Klasa 3 29.05 
2 h Temat: Zdania przydawkowe.
Zdania przydawkowe są po to, żeby wprowadzić w zdaniu więcej informacji o jakimś słowie, czy części zdania.
“Da sitzt eine Frau.” (brak informacji dodatkowej, nic o tej „Frau” nie wiadomo)
“Da sitzt eine Frau, die Deutsch lernt.” (“die Deutsch lernt” to zdanie przydawkowe. Jest w nim zawarta dodatkowa informacja o „Frau”, już wiemy o niej coś więcej)
Zaimki względne niemiecki – co to za zaimki?
Żeby wprowadzić takie zdanie przydawkowe z dodatkową informacją  potrzebny jest zaimek względny. 
Jak stworzyć zdanie przydawkowe?
Zdanie przydawkowe wprowadza się poprzez zaimek względny.  W języku polskim robi się to za pomocą “który, która, które”, a w języku niemieckim poprzez zaimek względny. I nie martw się – tylko brzmi tak groźnie. Pod zaimkiem względnym kryje się  znajomo brzmiące “der, die, das”:
“Das ist der Mann, der sehr schlau ist” (To jest mężczyzna, który jest bardzo mądry”)
Zdanie przydawkowe jest zawsze oddzielone przecinkiem – tak jak w języku polskim jest zawsze przecinek przed “który”.
Na co trzeba uważać przy tworzeniu zdań przydawkowych?
W zdaniach przydawkowych odmieniony czasownik jest na końcu zdania. Odmieniony, czyli ten z końcówką dla danej osoby (finites Verb).
Czyli w tej części zdania po przecinku, czasownik odmieniony będzie na końcu zdania:
“Da steht der Mann, der mit seiner Frau telefoniert.” (odmieniony czasownik “telefoniert” jest w zdaniu przydawkowym, czyli tym po przecinku, na końcu.)
Zaimki względne niemiecki – odmiana przez przypadki
Tak jak już wspomniałam, zdanie przydawkowe wprowadza się poprzez zaimki względne. Dobra wiadomość jest taka, że są  identyczne z rodzajnikami określonymi, czyli “der, die, das”:

 	          rodzaj męski	rodzaj żeński	        rodzaj nijaki   	liczba mnoga
Nominativ	der	                      die	                              das	                   die
Genitiv		dessen		     dere   		dessen	              	deren
Dativ		dem		der			dem		denen
Akkusativ	den		die			das		die

To teraz kilka przykładów:
„Das ist der Mann, der einen Ferrari hat.”
„Das ist der Mann, dessen Ferrari rot ist.”
„Das ist die Frau, deren Mann krank ist.”
„Siehst du das Kind, das blonde Haare hat?”
„Das sind zwei Frauen, deren Männer krank sind.”

Der, dem, dessen?! Skąd wiadomo jaki zaimek względny wybrać?
No dobrze, ale skąd wiadomo, czy wprowadzając zdanie przydawkowe masz użyć “dessen” czy może “deren” i tak dalej? Już wyjaśniam..
Zaimek względny wprowadza jakieś dodatkowe informacje, pamiętasz?
„Das ist der Mann, der sehr schlau ist.” (Zaimek względny “der” wprowadza informacje o “der Mann”)
O tym jaki zaimek względny wybierzesz, decyduje  płeć i liczba rzeczownika, do którego odnosi się ten zaimek
Na to jaki zaimek względny wybierzesz, wpływa jeszcze 3 faktor – przypadek zaimka względnego. Musisz zatem zastanowić się, w jakim przypadku (są cztery przypadki) jest zaimek względny w zdaniu. W przykładach powyżej zaimki są w Nominativie. 
Czyli podsumowując, żeby wybrać zaimek względny musisz sobie odpowiedzieć na 3 pytania:
Jaki rodzaj ma rzeczownik, do którego się odnosi zaimek względny?
W jakiej liczbie jest rzeczownik, do którego odnosi się zaimek względny?
W jakim przypadku jest zaimek względny w zdaniu przydawkowym?
FILMIK WYJAŚNIAJĄCY: https://www.youtube.com/watch?v=aXScni_-kzA

