ODMIANA RZECZOWNIKÓW
W gramatyce niemieckiej wyróżnia się cztery przypadki:
>> Nominativ (mianownik) - wer? was? (kto? co?)
>> Genitiv (dopełniacz) - wessen? (czyj? kogo? czego?)
>> Dativ (celownik) - wem? (komu? czemu?)
>> Akkusativ (biernik) - wen? was? (kogo? co?)
Wraz z rzeczownikiem niemieckim odmienia się także poprzedzający go rodzajnik (w niektórych przypadkach tylko
rodzajnik).

Odmiana słaba
Według odmiany słabej odmieniają się:

•
•
•
•
•
•

prawie wszystkie rzeczowniki rodzaju żeńskiego z wyjątkiem około 30 podlegających odmianie mocnej,
między innymi: die Mutter, die Tochter, die Stadt, die Hand itd.
niektóre rzeczowniki rodzaju męskiego utworzone od przymiotników, np. der Kranke, der Junge
rzeczowniki rodzaju męskiego (nieutworzone od przymiotników) kończące się na -e np. der Kollege, der Hase,
der Löwe
rzeczowniki rodzaju męskiego pochodzenia obcego o akcentowanych sylabach końcowych (najczęściej z
końcówkami -ent, -ant, -at, -ist), np. der Komponist, der Polizist, der Student, der Planet
nazwy mieszkańców niektórych krajów, np. der Pole, der Deutsche, der Franzose
niektóre inne rzeczowniki, np. der Mensch, der Nachbar, der Held

Wzór odmiany słabej:
M (Sin.)

M (Pl.)

F (Sin.)

F (Pl.)

N

der Student

die Studenten

die Schule

die Schulen

G

des Studenten

der Studenten

der Schule

der Schulen

D

dem Studenten

den Studenten

der Schule

den Schulen

A

den Studenten

die Studenten

die Schule

die Schulen

Odmiana mocna
Do odmiany mocnej należy większość rzeczowników rodzaju męskiego i nijakiego.
Wzór odmiany mocnej:
M

F

N

der Schüler

die Tochter

das Jahr

die Jahre

G

des Schülers

der Tochter

des Jahres

der Jahre

D

dem Schüler

der Tochter

dem Jahr

den Jahren

A

den Schüler

die Tochter

das Jahr

die Jahre

Odmiana rzeczowników - kfpDeutsch

N

Plural

Strona 1

Wzór odmiany rzeczowników pochodzenia obcego z końcówką -s w liczbie mnogiej:
Singular

Plural

N

der Chef

die Chefs

G

des Chefs

der Chefs

D

dem Chef

den Chefs

A

den Chef

die Chefs

Odmiana nieregularna/mieszana
Według odmiany nieregularnej/mieszanej odmieniają się rzeczowniki rodzaju męskiego i nijakiego:

•
•
•

o nieakcentowanym zakończeniu -or
pochodzenia łacińskiego o zakończeniu -um, -ium
oraz kilkadziesiąt innych rzeczowników

Wzór odmiany nieregularnej/mieszanej:
M (Sin.)

M (Pl.)

N (Sin.)

N (Pl.)

N

der Professor

die Professoren

das Auge

die Augen

G

des Professors

der Professoren

des Auges

der Augen

D

dem Professor

den Professoren

dem Auge

den Augen

A

den Professor

die Professoren

das Auge

die Augen
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