
Język niemiecki                                                      

                                                                                          den,    22.04.20 

Klasa 7 

 

Thema:  Ich mag kein Obst. Nie lubię owoców. 

Zaczynamy filmem:  

Einmal ist kein Mal (kein, nicht, nein) - przeczenia w języku niemieckim. 

 

https://youtu.be/JIMQoJgEIUU 

Die Negation, czyli tworzenie przeczeń w języku niemieckim to kolejne zagadnienie, któremu 

chcemy poświecić trochę uwagi. Zapewne nie musimy wyjaśniać jaką funkcję pełnią 

przeczenia więc od razu przejdziemy do konkretów.  

Z poprzednich rozdziałów już wiesz, że zdanie w języku niemieckim może być zaprzeczone 

przez: 

• Nicht 

• Nein 

• Kein/ keine 

Na język polski tłumaczymy je przy pomocy wyrazu „nie”. 

PRZECZENIE NICHT 

1. Przeczenie Nicht zaprzecza, czasownik, po którym występuje, 

 Nicht zaprzecza również całe zdanie i występuje na końcu zdania lub bezpośrednio przed 

drugą częścią orzeczenia. 

2. PRZECZENIA NEIN 

Przeczenie ,,Nein” jest wyrazem samodzielnym  i może zastąpić całe zdanie przeczące. 

Nein występuje jednak najczęściej przed zdaniem przeczącym, którego myśl wyraża. 

Oto kilka przykładów zastosowań: Zapisz do zeszytu: 

Ich esse nicht.  Er trinkt nicht.  Nein, ich möchte nicht. 

https://youtu.be/JIMQoJgEIUU


3.PRZECZENIE KEIN / KEINE 

Przeczenie kein w liczbie pojedynczej przy rodzaju męskim w mianowniku, keine w liczbie 

pojedynczej przy rodzaju żeńskim w mianowniku oraz  kein w licznie pojedynczej przy 

rodzaju nijakim w mianowniku oraz  keine w liczbie mnogiej zajmuje w zdaniu  miejsce 

przed rzeczownikiem i przeczy w ten sposób całą część zdania. 

 

Przeczenie kein, występuje przed rzeczownikiem, obiera on taki sam schemat odmiany jak 

rodzajnik nieokreślony ein. 

Tabela przedstawia odmianę ,,kein” przez przypadki w mianowniku i bierniku 

Przepisz tabele do zeszytu: 

    Liczba pojedyncza   Liczba mnoga 

  r. męski r. żeński r. nijaki Liczba mnoga 

Nominativ 

(mianownik) 

kein kein-e kein kein- e 

Akkusativ 

 

(biernik) 

kein-en kein-e kein kein- e 

Po czasownikach essen , trinken, mögen ,haben -stosujemy 4 przypadek biernik. 

Zapisz zdania przeczące do zeszytu: 

Ich mag keinen Fisch. Er trinkt keinen Tee. Ich mag kein Obst. Wir haben kein Gemüse.  

Er mag keine Suppe. 

 A ty lubisz owoce i warzywa? Których nie lubisz?Odpowiedz na pytanie: 

Magst du Obst und Gemüse? 

……………………………………………………………….. 

 

 


