesulten; -t; 
kjempesultne

дуже голодний

å kjenne; -r; kjente; har 
kjent

знати; відчувати

et kjennetegn; —; -ene ознака, характеристика, 
особливість

kjent; —; -e знайомо

en kjæreste; -er; -ene коханий

et kjøkken; -er; -ene  кухня

en kjøkkenbenk; -er; -ene кухонна стійка

et kjøkkenskap; —; -ene кухонна шафа

et kjøleskap; —; -ene холодильник

kjølig; —; -e прохолодно 

å kjøpe; -r; -te; har -t купувати

å kjøre; -r; -te; har -t водити, керувати

(et) kjøtt м'ясо

(en) kjøttdeig фарш

en kjøttkake; -er; -ene котлета

en kjøttsaus; -er; -ene соус до м' яса

klar; -t; -e готовий 

å klare; -r; -te; har -t змогти

   å klare seg    бути в змозі 

en klasse; -r; -ene клас

et klasserom; —; -ene класна кімната

å klatre; -r; -et; har -et вилазити, підійматися

et klatrekurs; —; -ene курс скелелазіння

å kle på seg; -r; -dde; har 
-dd 

вдягатися

en klesbutikk; -er; -ene магазин одягу

(en) klippfisk висушена та засолена тріска

en klokke; -er; -ene годинник

   klokken …    в ... годин

en klubb; -er; -ene клуб

klær (pl.) одяг

et knekkebrød; —; -ene хрусткі хлібці

en kniv; -er; -ene ніж

en koffert; -er; -ene валіза

å koke; -r; -te; har -t кип'ятити
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kokt; —; -e кип'ячене

et kollektiv; -er; -ene гуртожиток

en komedie; -er; -ene комедія

en komfyr; -er; -ene плита

en komiker; -e; -ne комік

å komme; -r; kom; har 
kommet

приходити

   å komme med    приносити

   å komme til å + verb in 
the infinitive

   збиратися (щось робити) 

å kommunisere; -r; -te; 
har -t

спілкуватися

en komponist; -er; -ene композитор

en konge; -er; -ene король

å konsentrere seg (om); -r; 
-te; har -t

сконцентруватися на

en konsert; -er; -ene концерт

kontant готівка

et kontor; -er; -ene офіс

en kopp; -er; -ene чашка

et kor; —; -ene хор

(en) korpsmusikk музика духових інструментів 

et kors; —; -ene хрест

et kort; —; -ene картка

å kose seg; -r; -te; har -t проводити час в своє 
задоволення

koselig; —; -e затишно

å koste; -r; -et; har -et коштувати

kr = kroner крони, норвежська валюта

en krim; krimmen; krimmer; 
krimmene

кримінальна історія

en krimroman; -er; -ene кримінальний роман

(en) krokanis морозиво змішане з 
подрібленою карамеллю та 
мигдалем

en krydderkake; -r; -ene пряний пиріг

kul; -t; -e класний

en kultur; -er; -ene культура

et kulturtilbud; —; -ene культурні заходи

kun лише

en kunde; -er; -ene покупець 

å kunne; kan; kunne; har 
kunnet

могти

et kurs; —; -ene курс

en kvadratmeter; —; -ne метер в квадраті

en kveld; -er; -ene вечір

en kveldstur; -er; -ene вечірна прогулка

(en) kvelds вечеря

en kvittering; -er; -ene квитанція

en kylling; -er; -ene курка

en kyllingfilet; -er; -ene куряче філе

en kåpe; -er; -ene пальто

L L

en lader; -e; -ne зарядний пристрій 

et lag; —; -ene команда

å lage; -r; -de/-et; har -d/-et виготовляти, робити

   å lage mat    готувати

   å lage seg    пприготувати щось

en laks; -er; -ene лосось

en laksefilet; -er; -ene філе лосося

et lammelår; —; -ene нога ягняти 

en lampe; -er; -ene лампа

et land; —; -ene країна

et landskap; —; -ene пейзаж

lang; -t; -e довгий

(et) langrenn бігові лижі

(en) lapskaus рагу

lav; -t; -e низький

å le; -r; lo; har ledd реготати, сміятися

å legge; -r; la; har lagt класти

   å legge seg    лягати спати

en legitimasjon (=leg.); -er; 
-ene

посвідчення особи

en  leie; -er; -ene оренда

å leie; -r; -de; har -d орендувати

en leilighet; -er; -ene квартира

en lekse; -er; -ene домашнье завдання

lenge довго

å lese; -r; -te; har -t читати

lett; —; -e легко

å ligge; -r; lå; har ligget лежати

å like; -r; -te; har -t подобатися

     å like seg              подобатися десь

lille julaften день перед різдвом

en lillesøster; lillesøstre; 
lillesøstrene 

молодша сестра

lite; mindre; minst мало, меньше, найменше 

liten; lite; små маленький, 
маленька;маленьке, маленькі

en liter; —; -ne літер

litt трішки

(en) litteratur література
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liv og røre метушня

et loddsalg; —; -ene розіграш, лотерея

en loff; -er; -ene білий батон

et loft; —; -ene лофт, приміщення на даху

en loftseng; -er; -ene високе спальне ліжко

lokal; -t; -e місцевий

luciadagen день Люсії

en lue; -er; -ene шапка

en luke; -er; -ene віконечко

en lunsj; -er; -ene ланч

å lure (på); -r; -te; har -t здатися питанням

(en) lutefisk тріска, оброблена лугом

lykkelig; —; -e щасливий

(et) lyn блискавка

et lys; —; -ene світло;свічка

lys; -t; -e світло

lysebrun; -t; -e світлокоричневий

en lysestake; -er; -ene підсвічник

en lyspære; -er; -ene лампочка

å lære; -r; -te; har -t навчати

en lærer; -e; -ne вчитель

en løk; -er; -ene цибуля

en løksuppe; -er; -ene суп з цибулі

en lørdag; -er; -ene субота

å låne (av); -r; -te; har -t позичити 

M M

å male; -r; -te; har -t фарбувати

malt; —; -e пофарбований

man хтось, ти, вони, люди

en mandag; -er; -ene понеділок

mange багато

   mange = mange 
personer

   багато = багато людей, 
особистостей

en mango; -er; -ene манго

en mann; menn; mennene чоловік

(en) marinbiologi морська біологія

(en) mars березень

(en) mat їда

en matboks; -er; -ene коробка для перекусу

en matbutikk; -er; -ene продуктоаий магазин

en matpakke; -er; -ene перекус

(en) matematikk математика

med з

med en gang відразу

medier og kommunikasjon ЗМІ та комунікація

et medlemskupp; —; -ene вигідна пропозиція для членів 
(якоїсь) організації

meg мене

en melding; -er; -ene повідомлення

(en) melk молоко

en melkesjokolade; -er; 
-ene

шоколадне молоко

mellom між

men але

å mene; -r; -te; har -t вважати

mens поки

en meny; -er; -ene меню

en meter; —; -ne метер

mett; —; -e наївся, задоволений

en mexicaner; -e; -ne мексиканець

Mexico Мексика

en middag; -er; -ene обід

(en) middelalder середньовіччя

(en) midnatt полуніч, опівночі

midt på  посередині

mild; -t; -e помірний, м'ягкий

en million; -er; -ene мільон

min; mitt; mine мій, моя;моє, мої

(et) mineralvann мінеральна вода

en minusgrad; -er; -ene мінусова температура, 
температура нижче нуля

et minutt; -er; -ene хвилина

en mobil; -er; -ene мобільний телефон

moderne; —; — сучасний, модерний

en mor; mødre; mødrene мати

et morsmål; —; -ene рідна мова 

en morgen; -er; -ene ранок

en morgendag; -er; -ene наступний день

morsom; -t; morsomme кумедний, кумедна;кумедне, 
кумедні

mot проти; до, назустріч

en motorbåt; -er; -ene моторний човен

en multe; -er; -ene морока (ягода) 

et museum; museet; 
museer; museene

музей

en musiker; -e; -ne музикант

(en) musikk музика

et musikktilbud; —; -ene пропозиція музичних подій

mye багато 



11FAGBOKFORLAGET  |  Kristine Vårdal (red.), Espen Strøm Lønvik, Else Berit Molde, Pernille Myrvold og Katrin Saarik. Oversatt av Nataliya Hansen

ALFABETISK ORDLISTE | CЛОВНИК В АЛФАВІТНОМУ ПОРЯДКУ

   mye; mer; mest    багато; більше; найбільше

myk; -t; -e м'який, м' яка;м'яке;м' які

et møbel; møbler; møblene мебля, меблі

mørk; -t; -e темний, темна;темне, темні

mørkegrå; -tt; -(e) темносірий

å møte; -r; møtte; har møtt зустрічати

å møtes; møtes; møttes; 
har møttes

зустрітися з кимось

et mål; —; -ene ціль

et måltid; -er; -ene їжа

en måned; -er; -ene місяць

å måtte; må; måtte; har 
måttet

повинен, доведеться, мусити

N N

en nabo; -er; -ene сусід

et nachspiel; —; -ene вечірка після вечірки

nam ням

nasjonal; -t; -e національний, 
національна;національне, 
ніціональні

en nasjonaldag; -er; -ene національний день

en nasjonalsang; -er; -ene національний гімн

en natt; netter; nettene ніч

(en) nattmat нічний перекус

(en) natur природа

et navn; —; -ene ім'я

ned вниз

nede внизу

nei ні

nest другий 

neste наступний

nesten майже

(et) nett абревіатура для інтернету 

nja ну і так, і ні

noe щось

noen хтось, деякі

   noen = noen personer    деякі = деякі люди, особи

nok досить

Nord-Amerika північна Америка

nordlig; —; -e північний

   nordlig; nordligere; 
nordligst

північно, північніше, 
найпівнічніше

(et) nordlys північне сяйво

en nordmann; nordmenn; 
nordmennene

норвежець, людина з Норвегії

norsk норвежський

et norskkurs; —; -ene курс норвежської мови

et norsklærer; -e; -ne вчитель норвежської мови

NRK норвежский телеканал, 
норвежська радіомовна 
корпорація

ny; -tt; -e новий

nydelig; —; -e гарний, прекрасний

en nyhet; -r; -ene новина

(en) nynorsk одна з двох письмових форм 
норвежської мови

nær; -t; -e близький

     nær; nærmere; nærmest          близько; ближче; 
найближче

en nødutgang; -er; -ene аварійний вихід

en nøtt; -er; -ene горіх

en nøttestek; -er; -ene горіхова печеня, стейк

nå зараз

når коли

O O

(en) odontologi одонтологія

offisiell; offisielt; -e  офіційний

ofte часто

og і

også також

oi ох, ого

ok = okei добре

(en) oktober жовтень

om про

en omgang; -er; -ene раунд, сесія;наполовину

omtrent майже

en omvisning; -er; -ene тур, екскурсія

en onsdag; -er; -ene середа

opp вгору

oppe нагорі

(et) oppholdsvær погода без опадів

opptatt; —; -e зайнятий

en oppvaskmaskin; -er; 
-ene

посудомийна машина

et ord; —; -ene слово

en organisasjon; -er; -ene організація

organisert; —; -e організований

original; -t; -e оригінальний; первісний

å orke; -r; -et; har -et переносити, мати силу і 
бажання щось робити
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(en) oslodialekt діалект міста Осло

en ost; -er; -ene сир

osv. = og så videre і так далі і тому подібне =і тд. 
і тп

over над, зверх

overalt скрізь

(en) overmorgen післязавтра

P

en pakke; -er; -ene пакунок

å pante; -r; -et; har -et здавати пляшки на переробку

en paprika; -er; -ene перець

en paraply; -er; -ene парасоля

(en) parmesan пармезан (сир) 

et pass; —; -ene паспорт

å passe (for); -r; -et; har -et підходити

(en) pasta макарони

en pastinakksuppe; -er; 
-ene

суп з пастернаку

patriotisk; —; -e патриотичний

en pause; -er; -ene перерва

en p-billett; -er; -ene талон на паркування

en pc; pc-en; pc-er; pc-ene ком'ютер

å peke (på); -r; -te; har -t   вказати

(en) penbergensk різновид бергенського 
діалекту

en pepperbiff; -er; -ene перцевий стейк

(en) persetorsk солона та підсоложена 
тріска, яка була піддана тиску 
протягом щонайменше 24 
годин

en person; -er; -ene особа

personlig; —; -e особисто

pga. = på grunn av тому що 

et piano; -er; -ene фортепіано

(et) pinnekjøtt овечі ребра

en pizza; -er; -ene піца

en plan; -er; -ene                                                      план, розклад

å planlegge; -r; planla; har 
planlagt

пданувати

en plass; -er; -ene місце

å pleie; -r; -de; har -d зазвичай; доглядати за 
кимось, плекати

plutselig раптом

en politiker; -e; -ne політик

populær; -t; -e популярний

en porsjon; -er; -ene порція

en pose; -er; -ene торба

en postkasse; -er; -ene поштова скринька

et postnummer; postnumre; 
postnumrene

поштовий індекс

en potet; -er; -ene картопля

(et) potetgull чіпси

et potetløp; —; -ene перегони з картоплею

praktisk; —; -e практичний

å prate; -r; -et; har -et розмовляти, бесідати 

presens теперішній час

et pronomen; —; -ene займенник

å prøve; -r; -de; har -d спробувати

et prøverom; prøverommet; 
—; prøverommene

гардеробна, примірочна

(en) psykologi психологія

en purre; -er; -ene цибуля-порей

å pusse; -r; -et; har -et чистити

en pute; -er; -ene подушка

å pynte; -r; -et; har -et вбирати, прикрашати

   å pynte seg    вбиратися

en pølse; -er; -ene сосиска, серделька

på на, в

   på forhånd    наперед, заздалегіть 

et pålegg; —; -ene начинка для бутербродів, 
нарізка для бутербродів

en påske; -er; -ene Пасха, Великдень

en påskeaften; -er; -ene день перед Великоднем

et påskeegg; —; -ene пасхальне яйце

en påskefarge; -er; -ene пасхальный колір

en påskehare; -er; -ene пасхальний заєць

en påskekrim; 
påskekrimmen; 
påskekrimmer; 
påskekrimmene

пасхальний детектив

en påskekylling; -er; -ene пасхальне ціпля

en påskelilje; -er; -ene нарцис

en påskemiddag; -er; -ene Великодня вечеря

påskenøtter; -ene (pl.) великодня вікторина

å påvirke; -r; -et; har -et впливати

(et) påskevær великодня погода 

R R

(en) rabarbragrøt пудинг з ревеню

rar; - t; -e дивний

rask; -t; -e швидкий

Realfagbygget будинок наук
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(et) regn дощ

en regnbukse; -er; -ene водонепроникні штани

å regne; -r; -et; har -et дощити

regnfull; regnfullt; -e дощовий

en regnjakke; -er; -ene дощовик

(et) regntøy водонепроникна одежа

en reinsdyrfilet; -er; -ene філе північного оленя

en reise; -er; -ene подорож

å reise; -r; -te; har -t подорожувати

en reke; -er; -ene креветка

en replikk; -er; -ene репліка

en restaurant; -er; -ene ресторан

resten (av) решта

et resultat; -er; -ene результат

en rett; -er; -ene страва

et returpunkt; —; -ene точка повернення

å ringe; -r; -te; har -t дзвонити

(en) ris рис

(en) riskrem рисовий пудинг

rolig; —; -e спокійний

en rolle; -er; -ene роль

et rom; rommet; —; 
rommene

кімната

en romkamerat; -er; -ene сусід по квартирі

(en) romantikk романтика

en romjul; -er; -ene період між Різдвом та Новим 
роком

romslig; —; -e просторий

å rope; -r; -te; har -t кричати

en rorbu; -er; -ene рибальський будиночок 
розташований біля води

rosa; —; — рожевий 

rotete; —; — безладний

en rullekebab; -er; -ene загорнутий кебаб 

et rundstykke; -er; -ene не солодка булочка

rundt  круглий

en russ; —; -ene випускник старшої середньої 
школи

en russelue; -er; -ene картуз випускника старшої 
середньої школи

russisk; —; -e російський

å rydde; -r; -et; har -et прибирати

ryddig; —; -e прибирання

en ryggsekk; -er; -ene рюкзак

en rype; -er; -ene рябчик

rød; -t; -e цибуля

en rødløk; -er; -ene червона цибуля

(en) rødvin червоне вино 

(en) rømme сметана

(en) rømmegrøt каша на сметані

en rømmevaffel; 
rømmevafler; 
rømmevaflene

млини зроблені на сметані

rå; -tt; -(e) (slang) крутий, приголомшливий 
(сленг) 

(en) råkost сира їжа (також як дієта) 

S S

en salat; -er; -ene салат

en salatbar; -er; -ene салат-бар

et salg; —; -ene розпродаж

et salongbord; —; -ene журнальний столик

(et) salt сіль

sammen разом

en sang; -er; -ene пісня

sann; sant; -e правдивий;вірно

en saus; -er; -ene соус

å savne; -r; -et; har -et сумувати за кимось; втратити 
щось

å se (på); -r; så; har sett бачити, дивитися щось

en seier; -e; -ne перемога

en sekk; -er; -ene мішок;рюкзак

et sekkeløp; —; -ene перегонки в мішках

å selge; -r; solgte; har solgt продавати

selvfølgelig звичайно

selvironisk; —; -e самопринизливий; особа, яка 
висловлює самоіронію 

et semester; semestre; 
semestrene

семестр 

sen; -t; -e запізнитися

   sen; senere; senest    пізно, пізніше, найпізніше

en seng; -er; -ene ліжко

et sentrum; sentre; 
sentrene

центр

å servere; -r; -te; har -t подавати

en serviett; -er; -ene серветка

å ses; ses побачитися

å sette; -r; satte; har satt класти

   å sette seg    сідати

en sherpatrapp; -er; -ene сходи, побудовані шерпами

en shorts; -er; -ene шорти

å si; sier; sa; har sagt казати

en side; -er; -ene сторінка;бік
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(en) sightseeing огляд визначних місць

sikkert звичайно, авжеж

å sitte; -r; satt; har sittet сидіти

(et) sjakk шахи

et sjal; —; -ene хустка, шаль

(en) sjampanje шампанське 

en sjampanjefrokost; -er; 
-ene

сніданок з шампанським 

en sjampinjong; -er; -ene гриб

en sjanger; -e; -ne жанр

å sjekke; -r; -et; har -et провірити

en sjokolade; -er; -ene шоколад

en sjø; -er; -ene море

en sjøfartsby; -er; -ene судноплавне місто

et skalldyr; —; -ene молюски

et skap; —; -ene шафа; кабінет

en ski; —; -ene лижі

en skibakke; -er; -ene лижний схил

skikkelig; —; -e належним чином

en skillingsbolle; -er; -ene булочка з корицею

et skilt; —; -ene знаки

en skinke; -er; -ene шинка

å skinne; -r; skinte; har 
skint

світитися, сяяти

en skive; -er; -ene кусочок хліба

en skje; skjeen; skjeer; 
skjeene

ложка

å skjenke; -r; -et; har -et подавати алкоголь; напоїти 
когось

et skjerf; —; -ene шарф

en skjerm; -er; -ene екран

et skjærebrett; —; -ene дошка для нарізання

å skjønne; -r; skjønte; har 
skjønt 

розуміти

et skjørt; —; -ene спідниця

en sko; —; -ene капець

en skole; -er; -ene школа

et et skolebarn; —; -a/-ene школярі

en skoleelev; -er; -ene учень

(en) skolegang навчання в школі 

et skolekorps; —; -ene шкільний оркестр

et skriftspråk; —; -ene письмова мова

å skrive; -r; skrev; har 
skrevet

писати

en skrivebok; skrivebøker; 
skrivebøkene

зошит

et skrivebord; —; -ene парта, письмовий стіл 

en skuespiller; -e; -ne актор

en skuff; -er; -ene ящик

en skulder; skuldre; 
skuldrene

плече

å skulle; skal; skulle; har 
skullet

збиратися (щось робити, 
повинен

å skynde seg; -r; -et; har -et поспішати

å skyve; -r; skjøv; har 
skjøvet

натиснути

en skål; -er; -ene миска, чаша

skål будьмо

å skåre; -r; -et; har -et забити

(en) slalåm слалом

å slappe av; -r; -et; har -et віддихати, розслаблятися 

en slekt; -er; -ene родич

slik такий;таким чином 

et slips; —; -ene краватка

slitsom; -t, slitsomme виснажливий

Slottet королівський палац

(et) sludd мокрий сніг

en slutt; -er; -ene кінець

å smake; -r; -te; har -t куштувати

smal; -t; -e вузький

smart; —; -e розумний

å smile; -r; -te; har -t посміхатися

å sminke seg; -r; -et; har -et нафарбуватися, наносити 
макіяж

et smykke; -er; -ene ювелірний вироб

(et) smør вершкове масло

(et) smågodt різні солодощі на вагу

(en) snacks закуски

å snakke; -r; -et; har -et говорити

å snakkes; snakkes говорити один з одним

snart скоро, незабаром

(et) snop солодощі

(en) snø сніг

å snø; -r; -dde; har -dd сніжити

en sofa; -er; -ene диван

en sokk; -er; -ene шкарпетка

en sol; -er; ene сонце

som як, який, яка, яке, які, що

en sommer; -e; -ne літо

å sove; -r; sov; har -et спати

et soverom; soverommet; 
—; soverommene

спальна кімната
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å sovne; -r; -et; har -et заснути

å spandere (noe på noen); 
-r; -te; har -t 

пригощати

spansk; —; -e іспанський

et spark; —; -ene удар ногою

å spasere; -r; -te; har -t прогулятися

spennende; —; — захоплюючий

spent; —; -e збуджений, схвильований 
напружений

spesiell; spesielt; -e особливий

spesielt особливо

et spill; —; -ene гра

å spille; -r; spilte; har spilt грати

å spise; -r; -te; har -t їсти

et spisebord; —; -ene обідній стіл

et spisested; -er; -ene місце прийому їжі

(en) sprit сильний алкогольний напій, 
випивка

et språk; —; -ene мова

å spørre; spør; spurte; har 
spurt

запитати

   å spørre (etter)    попросити щось

   å spørre (om)    запитати про щось

et spørreord; —; -ene питальне слово

et spørsmål; —; -ene запитання

å starte; -r; -et; har -et почати

en stasjon; -er; -ene станція

å stave; -r; -et; har -et диктувати по літерах

et sted; -er; -ene місце

en stekeovn; -er; -ene піч, духовка

en stekepanne; -er; -ene пательня

et stereoanlegg; —; -ene стереосистема

stilig; —; -e круто

stille; —; — тихий

en stjerne; -er; -ene зірка

en stol; -er; -ene стілець

å stoppe; -r; -et; har -et зупинитися

stor; -t; -e великий

   stor; større; størst    великий, більший, 
   найбільший

en storebror; store-
brødre; storebrødrene 

старший брат 

å storkose seg; -r; -te; har -t насолоджуватись, чудово 
провести час

straks негайно

en strekkode; -er; -ene штрих-код

(en) strøm електрика

en student; -er; -ene студент

en studentby; -er; -ene студентське житло

Studentsenteret студентський центр

å studere; -r; -te; har -t навчатися

et studium; studiet; studier; 
studiene 

дослідження

en studiekamerat; -er; -ene однокурсник

en stue; -er; -ene вітальня 

en stund; -er; -ene деякий час

stygg; stygt; -e потворний

et stykke; -er; -ene шматок

stylter; -ene (pl.) ходулі

å styrte; -r; -et; har -et розбитися

en støvel; støvler; støvlene черевик

å støvsuge; -r; -de; har -d пилососити

å stå; -r; sto; har stått стояти

   å stå opp    вставати

et substantiv; -er; -ene іменник

en substantivendelse; -er; 
-ene

закінчення іменника

(et) sukker цукор

sukrede rips (pl.) червона смородина з цукром

sulten; -t; sultne голодний

super; -t; supre супер

en suppe; -er; -ene суп

en supporter; -e; -ne прихильник

sur; -t; -e сварливий

en sursteik; -er; -ene біфштекс замаринлваний в 
сметані

svart; —; -e чорний

en svineribbe; -er; -ene свиняча грудка

Syden країни Середземномор'я, 
теплі краї

syk; -t; -e хворий

en sykkel; sykler; syklene велосипед

en sykkeltur; -er; -ene прогулянка на велосипеді

å sykle; -r; -et; har -et їхати на велосипеді

(et) syltetøy варення

et syltetøyglass; —; -ene банка для варення

å synes (at); synes; syntes; 
har syntes 

думати (що), вважати

å synge; -r; sang; har sunget співати

en søndag; -er; -ene неділя

Sør-Tyskland південна Германія

en søster; søstre; søstrene сестра

søt; -t; -e солодкий;милий

så таким чином, отже; потім
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T T

å ta; -r; tok; har tatt брати

   å ta med (seg)    брати з собою

   å ta på seg    одягати

en tacofredag; -er; -ene тако-п' тниця

et tak; —; -ene  стеля;дах

takk дякую

en tale; -er; -ene промова;розмова

et talespråk; —; -ene розмовна мова

et tall; —; -ene цифра

en tallerken; -er; -ene миска

en tandempartner; -e; -ne тандемний партнёр для 
взвємного обміну мовами

en tann; tenner; tennene зуб

å tape; -r; -te; har -t програти

en taxfree; taxfree-er; 
taxfree-ene

вільний від податків

(en) te чай

en teskje; teskjeen; 
teskjeer; teskjeene

чайна ложка 

en tekst; -er; -ene текст;субтитри

å tekste; -r; -et; har -et  написати;відправити 
повідомлення

et telekort; —; -ene телефонна картка

å telte; -r; -et; har -et таборувати, ночувати в наметі

en temperatur; -er; -ene температура 

et tempo; —; -ene темп

å tenke; -r; -te; har -t думати

å tenne; -r; tente; har tent запалювати

et teppe; -er; -ene килим

en termos; -er; -ene термос

en test; -er; -ene тест;випробування

en tid; -er; -ene час

tidlig; —; -e рано

til до

tilbake (til) назад (до) 

et tilbud; —; -ene пропозиція

tillatt; —; -e дозволений 

en time; -er; -ene година

en ting; —; -ene річ

en tittel; titler; titlene заголовок

et tivoli; -er; -ene ярмарка розваг

tja ну, можливо

tjukk; tjukt; -e повний;грубий

et toalett; -er; -ene туалет

(en) tobakk тютюн

et tog; —; -ene потяг;парад

tom; -t; -tomme порожній

en tomat; -er; -ene помідор

en topp; -er; -ene вершина

(en) torden грім

en torsdag; -er; -ene четрер

en tortilla; -er; -ene тортиля

totalt в загальному

en tradisjon; -er; -ene традиція

tradisjonell; tradisjonelt; -e традиційний

en trapp; -er; -ene сходи

en trappesti; -er; -ene доріжка, що складається зі 
сходинок

et trappetrinn; —; -ene сходинка 

et tre; treet; trær; trærne  дерево

å treffe; -r; traff; har truffet зустрічати

å treffes; treffes зустрітися один з одним

å trekke; -r; trakk; har 
trukket

тягнути

å trene; -r; -te; har -t тренуватися 

å trenge; -r; -te; -t потребувати

en tribune; -er; -ene трибуна

å tro; -r; -dde; har -dd вірити;думати

en tromme; -er; -ene барабан

trøtt; —; -e втомлентй

en T-skjorte; -er; -ene футболка

tull og tøys нісенітниця

en tur; -er; -ene подорож, прогулянка

en turist; -er; -ene турист

en tursekk; -er; -ene рюкзак

(et) turvær сприятлива погода для 
прогулянки

en tv; tv-en; tv-er; tv-ene телевізор

en tv-serie; -er; -ene телевізійний серіал

tynn; tynt; -e тонкий

typisk; —; -e типовий

tysk; —; -e германський 

en tysker; -e; -ne гнрманець

Tyskland Германія

en tøffing; -er; -ene крутий хлопець/дівчина

tørst; —; -e коли відчуваєш спрагу

tåkete; —; — туманний 
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U U

ubestemt неозначена форма;  
безстроковий, невизначений

ugift; —; -e незаміжній 

UiB університет в Бергені 
(абревіатура) 

en uke; -er; -ene тиждень

et ukeblad; -er; -ene тижневик, журнал, який 
виходить щотижня 

en ullgenser; -e; -ne шерстяних светр 

(et) ulltøy шерстяна одежа

Ulriksbanen Ульріксбанен - канатна дорога 
на вершину гори Ульрікен

umoderne; —; — несучасний, застарілий

under під;підчас

(en) undervisning викладання;навчвння

ung; -t; -e молодий

   unge = unge personer    молоді = молоді особи

et universitet; -er; -ene університет 

Universitetet i Bergen Берген університет

   UiB університет в Бергені 
(абревіатура) 

unnskyld вибач

ut поза, назовні

utadvendt; —; -e екстраверт, відкрита, 
соціальна людина

ute назовні

en utedo; -er; -ene вуличний туалет

uten без

utendørs на відкритому повітрі, просто 
неба

utenfor назовні

et utested; -er; -ene міце, де можна поїсти, випити 
або розважитись

utover поза межами

(en) utsikt вид

en uttale; -er; -ene вимова

å uttale; -r; -te; har -t вимовляти

et uttrykk; —; -ene вираз

V V

en vaffel; vafler; vaflene вафелька, млинчик

vakker; -t; vakre гарний

en vaniljesaus; -er; -ene ванільний соус

vanlig; —; -e    звичайний 

vanligvis зазвичай

(et) vann вода

vanskelig; —; -e важко

en vare; -er; -ene товар

å vare; -r; -te; har -t продовжуватися 

en variant; -er; -ene версія

varm; -t; -e теплий

en varmegrad; -er; -ene градус вище нуля

å varme seg; -r; -et; har -et нагріватися

en vask; -er; -ene раковина

å vaske; -r; -et; har -et мити

   å vaske opp    мити посуду

en vaskemaskin; -er; -ene пральна машина 

ved біля;дрова

vegansk; —; -e веганський

en vegetarianer; -e; -ne вегетаріанець 

en vegetarlasagne; -er; 
-ene

вкгетаріанська лазанья

en vegg; -er; -ene стіна

en vei; -er; -ene  дорога, вулиця

å vekke; -r; -et; har -et розбудити

en vekt; -er; -ene вага

veldig  дуже

å velge; -r; valgte; har valgt обирати

en venn; -er; -ene друг

en venninne; -er; -ene подруга

å vente; -r; -et; har -et чекати

et verb; —; -ene дієслово

en verden; -er; -ene  світ

Vestlandet західна Норвегія

Vest-Spania західна Іспанія

vi ми

videre далі

å vifte; -r; -et; har -et махати

viktig; —; -e важливий

å ville; vil; ville; har villet хотіти

(en) vin вино

(en) vind вітер

vindstille; —; — безвітряно

et vindu; -er; -ene вікно

Vinmonopolet магазин, де продається 
спиртне

å vinne; -r; vant; har vunnet виграти

en vinter; -e; -ne зима

vinterklær (pl.) зимовий одяг

en vintersko; —; -ene зимове взуття

å vise; -r; -te; har -t показати



å vite; vet; visste; har visst знати

vittig; —; -e кумедний

å vorse; -r; -et; har -et влаштувати вечірку перед 
головною вечіркою

(et) vær погода

å være; er; var; har vært бути

våken; -t; våkne не спати 

å våkne; -r; -et; har -et прокинутися 

vår; vårt; våre наш

en  vår; -er; -ene весна

Ø Ø

økologisk; —; -e екологічний

(et) øl пиво

et øre; —; -ene вухо;копійка

en øredobb; -er; -ene сережка

Østlandet східна Норвегія

å øve (på); -r; -de; har øvd тренуватися

en øy; -er; -ene острів

Å Å

å åpne; -r; -et; har -et відкрити

et år; —; -ene рік

en årsak; -er; -ene причина
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