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NORWEGIA

Waluta: korona (NOK)
1 korona = 100 øre

Banknoty: 50 koron, 100 koron, 200 koron, 500 koron, 1000 koron
http://www.norges-bank.no/en/notes-and-coins/Banknotes/

Monety: 1 korona, 5 koron, 10 koron, 20 koron
http://www.norges-bank.no/en/notes-and-coins/Coins/

Emitentem banknotów i monet jest Norges Bank (Bank Norwegii)

Oficjalna waluta także dla:
Wyspa Bouveta, Wyspa Jan Mayen, Wyspa Piotra I, Ziemia Królowej Maud, 
Svalbard.

KORZYSTANIE Z ALBUMU

Album jest plikiem PDF i do jego przeglądania można korzystać ze wszystkich 
funkcji oprogramowania Adobe Reader. Posiada również dodatkowe łącza 
ułatwiające poruszanie się po dokumencie.

B/1, B/2, B/3, B/p-5, 6

Wartość
nominalna Numery kart opisowych i pozycji w wykazie

po kliknięciu 
użytkownik 
przenosi się 
do wybranego 
zagadnienia

strona tytułowa
poprzednia strona
następna strona

http://www.norges-bank.no/en/notes-and-coins/Banknotes/
http://www.norges-bank.no/en/notes-and-coins/Coins/


Norwegia

Jednostka pieniężna i jej podział:
Korona (NOK)
1 korona = 100 øre

Banknoty

Wartość
nominalna Numery kart opisowych i pozycji w wykazie

B/1
B/2
B/3
B/4
B/5

Monety

Wartość
nominalna Numery kart opisowych i pozycji w wykazie

M/1, M/2



Norwegia

50 koron

B/1

Wymiary: 126 x 70 mm



Zabezpieczenia:
■   znak wodny: umiejscowiony; głowa ptaka (maskonur zwyczajny) i liczba „50”;
■   nitka zabezpieczająca z powtarzającym się napisem „NB 50” (także w odbi-

ciu lustrzanym);
■   mikrodruk: 

na stronie przedniej powtarzające się napisy: „NOREGSBANK”,  
„NORGESBANK”, „FEMTIKRONER” i liczba „50”,
na stronie odwrotnej powtarzające się napisy: „NOREGSBANK”,  
„NORGESBANK”, „50KRONER”, „FEMTIKRONER”;

■   utajone: 
po obu stronach:
–  włókna trójkolorowe świecące w kolorach czerwonym, seledynowym i nie-

bieskim,
na stronie przedniej:
–  wizerunek ptaka (maskonur zwyczajny) i liczba „50”  pojawiające się w le-

wej części, świecące w kolorach żółtym i seledynowym,
–  fragmenty szaty graficznej z lewej i prawej strony świecące w kolorze żół-

tym,
na stronie odwrotnej prostokąt z liczbą „50” pojawiający się w lewej części, 
świecący w kolorze seledynowym;

■   optyczne:
na stronie przedniej prostokąt w lewej dolnej części, utworzony z małych 
prostokątów wydrukowanych farbą zmieniającą kolor w zależności od kąta 
patrzenia, z okręgiem przesuwającym się przy poruszaniu banknotem (far-
ba zmienna optycznie),
na stronie odwrotnej stylizowany element widoczny w zależności od kąta 
patrzenia w prawej górnej części (farba opalizująca).  

Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej z lewej i prawej strony, na 
brzegach banknotu.

Barwy dominujące: 
strona przednia – zielona w kilku odcieniach, żółta, fioletowa;
strona odwrotna – zielona w kilku odcieniach, ciemnoniebieska, żółta.



Norwegia

100 koron

B/2

Wymiary: 133 x 70 mm



Zabezpieczenia:*
■   znak wodny: umiejscowiony; głowa ptaka (maskonur zwyczajny) i liczba „100”;
■   nitka zabezpieczająca z powtarzającym się napisem „NB 100” (także w od-

biciu lustrzanym);
■   pasek zabezpieczający (stylizowany łańcuch), częściowo widoczny na stronie 

przedniej;
■   mikrodruk: 

na stronie przedniej powtarzające się napisy: „NORGESBANK”, „HUN-
DREKRONER” i liczba „100”,
na stronie odwrotnej powtarzające się napisy: „NOREGSBANK”, „HUN-
DREKRONER”, „100KRONER” i „NB”; 

■   utajone: 
po obu stronach włókna trójkolorowe świecące w kolorach czerwonym,  
seledynowym i niebieskim,
na stronie przedniej:
–  wizerunek ptaka (maskonur zwyczajny) i liczba „100”  pojawiające się w le-

wej części, świecące w kolorach żółtym i niebieskim,
–  fragmenty szaty graficznej z lewej i prawej strony świecące w kolorze  

żółtym,
na stronie odwrotnej prostokąt z liczbą „100” pojawiający się w lewej gór-
nej części, świecący w kolorze żółtym;

■   optyczne:
na stronie przedniej prostokąt w lewej dolnej części, utworzony z małych 
prostokątów wydrukowanych farbą zmieniającą kolor w zależności od kąta 
patrzenia, z okręgiem przesuwającym się przy poruszaniu banknotem (far-
ba zmienna optycznie),
na stronie odwrotnej stylizowany globus widoczny w zależności od kąta 
patrzenia w prawej górnej części (farba opalizująca).  

Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej z lewej i prawej strony, na 
brzegach banknotu.

Barwy dominujące po obu stronach – brązowa i czerwona w kilku odcieniach, 
żółta, niebieska.

*  Opis zabezpieczeń przygotowano na podstawie informacji zamieszczonych na stronie interneto-
wej Norges Bank (www.norges-bank.no) oraz w bazie Keesing Documentchecker.



Norwegia

200 koron

B/3

Wymiary: 140 x 70 mm



Zabezpieczenia:*
■   znak wodny: umiejscowiony; głowa ptaka (maskonur zwyczajny) i liczba „200”;
■   nitka zabezpieczająca z powtarzającym się napisem „NB 200” (także w od-

biciu lustrzanym);
■   pasek zabezpieczający (stylizowany łańcuch) częściowo widoczny na stronie 

przedniej;
■   mikrodruk: 

na stronie przedniej powtarzające się napisy: „NORGESBANK”, „TOHUN-
DREKRONER”, „NB”, „TOHUNDRENOK” i liczba „200”,
na stronie odwrotnej powtarzające się napisy: „NOREGSBANK”, „TO-
HUNDREKRONER”, „200KRONER” i „NB”; 

■   utajone: 
po obu stronach włókna trójkolorowe świecące w kolorach czerwonym,  
seledynowym i niebieskim,
na stronie przedniej:
–  wizerunek ptaka (maskonur zwyczajny) i liczba „200”  pojawiające się w le-

wej części, świecące w kolorach żółtym, niebieskim i zielonym,
–  fragmenty szaty graficznej z lewej i prawej strony świecące w kolorze  

zielonym,
na stronie odwrotnej prostokąt z liczbą „200” pojawiający się w lewej dol-
nej części, świecący w kolorze zielonym;

■   optyczne:
na stronie przedniej prostokąt w lewej dolnej części, utworzony z małych 
prostokątów wydrukowanych farbą zmieniającą kolor w zależności od kąta 
patrzenia, z okręgiem przesuwającym się przy poruszaniu banknotem (far-
ba zmienna optycznie),
na stronie odwrotnej stylizowana boja widoczna w zależności od kąta pa-
trzenia z prawej strony (farba opalizująca).  

Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej z lewej i prawej strony, na 
brzegach banknotu.

Barwy dominujące po obu stronach – niebieska w kilku odcieniach, żółta.

*  Opis zabezpieczeń przygotowano na podstawie informacji zamieszczonych na stronie interneto-
wej Norges Bank (www.norges-bank.no) oraz w bazie Keesing Documentchecker.



Norwegia

500 koron

B/4

Wymiary: 147 x 70 mm



Zabezpieczenia:
■   znak wodny: umiejscowiony; głowa ptaka (maskonur zwyczajny) i liczba „500”;
■   nitka zabezpieczająca z powtarzającym się napisem „NB 500” (także w od-

biciu lustrzanym);
■   pasek zabezpieczający (stylizowany łańcuch) częściowo widoczny na stronie 

przedniej;
■   mikrodruk: 

na stronie przedniej powtarzające się napisy: „NORGESBANK”, „FEM-
HUNDREKRONER” i liczba „500”,
na stronie odwrotnej powtarzające się napisy: „NOREGSBANK”, „500KRO-
NER” i „FEMHUNDREKRONER”; 

■   utajone: 
po obu stronach:
–  włókna trójkolorowe świecące w kolorach czerwonym, seledynowym i nie-

bieskim,
na stronie przedniej:
–  wizerunek ptaka (maskonur zwyczajny) i liczba „500” pojawiające się w le-

wej części, świecące w kolorach żółtym i seledynowym,
–  fragmenty szaty graficznej z lewej i prawej strony świecące w kolorze żół-

tym,
–  wizerunek ptaka pojawiający się w lewej dolnej części świecący w kolorze 

żółtym,
na stronie odwrotnej prostokąt z liczbą „500” pojawiający się w lewej czę-
ści, świecący w kolorze żółtym;

■   optyczne:
na stronie przedniej prostokąt w lewej dolnej części, utworzony z małych 
prostokątów wydrukowanych farbą zmieniającą kolor w zależności od kąta 
patrzenia, z okręgiem przesuwającym się przy poruszaniu banknotem (far-
ba zmienna optycznie),
na stronie odwrotnej stylizowana skamielina widoczna w zależności od 
kąta patrzenia z prawej strony (farba opalizująca).  

Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej z lewej i prawej strony, na 
brzegach banknotu.

Barwy dominujące: 
strona przednia – brązowa w kilku odcieniach, niebieska, zielona, żółta;
strona odwrotna – brązowa w kilku odcieniach, fioletowa, żółta.



Norwegia

1000 koron

B/5

Wymiary: 154 x 70 mm



Zabezpieczenia:
■   znak wodny: umiejscowiony; głowa ptaka (maskonur zwyczajny) i liczba „1000”;
■   nitka zabezpieczająca z powtarzającym się napisem „NB 1000” (także w od-

biciu lustrzanym);
■   pasek zabezpieczający (stylizowany łańcuch) częściowo widoczny na stronie 

przedniej;
■   mikrodruk: 

na stronie przedniej powtarzające się napisy: „NORGESBANK”, „NO-
REGSBANK”, „TUSENKRONER” i liczba „1000”,
na stronie odwrotnej powtarzające się napisy: „NOREGSBANK”, 
„1000KRONER”, „TUSENKRONER”;

■   utajone: 
po obu stronach: włókna trójkolorowe świecące w kolorach czerwonym,  
seledynowym i niebieskim,
na stronie przedniej:
–  wizerunek ptaka (maskonur zwyczajny) i liczba „1000”  pojawiające się 

w lewej części, świecące w kolorach żółtym i seledynowym,
–  fragmenty szaty graficznej z lewej i prawej strony świecące w kolorze żół-

tym,
na stronie odwrotnej prostokąt z liczbą „1000” pojawiający się w lewej czę-
ści, świecący w kolorze seledynowym;

■   optyczne:
na stronie przedniej prostokąt w lewej dolnej części, utworzony z trzech 
poziomych pasów wydrukowanych farbą zmieniającą kolor w zależności od 
kąta patrzenia, z okręgiem przesuwającym się przy poruszaniu banknotem 
(farba zmienna optycznie),
na stronie odwrotnej stylizowane molekuły wody widoczne w zależności 
od kąta patrzenia w prawej górnej części (farba opalizująca).  

Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej z lewej i prawej strony, na 
brzegach banknotu.

Barwy dominujące: 
strona przednia – fioletowa w kilku odcieniach, ciemnoniebieska, różowa, żółta;
strona odwrotna – fioletowa w kilku odcieniach, ciemnoniebieska, żółta. 



Pozycja Wartość
nominalna

Wymiary
w mm Znak wodny Rysunek stron Barwy stron Data wycofania

z obiegu
Termin

wymiany Uwagi

1 50 koron 128 x 60
powtarzający się 

portret  
P.Ch. Asbjørnsena

A/ Peter Christen Asbjørnsen zielona, czerwona, 
jasnobrązowa

19.10.2019 r. 18.10.2029 r.
R/ lilie wodne i liście w stawie, ważka zielona,  

jasnobrązowa

2 100 koron 136 x 65
powtarzający się 

portret 
K. Flagstad

A/ Kirsten Flagstad czerwona, brązowa, 
niebieska, fioletowa

31.05.2018 r. 30.05.2028 r.
R/ plan wnętrza Opery Norweskiej czerwona, żółta, 

niebieska, zielona

3 200 koron 143,5 x 70
powtarzający się 

portret  
K. Birkelanda

A/ Kristian Birkeland niebieska, żółta, 
zielona

31.05.2018 r. 30.05.2028 r.
R/ stylizowana mapa półkuli północnej zielona, niebieska, 

żółta, czerwona

4 500 koron 152 x 75 portret  
S. Undset

A/ Sigrid Undset
brązowa,  

ciemnoróżowa, 
niebieska

19.10.2019 r. 18.10.2029 r.

R/ wianek, dekoracyjne wzory
brązowa, oliwkowa,  

jasnoczerwona, 
niebieska

Norwegia

Banknoty wycofane z obiegu

B/w



Pozycja Wartość
nominalna

Wymiary
w mm Znak wodny Rysunek stron Barwy stron Data wycofania

z obiegu
Termin

wymiany Uwagi

5 1000 koron 160 x 80 portret E. Muncha

A/ Edvard Munch fioletowa, żółta, 
niebieska

15.11.2020 r. 14.11.2030 r.
R/ motyw oparty na dziele E. Muncha „Słońce”

fioletowa, 
jasnobrązowa,  

różowa, niebieska
A/ 

R/ 

A/ 

R/ 

A/

R/

Norwegia

Banknoty wycofane z obiegu

B/w



NorwegiaM/1

1 korona

5 koron

1 korona

Średnica: 21,00 mm
Masa: 4,35 g
Stop: miedzionikiel
Obrzeże: gładkie

Średnica: 26,00 mm
Masa: 7,85 g
Stop: miedzionikiel
Obrzeże: ząbkowane

Średnica: 21,00 mm
Masa: 4,35 g
Stop: miedzionikiel
Obrzeże: gładkie



NorwegiaM/2

10 koron

5 koron

10 koron

Średnica: 24,00 mm
Masa: 6,80 g
Stop: miedź, cynk, nikiel
Obrzeże: na przemian
ząbkowane i gładkie

Średnica: 26,00 mm    
Masa: 7,85 g
Stop: miedzionikiel
Obrzeże: ząbkowane

Średnica: 24,00 mm    
Masa: 6,80 g
Stop: miedź, cynk, nikiel
Obrzeże: na przemian 
ząbkowane i gładkie



NorwegiaM/3

20 koron

20 koron

Średnica: 27,50 mm
Masa: 9,90 g
Stop: miedź, cynk, nikiel
Obrzeże: gładkie

Średnica: 27,50 mm
Masa: 9,90 g
Stop: miedź, cynk, nikiel
Obrzeże: gładkie
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