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Der Relativsatz - Відносне речення 
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• Der Relativsatz ist ein 
Nebensatz, der  eine Person 
oder eine Sache genauer 
beschreibt.


•  Der Relativsatz bezieht sich 
meist auf ein Substantiv vom 
Hauptsatz und wird durch ein 
Relativpronomen oder ein 
Relativadverb eingeleitet


• Das Bezugswort gibt den 
Numerus (Singular oder Plural) 
und den Genus (maskulin, 
feminin, neutral an. 


• Steht das Bezugswort im 
Nebensatz im Nominativ, so 
steht auch  das 
Relativpronomen im 
Nominativ. 


• Steht das Bezugswort im 
Nebensatz im Akkusativ, so 
steht auch das 
Relativpronomen im Akkusativ. 


• Steht das Bezugswort im 
Nebensatz im Dativ, so steht 
auch das Relativpronomen im 
Dativ, usw. 


• Befindet sich das 
Relativpronomen im Genitiv, 
steht das folgende Nomen ohne 
Artikel.


• Відносне речення — це 
підрядне речення, яке більш 
детально описує особу чи річ.


•  Відносне речення зазвичай 
відноситься до іменника з 
головного речення і 
вводиться відносним 
займенником або відносним 
прислівником


• Іменник вказує на число 
(однину чи множину) і рід 
(чоловічого, жіночого, 
середнього роду).


• Якщо опорне слово в 
підрядному речення стоїть у 
називному, то відносний 
займенник також у називному.


• Якщо опорне слово в 
підрядному реченні стоїть у 
знахідному, то відносний 
займенник також у знахідному.


• Якщо опорне слово в 
підрядному речення стоїть у 
давальному, то відносний 
займенник також у давальному 
і т.д.


• Якщо відносний займенник 
стоїть у родовому відмінку, 
наступний іменник не має 
артикля.
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Beispiele -  Приклади 

• Bei den Relativsätzen steht das konjugierte Verb am 
Satzende. / У відносних реченнях дієслово 
відмінювання стоїть у кінці речення.


• Das Relativpronomen steht direkt nach dem 
Bezugswort. / Відносний займенник стоїть 
безпосередньо після довідкового слова. 
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Nominativ:


Genitiv:


Dativ:


Akkusativ:

Nominativ:


Genitiv:


Dativ:


Akkusativ:


Genitiv:
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Wenn in einem Relativsatz  Präpositionen vorkommen, steht 
die Präposition immer vor dem Relativpronomen. / Якщо у 
відносному реченні є прийменники, прийменник завжди 
стоїть перед відносним займенником. 
 

Anmerkung: /анотація: 
• Will man (in der Schriftsprache) die Wiederholung des gleichen Wortes 

(Relativpronomen + Artikel) vermeiden, kann man am Anfang des 
Relativsatzes auch das Pronomen „welch-„  verwenden. / Якщо ви 
хочете уникнути (письмовою мовою) повторення одного і того ж 
слова (відносний займенник + артикль), ви також можете 
використовувати займенник «welch-» на початку відносного речення.


- Das Haus, welches wir bewohnen, wird bald abgerissen.

- Der Hund, welcher meinem Nachbarn gehört, ist gestorben.

- Die Familie, welche neben uns wohnt, kommt aus Syrien.
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Deklination der Relativpronomen „der, die, das“   



 

Singular (Einzahl) Plural 
(Mehrzahl)maskulin feminin neutral

Nominativ der die das die
Genitiv dessen deren dessen deren
Dativ dem der dem denen
Akkusativ den die das die
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1. Ist das die Frau, die du zu 
deinem Geburtstag 
eingeladen hast?


2. Ist das dein Freund, den du 
zu deinem Geburtstag 
eingeladen hast


3. Ist das dein Kind, das so laut 
schreit?


4. Wie heißt das Kino, das so 
bequeme Sessel hat?


5. Gestern habe ich einen 
Hund, dessen Besitzer in die 
Rehaklinik gekommen ist, bei 
mir aufgenommen.


6. Morgen werde ich den 
jungen Mann, mit dem ich 
zusammen im Urlaub war, 
besuchen.


7. Das Mädchen, dessen 
Freund heute Geburtstag 
hat, ist 18 Jahre alt.

1. Це та жінка, яку ви 
запросили на свій день 
народження?


2. Це ваш друг, якого ви 
запросили на свій день 
народження


3. Це ваша дитина так 
голосно кричить?


4. Як називається кінотеатр, 
у якому такі зручні крісла?


5. Вчора я взяв собаку, 
власник якої прийшов у 
реабілітаційну клініку.


6. Завтра я збираюся 
відвідати молодого 
чоловіка, з яким був у 
відпустці.


7. Дівчині, у якого сьогодні 
день народження, 
виповнюється 18 років.
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