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Zagadnienia na egzamin dyplomowy w roku akademickim 2021/2022 

 

filologia norweska 

studia stacjonarne pierwszego stopnia 

 

 

 

1. Rettskrivingsreformer i Norge mellom 1905 og 2020. 

2. Hva er diglossi? Kjenner du til samfunn som er diglossiske? Er norsk samfunn et 

eksempel på det? 

3. Kan du nevne noen  forskjeller på pidgin og kreol? Finner man pidginspråk i Norge? 

4. Engelske lånord i moderne norsk og polsk. 

5. Hva er kodeveksling? Kan du gi eksempler på kodeveksling i norske talemål? 

6. Hva kan være årsakene til at språkpreg sprer seg? Kan du gi eksempel fra norsk? 

7. Språkkontakt og språkendring i nordisk perspektiv. 

8. Hvordan klassifiserer man norske dialekter? 

9. Har norsk noen prestisjedialekter? Kan du beskrive dem? 

10. Talevariasjon i Norge.  

11. Hovedforskjeller mellom bokmål og nynorsk. 

12. Hva vil det si at to lyder har ordskillende funksjon? Kan du gi eksempler fra norsk? 

13. Hva betyr språknormering? Kan du forklare begrepet på norsk som skriftspråk? 

14. Forklar hva menes med det ortofone prinsippet? 

15. Diskuter Grimms lov (den germanske lydforskyvingen). 

16. Hva er forskjellen på sammensetninger og avledninger. Gi eksempler fra norsk. 

17. Diskuter hovedforskjeller mellom polske og norske konsonanter. 

18. Diskuter hovedforskjeller mellom polskie og norske vokaler. 

19. Diskuter trykk og tonelag i norsk. 

20. Sammenlign åpne ordklasser i norsk og polsk.  

21. Syntaktiske funksjoner av substantivfrase i norsk. 

22. Diskuter bøyningskategorier for substantiver og verb i norsk. 

23. Anaforisk bruk av pronomen på polsk og norsk. 

24. Hvordan brukes komma på norsk og polsk? Diskuter hovedforskjeller. 

25. Hvorfor kan objekt ha naken substantivfrase? Diskuter problemstillingen og gi 

eksempler. 

26. Sterke verb i germanske språk. 

27. Diskuter språkstridens hovedargumenter. 

28. Hvordan skilte seg eldre urnordisk fra yngre urnordisk? 

29. Diskuter norrøne trekk i moderne nordiske språk. 
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30. Hvilke språklige normer er sentrale for norsk? Kan du sammenligne dem med polsk? 

31. Diskuter bestemthet som en bøyningskategori i germanske språk. 

32. Forklar, ved hjelp av eksempler fra norsk, begrepene: helsetning, leddsetning, 

oversetning. 

33. Forklar forkjellen mellom leddstillingsspråk og kasusspråk. 

34. Sammenlign språkpolitikken i Polen og Norge. 

35. Nordisk innsats i språkvitenskap. Presenter minst tre anerkjente nordiske 

språkforskere. 

36. Hva menes med det nordiske språkfellesskap? 

37. Norsk som et germansk språk. 

38. Hva er vanskelig i norsk grammatikk for polakker? Begrunn ditt svar med eksempler.  

39. Kebabnorsk som et eksempel på en multietnolekt. 

40. Diskuter fornorsking og norvagisering med henhold til importord i norsk.  

 


