Ćwiczenia językowe- rodzaj rzeczownika w
języku niemieckim.
Podczas naszych lekcji poznajemy wiele niemieckich rzeczowników. Przy rzeczownikach
pojawiły się również tzw. rodzajniki. Czym one są i jaką pełnią rolę omawiamy w dzisiejszych
ćwiczeniach.
Übung [ybung] – ćwiczenie

RZECZOWNIK- odpowiada na pytanie kto? co? i określa:
Osoby
np:
der Betreuer [der betrojer] – opiekun
die Betreuerin [di betrojerin] – opiekunka
der Mann [der mann] – mężczyzna

Rzeczy / przedmioty
np:
eine Lektion [ajne lekcjon] – lekcja
das Buch [das buch] – książka

Zwierzę
np:
eine Katze [ajne katse] – kot
ein Hund [ajn hund] – pies

Der Hund

Uczucia lub pojęcia
np:
das Glück [das gluk] -szczęście
die Liebe [di libe] – miłość

Wszystkie rzeczowniki w języku niemieckim piszemy dużą literą.

RODZAJ RZECZOWNIKA:
W języku niemieckim- tak samo jak w polskim, wyróżniamy 3 rodzaje rzeczownika:




rodzaj męski (m – Maskulinum)
rodzaj żeński (f- Femininum)
rodzaj nijaki (n – Neutrum)

Niestety rodzaj rzeczownika w języku niemieckim nie zawsze pokrywa się z rodzajem w
języku polskim np:
dziewczyna to po niemiecku das Mädchen [das medchen] – rodzaj nijaki – czyli TO
dziewczyna
zegar to po niemiecku die Uhr [di Ur] – rodzaj żeński – czyli TA zegar.
drzewo to po niemiecku der Baum [der bałm] – rodzaj męski- czyli TEN drzewo.

Rodzajnik nieokreślony ein / eine:
stosujemy:


przed rzeczownikiem o którym mówimy pierwszy raz:

Das ist ein Buch [das ist ajn buch] – to jest (jakaś) książka
Ein Mädchen isst [ajn medchen ist] – to jest (jakaś) dziewczynka
W liczbie mnogiej nie ma rodzajnika nieokreślonego:
Das sind Bücher [ das zind bucher] – to są (jakieś) książki
Mädchen essen [ Medchen essen ] – (jakieś) dziewczynki jedzą



po wyrażeniu „es gibt” [es gibt] – jest/ są / znajduje się / znajdują się:

Hier gibt es eine Lampe [hir gibt es ajne Lampe] – tutaj znajduje się lampa
Entschuldigung, wo gibt es hier eine Toilette? [entszuldigung wo gibt es hir ajne tojlete] –
przepraszam gdzie tutaj znajdzuje się toaleta?
Gibt es Fragen?[ gibt es fragen] – czy są pytania?

Rodzajnik określony der/ die/ das:
stosujemy:


kiedy mówimy o osobach / rzeczach o których była już mowa w poprzednim zdaniu:

Das ist ein Buch, das Buch ist interessant [das ist ajn buch, das buch ist interessant] – to
jest (jakaś) książka, ta książka jest interesująca


rodzajnik określony zawsze stawiamy przed rzeczownikami uważanymi za jedyne na świecie
np:

Der Mond (m) [der mond] – Księżyc
Die Sonne (f) [di zone] – Słońce
Die Erde (f) [di erde] – Ziemia
Die Luft (f) [di luft] – powietrze



przed nazwami gór, rzek i mórz:

Die Oder (f) [di oder] – Odra
Der Rhein (m) [der rajn] – Ren
Die Ostsee (f) [di ostsee] – Bałtyk



przed nazwami krajów, krain geograficznych w rodzaju męskim i żeńskim ( nieliczne wyjątki
większość państw i krain geograficznych jest rodzaju nijakiego)

Der Iran (m) [der Iran] – Iran
Die Slowakei (f) [di slowakaj] – Słowacja
Die Türkei (f) [di turkaj] – Turcja
Die Schweiz (f) [di szwajcf] – Szwajcaria
Der Libanon (m) [der libanon] – Liban
Die Ukraine (f) [di ukraine] – Ukraina
Der Irak (m) [der irak] – Irak
Der Sudan (m) [der sudan] – Sudan
Die USA (pl) [di usa ] – USA = die Vereinigten Staaten von Amerika [di ferajnigten sztaten
von amerika]
Die Niederlanden (pl) [di niderlanden] – Holandia

Rodzajnik zerowy:
czyli rodzajnik opuszczony ma zastosowanie:


przed imionami, nazwiskami a także nazwami krajów rodzaju nijakiego

Karolina, Bartek, Franz, Inga, Hartmann, Müller ,
Polen, Frankreich, Deutschland itd.



przy rzeczownikach określających materiał z którego dany przedmiot jest wykonany:

Der Ring ist aus Silber [der Ring ist aus silba] – ten pierścionek jest ze srebra
Das Kleid ist aus Seide [das klajd ist aus zajde] – ta sukienka jest z jedwabiu


rodzajnik pomijamy również kiedy przed rzeczownikiem stoi słówko viel [fil] – dużo lub
wenig [wenich] – mało

Ich habe wenig Geld [ich habe wenik geld] – mam mało pieniędzy
Ich esse viel Obst [ich ese vil obst] – jem dużo owoców


rodzajnik pomijamy również kiedy mówimy o czym po raz pierwszy w liczbie mnogiej:

Im Kühlschrank sind Eier [Im kuhlszrank zind ajer] – w lodówce są jajka


rodzajnik pomijamy również kiedy mówimy o zawodach, funkcji lub narodowości:

Sie ist Polin [zi ist polin] – Ona jest Polką
Ich bin Lehrerin [ich bin lejrerin] – Jestem nauczycielką
Ich bin Lehrer [ich bin lejrer] – Jestem nauczycielem

Przyjemnej nauki!
Tschüß!

