
 

Copyright © Agnieszka Drummer 
Więcej informacji:  www.AgnieszkaDrummer.pl 

 

1
 

Co po czym i dlaczego 

akurat tak? 
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Dziś zajmiemy się miejscem różnych elementów w zdaniu. 

Oczywiście zapewne wiesz już na którym miejscu powinien stać 

czasownik, ponieważ na to poświęca się najwięcej czasu. W 

standardowych zdaniach powinien być on na drugim logicznym 

miejscu, np.: 

Ich gehe heute Abend ins Kino. 

Heute Abend gehe ich ins Kino. 

W obu powyższych zdaniach czasownik jest na drugiej pozycji. W 

pierwszym następuje bezpośrednio po podmiocie, a w drugim po 

okoliczniku czasu (który składa się akurat z dwóch wyrazów: 

heute oraz Abend, jednak ilość słów nie jest wyznacznikiem 

miejsc w zdaniu). 

Kolejność okoliczników w zdaniu 

No dobrze, ale dlaczego właściwie mówimy 

Ich gehe heute Abend ins Kino. 

a nie na przykład: 

Ich gehe ins Kino heute Abend. 

Otóż mamy w języku niemieckim zasadę zwaną Teekamel. 

Jako Teekamel możemy wyobrazić sobie wielbłąda pijącego 

herbatę (der Tee – herbata; der Kamel – wielbłąd). Pogrubione 

wyżej litery oznaczają kolejność występowania okoliczników w 

zdaniu. Przyjrzyjmy się im: 
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T – temporal – czyli wszystko, co jest związane z czasem. Na 

przykład: heute Nachmittag, am Montag, dienstags, am 

Wochenende, dieses Jahr, itd. 

K – kausal, czyli wszystko, co odpowiada na pytanie „dlaczego?”, 

np. wegen Erkältung, aufgrund ihres Unwohlseins, wegen 

Stau, aus Angst, durch schlechte Bedingungen, itd. 

M – modal – czyli wszystko, co odpowiada na pytanie „jak?”, „w 

jaki sposób?”, np. mit der Hand, mit dem Auto, itd.  

L – lokal – czyli wszystko, co jest związane z miejscem (gdzie? 

skąd? dokąd?), np. aus Polen, auf der Arbeit, nach Irland, itd. 

 

Wyobraźmy sobie, że mamy takie proste zdanie: 

Markus liegt. – Markus leży. 

Chcemy do niego teraz dodać więcej informacji: że leży w 

szpitalu, że leży tam od piątku, z powodu wstrząsu mózgu i 

nieprzytomny. 

 Temporal Kausal Modal Lokal 

Markus 

liegt 

seit 

Freitag 

wegen 

Gehirnerschütterung 

bewusslos im 

Krankenhaus. 
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Oczywiście tak długie zdania zdarzają się bardzo rzadko i często 

brzmią sztucznie, ale za to bardzo często występują dwa 

okoliczniki (np. czas i miejsce), wtedy kolejność należy zachować: 

najpierw czas, potem miejsce: 

Markus liegt seit Freitag im Krankenhaus. 

Kolejność dopełnień w zdaniu 

Jak wiemy, każde „porządne“ niemieckie zdanie ma często jakiś 

element w Akkusativie i jakiś w Dativie. Sztandarowym 

przykładem jest czasownik geben, czyli dawać, który niejako 

wymaga od nas, żebyśmy powiedzieli co dajemy (Akkusativ) oraz 

komu to dajemy (Dativ). Tylko w jakiej kolejności? 

Załóżmy, że babcia (die Oma) daje wnukowi (der Enkel) pierogi 

(die Teigtaschen). Jak powiedzieć to po niemiecku? 

Otóż najpierw damy dopełnienie w Dativie, a później w 

Akkusativie. 

Die Oma gibt dem Enkel die Teigtaschen. 

Proste, prawda? Najpierw Dativ, potem Akkusativ i mamy 

Ordnung. 

Wyobraźmy dobie jednak, że chcemy jedną z tych rzeczy 

zamienić na zaimek (wnukowi – mu, lub pierogi – je) 

dem Enkel – ihm 

die Teigtaschen – sie 
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Wtedy dopełnienie, które zamieniliśmy na zaimek będzie miało 

pierwszeństwo bez względu na przypadek: 

Die Oma gibt ihm die Teigtaschen. 

Babcia daje mu pierogi. 

Die Oma gibt sie dem Enkel. 

Babcia daje go wnukowi. 

Rozważmy jeszcze jeden przypadek. Mianowicie taki, w którym 

oba dopełnienia zamieniamy na zaimki. Wtedy robi się niezły 

misz-masz, ponieważ mamy sytuację kompletnie odwrotną od 

wyjściowej. Najpierw weźmiemy dopełnienie w Akkusativie, a 

dopiero potem w Dativie. 

Die Oma gibt sie ihm. 

Babcia daje je jemu. 

Zasada najpierw stare, potem nowe 

Warto zwrócić jednak uwagę na to, że zasady gramatyczne nie 

są wybite w kamieniu i muszą dopasowywać się do sytuacji. 

Zdania przedstawione powyżej były całkowicie wyrwane z 

kontekstu, a może mieć on duży wpływ na nasze wypowiedzi.  

Szczególnie, gdy mamy do czynienia z pojawianiem się 

informacji starych i nowych. Wtedy górę może wziąć zasada: 

najpierw stare, potem nowe. Inaczej nasza wypowiedź może po 

prostu brzmieć sztucznie. 
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Wyobraźmy sobie, że sytuacja wygląda tak: 

Die Oma hat Teigtaschen gemacht.  

Najbardziej naturalną reakcją będzie zapewne: 

Die Oma gibt sie ihrem Enkel.  

Ale gdybyśmy chcieli użyć pełnych wyrażeń moglibyśmy 

powiedzieć też: 

Die Oma gibt die Teigtaschen ihrem Enkel.  

Wydaje się to być wbrew wyżej omówionym zasadom, ponieważ 

najpierw użyliśmy Akkusativu a potem Dativu. Jednak kontekst 

zmusza nas, by najpierw wspomnieć o rzeczy, która jest już 

wiadoma, by nową informację dać na końcu zdania. Jest to 

element gramatyki uniwersalnej dla wszystkich języków – 

poeksperymentuj również z językiem polskim, by się o tym 

przekonać. 

Inny przykład: 

Die Oma hat gekocht.  Babcia ugotowała.  

Wtedy również lepiej będzie pasować: 

Die Oma gibt die Teigtaschen ihrem Enkel. 

Domyślamy się, że babcia właśnie te pierogi ugotowała, więc jest 

to informacja stara. Nową jest wnuczek. 
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Teraz z innej beczki. Które zdanie jest poprawne? 

Ich habe gestern die Marmelade gekauft. 

czy 

Ich habe die Marmelade gestern gekauft. 

Nie obowiązuje tu ani zasada Teekamel, ani ta o dopełnieniach, 

bo mamy jeden okolicznik (czasu) i jedno dopełnienie, więc dwa 

różne elementy. 

Odpowiedź brzmi: oba, w zależności od kontekstu. Jeśli ktoś pyta, 

co wczoraj kupiliśmy, powiemy: 

Ich habe gestern die Marmelade gekauft.  

Jeśli ktoś jednak widzi w lodówce marmoladę i zastanawia się, czy 

jest świeża, możemy go/ją uspokoić mówiąc: 

Ich habe die Marmelade gestern gekauft. Sie ist ganz frisch. 

Kupiłem tę marmoladę wczoraj. Jest całkiem świeża. 

Wszystko zależy od tego, co jest starą informacją, a co nową. 

Zasada najpierw określone, potem nieokreślone 

Zostańmy przy babci, która wszystko rozdaje. Wyobraźmy sobie, 

że widzimy babcię dającą dziecku zabawkę (jak to babcia). 

Możemy powiedzieć: 
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Die Oma gibt dem Kind ein Spielzeug. 

Babcia daje dziecku zabawkę.  

lub 

Die Oma gibt das Spielzeug einem Kind. 

Babcia daje zabawkę dziecku.  

W języku polskim z powodu braku rodzajników, różnica jest 

subtelna, nieoczywista. Natomiast w języku niemieckim sytuacja 

jest jasna: w pierwszym zdaniu babcia daje jakąś tam (jedną z 

wielu) zabawek konkretnemu dziecku. 

Natomiast w drugim zdaniu babcia daje konkretną zabawkę (na 

przykład taką, o której wcześniej była mowa) jakiemuś dziecku. 

Widzimy, że w zdaniu drugim złamaliśmy zasadę, że najpierw 

idzie dopełnienie w Dativie, a potem Akkusativie. Tu jednak 

większą rolę odgrywała zasada, że najpierw podajemy rzeczy 

znane, określone, a potem mniej znane, nieokreślone. 

Czy to nie wspaniale, że język jest tak giętki i nawet gramatyka 

tak bardzo dopasowuje się do tego, co chcemy wyrazić? ☺ 

Na koniec wróćmy do naszego pierwotnego przykładu z kinem. 

Jak myślisz, czy zdanie: 

Ich gehe ins Kino heute Abend. 

jest faktycznie niepoprawne? 
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Z jednej strony złamana jest zasada Teekamel. Ale wyobraźmy 

sobie, że ktoś nas pyta: 

Wann gehst du ins Kino?  

Odpowiedź Ich gehe ins Kino heute Abend. jest w tym 

kontekście też możliwa, jeśli chcemy podkreślić informację 

konkretnie o dzisiejszym wieczorze. 

 

 

Pozdrawiamy serdecznie 

 
Agnieszka Drummer 

 

 

germanistka, lingwistka, tłumaczka przysięgła, pedagog, 
autorka kilkunastu bestsellerowych podręczników oraz 
autorskiej metody nauki (Metoda AD), wykładowczyni 
akademicka i Twoja wirtualna lektorka niemieckiego 😊 
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