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Zdania względne 
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Zdania względne służą nam by dokładniej coś opisać jakiś 

rzeczownik a przy okazji uniknąć powtórzeń. Jeśli je opanujesz, 

Twoje wypowiedzi będą o wiele ładniejsze, bardziej kompaktowe 

i zwięzłe – same zalety niewielkim kosztem, ponieważ zdania 

względne funkcjonują w języku niemieckim analogicznie do 

języka polskiego (choć po polsku robimy to intuicyjnie i nie 

zastanawiamy się nad nimi). 

Spójrzmy na taką parę zdań.  

Der Schüler hat immer gute Noten. Der Schüler sitzt in der 

ersten Bank. 

Uczeń na dobre oceny. Uczeń siedzi w 

pierwszej ławce. 

Widzimy, że słowo uczeń powtarza się dwa 

razy i aż chce się z tym coś zrobić.  

Po polsku powiedzielibyśmy: 

Uczeń, który siedzi w pierwszej ławce, ma zawsze dobre oceny. 

Jak to będzie po niemiecku? 

Der Schüler, _____ in der ersten Bank sitzt, hat immer gute 

Noten. 

Co powinno znaleźć się w luce?  

Wtrącenie zastępuje zdanie: 
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Der Schüler sitzt in der ersten Bank. 

W takim wypadku zaimkiem względnym będzie po prostu użyty 

przed rzeczownikiem, który usuwamy, rodzajnik, czyli: 

der Schüler → der 

Der Schüler, der in der ersten Bank sitzt, hat immer gute 

Noten. 

Ściślej mówiąc, w zdaniu: 

Der Schüler sitzt in der ersten Bank. 

der Schüler pełnił rolę podmiotu, więc musi być w mianowniku. 

Zerknijmy teraz na podobną parę zdań: 

Der Schüler hat immer gute Noten. Ich mag den Schüler. 

Uczeń na dobre oceny. Lubię tego ucznia. 

Widzimy, że sytuacja wygląda tu nieco inaczej, ponieważ den 

Schüler to biernik, czyli Akkusativ. 

Chcemy powiedzieć więc: 

Uczeń, którego lubię, ma dobre oceny. 

Der Schüler, _____ ich mag, hat gute Noten. 

Sposób postępowania jest jednak ten sam. Zastąpić musimy 

ucznia z tego zdania: 

Ich mag den Schüler. 
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Podobnie, jak powyżej, rodzajnik, który stoi przed zastępowanym 

słowem będzie pełnił funkcję zaimka względnego. 

den Schüler → den 

Der Schüler, den ich mag, hat gute Noten. 

To jeszcze nie wszystko. Spójrzmy: 

Der Schüler hat immer gute Noten. Ich stelle dem Schüler 

eine Frage. 

Uczeń na dobre oceny. Zadaję temu uczniowi pytanie. 

Widzimy, że w tym zdaniu mamy do czynienia z Dativem. Nam 

to jednak nie przeszkadza, ponieważ nic to nie zmienia w naszym 

sposobie łączenia tych zdań. Znów chcemy stworzyć takie 

kompaktowe zdanie:  

Uczeń, któremu zadaję pytanie, ma zawsze dobre oceny. 

Der Schüler, _____ ich eine Frage stelle, hat immer gute 

Noten. 

Wiemy, że wtrącenie zastępuje poniższe zdanie: 

Ich stelle dem Schüler eine Frage. 

Wiemy więc co robić, prawda? 

dem Schüler → dem 

Der Schüler, dem ich eine Frage stelle, hat immer gute 

Noten.  
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Jest jeszcze jedna ważna rzecz. Czasami do gry wchodzą 

przyimki, które przyprawiają wielu uczących się o gęsią skórkę. Na 

szczęście w tym przypadku mali despoci są naszymi 

sprzymierzeńcami i ułatwią nam tworzenie zdań względnych – 

odpada nam bowiem wtedy często zastanawianie się nad 

przypadkiem. 

Pozostańmy przy uczniu. 

Der Schüler hat immer gute Noten. Ich spreche mit dem 

Schüler. 

Uczeń ma dobre oceny. Rozmawiam z uczniem. 

Powiedzieć chcemy: 

Uczeń, z którym rozmawiam, ma dobre oceny. 

Zauważmy, że przez zaimek względny „którym” wplątał nam się 

przyimek „z”. Podobnie będzie w języku niemieckim. 

Der Schüler, mit _____ ich spreche, hat immer gute Noten. 

Wtrącamy to zdanie: 

Ich spreche mit dem Schüler. 

Mit już mamy, pozostaje nam więc jedynie wstawić dem: 

Der Schüler, mit dem ich spreche, hat immer gute Noten. 

So weit, so gut. 
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Jeśli wszystko jest jasne, to przejdźmy teraz do zbiorczej tabelki 

wszystkich zaimków względnych: 

 maskulin feminin neutral Plural 

Nominativ der die das die 

Genitiv dessen deren dessen deren 

Dativ dem der dem denen 

Akkusativ den die das die 

Większość tabeli wygląda znajomo, prawda? Jak wspomnieliśmy, 

w większości przypadków wystarczy wstawić po prostu rodzajnik 

słówka, które chcemy zastąpić i mamy gotowe zdanie względne. 

Niestety, istnieją wyjątki. Dokładniej mówiąc cały Genitiv oraz 

liczba mnoga w Dativie, które w tabeli zaznaczone są na żółto. 

Zerknijmy więc jeszcze na dodatkowe przykłady. 

Die Schüler sind laut. Der Lehrer wirft den Schülern einen 

bösen Blick zu. 

Uczniowie są głośni. Nauczyciel rzuca uczniom złowrogie 

spojrzenie. 

Naszym celem jest zdanie: 

Uczniowie, którym nauczyciel rzuca złowrogie spojrzenie, są 

głośni. 

Zgodnie z naszą wcześniejszą logiką, uzupełnilibyśmy to zdanie: 
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Die Schüler, _____ der Lehrer einen bösen Blick zuwirft, sind 

laut. 

rodzajnikiem stojącym przed den Schülern, czyli den. Tak się 

jednak nie stanie. Jako że jest to Dativ liczby mnogiej, to den nam 

się trochę wydłuży i zrobi się z niego denen: 

Die Schüler, denen der Lehrer einen bösen Blick zuwirft, 

sind laut. 

Podobnie ma się sprawa z Genitivem. Zerknijmy na ostatnią parę 

zdań: 

Der Schüler hat immer gute Noten. Das Buch des Schülers 

liegt auf dem Tisch. 

Uczeń ma zawsze dobre oceny. Książka ucznia leży na 

stole.  

Chcemy oczywiście powiedzieć: 

Uczeń, którego książka leży na stole, ma dobre oceny. 

Będzie ono brzmiało: 

Der Schüler, ______ Buch auf dem Tisch liegt, hat immer 

gute Noten. 

Wtrąceniem jest to zdanie: 

Das Buch des Schülers liegt auf dem Tisch.  

Gdyby iść wcześniejszą logiką, wstawilibyśmy po prostu des, 

jednak Genitiv jest trochę bardziej kapryśny i jak widzimy w 
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tabelce, dla rodzaju męskiego wstawić musimy zaimek względny 

dessen: 

Der Schüler, dessen Buch auf dem Tisch liegt, hat immer 

gute Noten.  

Gdybyśmy zamiast ucznia mieli uczennicę, zdanie wyglądałoby 

tak: 

Die Schülerin, deren Buch auf dem Tisch liegt, hat immer 

gute Noten.  

Zwróćmy uwagę na to, że przed Buch nie umieszczamy już 

żadnego rodzajnika. Po dessen lub deren musi stać 

bezpośrednio rzeczownik, do którego się ono odnosi. Są 

wprawdzie wyjątki i zdania naprawdę skomplikowane, ale 

występują one stosunkowo rzadko i spokojnie można je wyrazić 

prościej. Jednak w ramach eksperymentu zerknijmy jeszcze: 

Der Student hat reiche Eltern. Wir sind mit dem schnellen 

Auto des Studenten gefahren. 

Student ma bogatych rodziców. Jechaliśmy szybkim 

samochodem studenta. 
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Chcemy te zdania połączyć w ten sposób: 

Student, którego szybkim samochodem jechaliśmy, ma 

bogatych rodziców.  

I będzie brzmieć to następująco: 

Der Student, mit dessen schnellen Auto wir gefahren sind, 

hat reiche Eltern.  

To zdanie to prawdziwa mieszanka wybuchowa – mamy we 

wtrąceniu przyimek, przymiotnik i jeszcze zaimek względny w 

Genitivie. 

Zdecydowanie najważniejsze jest jednak, by opanować proste 

zdania względne w podstawowych przypadkach, ponieważ 

używa się ich najczęściej. A na koniec wisienka na torcie. 

Spójrzmy na poniższe zdanie: 

In der Stadt, in der ich wohne, gibt es viele Bäume. 

W mieście, w którym mieszkam, jest dużo drzew. Widzimy, że 

wtrącenie wprowadziliśmy za pomocą in der. Jednak w takich 

sytuacjach, kiedy chodzi o miejsce, możemy sobie trochę ułatwić 

sprawę i jako zaimka względnego użyć zwykłego pytajnika wo: 

In der Stadt, wo ich wohne, gibt es viele Bäume.  

Analogicznie: 

In der Stadt, aus der ich komme, gibt es viele Bäume. 

W mieście, z którego pochodzę, jest dużo drzew.  
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In der Stadt, woher ich komme, gibt es viele Bäume. 

Jednak uwaga, żeby z tymi ułatwieniami nie przeszarżować. 

Absolutnie nie możemy użyć tego na przykład z osobami: 

Der Schüler, wer in der ersten Bank sitzt, hat immer gute 

Noten.  

Mamy nadzieję, że od teraz budowa zdań względnych będzie dla 

Ciebie o wiele prostsza. Jak widzisz, ich logika w języku 

niemieckim jest niemal identyczna jak w języku polskim. 

Niemniej jednak zajmuje trochę czasu, zanim się ten typ zdań 

„przetrawi” i zautomatyzuje. Początkowo wybór zaimka 

względnego wydaje się skomplikowaną operacją umysłową, ale 

po kilku próbach będzie to przychodzić coraz łatwiej. 

 
 

Pozdrawiamy serdecznie 
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