Jakie rodzajniki mają złożenia?
Kolejną grupą rzeczowników, które mogą sprawiać problemy, są rzeczowniki
złożone. Mam dla Ciebie fantastyczną wiadomość! Jest jedna prosta zasada,
która pozwoli Ci dobrać właściwy rodzajnik. Ale zacznijmy od początku.
Czym właściwie są rzeczowniki złożone?
Rzeczowniki złożone to takie rzeczowniki, które składają się z minimum dwóch
wyrazów, z których ostatni jest zawsze rzeczownikiem.
Dlaczego to podkreślam?
Ponieważ nie zawsze będzie to połączenie dwóch rzeczowników. Mogą to być
również przymiotniki, czasowniki, przyimki lub liczebniki. Spójrz na przykłady:

das Familientreffen = die Familie + das Treffen (spotkanie rodzinne)
der Großvater = groß + der Vater (dziadek)
der Vorname = vor + der Name (imię)
das Schlafzimmer = schlafen + das Zimmer (sypialnia)
der Dreisprung = drei + der Sprung (trójskok)

Niektóre słowa w języku niemieckim mogą łączyć się za pomocą łączników:
-s, -es, -n, -en, -e lub -er. Najczęściej występującymi łącznikami są -s i –es;
występują zawsze wtedy, gdy pierwszy rzeczownik składa się z dwóch lub
więcej sylab lub gdy pierwszy rzeczownik zakończony jest na: -keit, -heit, -ion,
-schaft, -ung, -tät. Co do pozostałych łączników – nie ma określonych reguł ich
występowania.
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Przykłady:
die Krankheitsdauer – czas trwania choroby
das Arbeitszimmer – pracownia
der Wochentag – dzień tygodnia
das Kinderzimmer – pokój dziecięcy
die Jahreszeit – pora roku
Myślę, że po prześledzeniu kilku przykładów wiesz już, jaki rodzajnik dobrać do
rzeczowników złożonych. Zasada jest prosta: w języku niemieckim rzeczowniki
złożone zawsze przejmują rodzajnik ostatniego rzeczownika w danym złożeniu.
der Blumentopf = die Blume + der Topf (doniczka na kwiaty)
die Topfblume = der Topf + die Blume (roślina doniczkowa)

Ćwiczenia sprawdzające 5
1. Co to jest rzeczownik złożony i jak rozpoznać jego rodzajnik?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Ćwiczenia sprawdzające 5
2. Utwórz rzeczowniki złożone i dopasuj odpowiedni rodzajnik
a) Tasche + Tuch ______________________________
b) Farbe + Stoff ______________________________
c) Speise + Karte ______________________________
d) Erde + Teil ______________________________
e) Mode + Zeitschrift ______________________________
f) Schule + Bus ______________________________
g) Nase + Spray ______________________________
h) Hilfe + Arbeiter ______________________________
i) Halle +Bad ______________________________
j) Liebe + Brief ____________________________________
k) Kontrolle +Lampe ______________________________
l) Reise + Zeit ____________________________
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Pomaluj swój świat na niebiesko, czerwono i zielono
Wbrew tytułowi nie każę Ci przeprowadzać remontu w mieszkaniu czy nosić
ciuchy w trzech kolorach. Zachęcam Cię jednak do wprowadzenia kolorów
w nauce języka niemieckiego. Jest to niezwykle skuteczny sposób na
zapamiętanie słówek i ich rodzajników.
Jeśli uważnie śledzisz mój blog, zapewne zauważyłaś, że zamieszczam słówka
w różnych kolorach. Na niebiesko oznaczam rodzaj męski, na czerwono –
rodzaj żeński, a na zielono – rodzaj nijaki. Jeżeli nie zapomnę, brązowym
kolorem zaznaczam także liczbę mnogą.
Wykorzystywanie kolorów w nauce sprawia, że masz emocjonalny stosunek do
tego, czego się uczysz, w rezultacie łatwiej zapamiętujesz określony materiał.
Badania przeprowadzone w marcu 2012 roku na Uniwersytecie Łódzkim na
zlecenie marki Stabilo wykazały, że zastosowanie kolorów podczas czytania
naukowego tekstu polepsza jego zapamiętywanie o 16%. Uczestnicy badania,
którzy nie używali kolorowych zakreśleń, przypomnieli sobie zaledwie 66%
tekstu, zaś grupa używająca zakreśleń zapamiętała znacznie więcej.
Jaki wniosek? Warto otaczać się kolorami!
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