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Rodzajniki w języku niemieckim 

 

Rodzajnik jest to część mowy, która nie występuje w języku polskim. W języku niemieckim pojawia się przed 

rzeczownikiem i określa jego rodzaj. 

Rozróżniamy dwie grupy rodzajników: 

• Rodzajniki nieokreślone 

• Rodzajniki określone  

Rodzajników nieokreślonych używamy, gdy: 

• mówimy o czymś lub o kimś po raz pierwszy, 

• mówimy o bliżej nam nieznanej rzeczy lub osobie. 

Rodzajniki nieokreślone to: 

• dla rodzaju męskiego „ein” (Das ist ein Hund), 

• dla rodzaju żeńskiego „eine” (Das ist eine Katze), 

• dla rodzaju nijakiego „ein” (Das ist ein Kaninchen), 

• dla liczby mnogiej nie ma rodzajnika nieokreślonego (Das sind Autos). 

 

Rodzajników określonych używamy, gdy: 

• mówimy o danej rzeczy lub osobie po raz kolejny, 

• mówimy o rzeczy lub osobie, którą znamy. 

Rodzajniki określone to: 

• dla rodzaju męskiego „der” (Der Hund ist schwarz), 

• dla rodzaju żeńskiego „die” (Die Katze ist klein), 

• dla rodzaju nijakiego „das” (Das Kanninchen ist braun), 

• dla liczby mnogiej „die” (Die Autos sind schnell).  

 

Przykłady użycia rodzajników nieokreślonych i określonych. 

• Das ist ein Hund. (To jest jakiś pies.) Der Hund ist schwarz. (Ten konkretny pies, o którym wcześniej 

wspomniałam, jest czarny.)  

• Das ist eine Katze. (To jest jakiś kot.) Die Katze ist klein. (Ten konkretny kot, o którym już wspomniałam 

w pierwszym zdaniu, jest mały.)  

Uwaga! 

Rodzaje rzeczowników w języku niemieckim nie pokrywają się z rodzajami rzeczowników w języku polskim! 

W języku polskim wyraz „kot” to rodzaj męski. 

W języku niemieckim „kot” to „die Katze”, czyli rodzaj żeński. 



Dlatego zawsze trzeba się uczyć niemieckich rzeczowników wraz z ich rodzajnikami!!! 

 

Są jednak reguły ułatwiające określenie rodzaju niektórych rzeczowników w języku niemieckim   

• Rodzaj męski (rodzajnik „der”) występuje przy rzeczownikach określających: dni, pory dnia, miesiące, pory 

roku, strony świata, szczyty gór, jeziora, opady atm., trunki, zawody. 

• Rodzaj żeński (rodzajnik „die”) występuje przy rzeczownikach określających: drzewa, owoce, kwiaty, rzeki, 

zawody. 

• Rodzaj nijaki (rodzajnik „das”) występuje przy rzeczownikach określających: kontynenty, miasta, kolory, 

metale, części mowy użyte w znaczeniu rzeczownika. 

 

Rodzajników nie używa się: 

• przed imionami i nazwiskami, 

• przed rzeczownikami określającymi narodowość i zawód, 

• przed nazwami własnymi (nazwami miast, większości krajów), 

• przy użyciu wyrazów „Frau”, „Herr”, 

• po liczebnikach głównych i zaimkach dzierżawczych.  

 

Rodzajniki odmieniają się w języku niemieckim przez cztery przypadki i należy ich używać zgodnie z 

pytaniami poszczególnych przypadków.  

Przypadek 
Rodzaj męski Rodzaj żeński Rodzaj nijaki Liczba mnoga 

r.o. r.n. r.o. r.n. r.o. r.n. r.o. r.n. 

Nominativ (kto?, 

co?) 
der ein die eine das ein die brak 

Genitiv (czyj?, 
czyja?) 

des eines der einer des eines der brak 

Dativ (komu?, 

czemu?) 
dem einem der einer dem einem den brak 

Akkusativ (kogo?, 
co?) 

den einen die eine das ein die brak 

 

r.o. – rodzajnik określony 

r.n. – rodzajnik nieokreślony 

 

 


