Der, die, das… Ein, eine… Jak złapać rodzajnik za rogi
Rodzajniki to zmora wszystkich uczących się języka niemieckiego, przynajmniej
na początku. Pewnie dlatego, ż e w polskim czegoś takiego nie ma i trzeba
otworzyć swó j umysł na nieznane. Siądź cie w pozycji kwiatu lotosu i zaczynamy!

Rodzajnik wskazuje nam rodzaj gramatyczny rzeczownika.

W języku polskim ‒ poza takimi imionami jak Kuba czy Inez ‒ na rodzaj moż e
wskazywać koń có wka rzeczownika: -a na rodzaj ż eń ski, -o, -ę na nijaki, pozostałe
koń có wki na rodzaj męski. Mó wimy:
rodzaj męski:
rodzaj nijaki:
rodzaj ż eń ski:

(ten) pies, samochó d
(to) okno, jagnię
(ta) ż aba, Anna

W powyż szych przykładach uż ywamy zaimkó w wskazujących ten, ta, to. Zaimek
to nie to samo, co rodzajnik, ale tutaj jest pomocny w zobrazowania sytuacji.
W języku niemieckim na rodzaj rzeczownika wskazuje rodzajnik.
der Hund (rodzaj męski)
das Fenster (rodzaj nijaki)
die Katze (rodzaj żeński)
Nie zawsze jednak rodzaj gramatyczny rzeczownika w języku polskim
i niemieckim są takie same:
der Frosch – (ta) żaba
die Katze – (ten) kot
der Boden – (ta) podłoga
die Decke – (ten) sufit
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Na szczęś cie zazwyczaj zgadzają się rodzaje naturalne, czyli prawdziwa płeć
ludzi i zwierząt:
der Mann ‒ (ten) mężczyzna
die Journalistin ‒ (ta) dziennikarka
der Kater – (ten) kocur
die Kätzin – (ta) kocica

Rodzajnik określony czy nieokreślony?
Rodzajniki umoż liwiają nam prawidłową odmianę rzeczownikó w. Są potrzebne,
ż eby nie mó wić : Mam pies czy Pomagam syna.
Tu się zaczyna zabawa, ponieważ język niemiecki rozró ż nia rodzajniki okreś lone
i nieokreś lone.
rodzajnik określony

rodzajnik nieokreślony

rodzaj męski

der

ein

rodzaj nijaki

das

ein

rodzaj ż eń ski

die

eine

liczba mnoga ‒ wszystkie rodzaje

die

—

Rodzajnik nieokreś lony w liczbie mnogiej nie istnieje. Zbież noś ć słowa ein
z cyfrą 1 ‒ eins nie jest przypadkowa.
A teraz uwaga! Zdradzimy wam, kiedy stosować któ ry typ rodzajnika.

Co oznacza określoność i nieokreśloność?
Postarajcie się zapamiętać jedną (!) poniż szą zasadę i pró bujcie ją zauważ ać za
każ dym razem, kiedy przeczytacie lub usłyszycie jakiś rodzajnik. Przecież
słyszycie i widzicie je bez przerwy!
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