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Das Relativpronomen - Відносний займенник 
Der Relativsatz - Відносна теорема 
• Das Relativpronomen (= bezügliches Fürwort) verwenden wir zur 

Einleitung von Relativsätzen, die zusätzliche Informationen über ein 
Subjekt bzw. Objekt liefern.


- Ми використовуємо відносний займенник (= споріднений 
займенник) для введення відносних речень, які надають 
додаткову інформацію про предмет або об'єкт.
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• Der  Relativsatz wird entweder 
mit einem Relativpronomen 
oder mit einem Relativadverb 
gebildet.


• Der Relativsatz bezieht sich auf 
ein Bezugswort (=  Nomen 
oder Pronomen des 
Hauptsatzes) und bestimmt 
und erläutert es.


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

• Відносна теорема 
формується або з 
відносним займенником, 
або з відносним 
прислівником.


• Відносне речення 
відноситься до еталонного 
слова (= іменник або 
займенник основного 
речення) і визначає і 
пояснює його.


• Довідкове слово вказує на 
число (однина або множина) 
і стать (чоловіча, жіноча, 
нейтральна).
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• 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.


• Bei den Relativsätzen steht 
das konjugierte Verb am 
Satzende. 


• Якщо еталонне слово в 
підрядному реченні 
знаходиться в називному, 
відносний займенник також 
знаходиться в називному. 


• Якщо еталонне слово в 
підрядному реченні 
знаходиться в знахідному, 
відносний займенник також 
знаходиться в знахідному. 


• Якщо еталонне слово 
знаходиться в підрядному 
реченні в давачі, відносний 
займенник також 
знаходиться в давальному і 
т.д. 


• Якщо відносний займенник 
знаходиться в родовому, 
наступний іменник без 
статті.


• У відносних реченнях 
відмінене дієслово 
знаходиться в кінці 
речення.
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Das Relativpronomen steht direkt nach dem Bezugswort. / 
Відносний займенник відразу після еталонного слова. 
 

Wenn in einem Relativsatz  Präpositionen vorkommen, steht 
die Präposition immer vor dem Relativpronomen. / Якщо 
прийменники відбуваються у відносній теоремі, 
прийменник завжди передує відносному займеннику. 
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Ein Relativsatz kann sich auch auf ein Personalpronomen 
der 1. und 2. Person Singular oder der 1. und 2. Person 
Plural beziehen. / Відносне речення також може 
відноситися до особистого займенника 1-ї і 2-ї особи 
однини або множини 1-ї і 2-ї особи. 

Wird das Personalpronomen nicht wiederholt, steht das Verb 
des Relativsatzes in der 3.Person. / Якщо особистий 
займенник не повторюється, дієслово відносного 
речення знаходиться в 3-й особі. 

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

(Relativpronomen + Artikel) vermeiden, kann man am Anfang des 
Relativsatzes auch das Pronomen „welch-„  verwenden.


- 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“  / Схилення 
відносних займенників "der, die, das" 

• Neben den Relativpronomen  „der, die, das“ wird seltener auch „welcher, 
welche, welches“ als Relativpronomen gebraucht. / Neben den 
Relativpronomen  „der, die, das“ wird seltener auch „welcher, welche, 
welches“ als Relativpronomen gebraucht.


• Wir finden „welcher, welche, welches“  in der Verwendung als 
Relativpronomen, wenn das Relativpronomen „der, die, das“ und der 
bestimmte Artikel gleich lauten und aufeinanderfolgen. / Ми знаходимо 
"який, який, який" у використанні як відносні займенники, коли 
відносний займенник "the, the, that" і конкретна стаття однакові і 
слідувати один за одним.


Zum Beispiel / Наприклад:


- Der Rock, der der Frau gut gefällt, hat Flecken.

- Der Rock, welcher der Frau gut gefällt, hat Flecken.


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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Beispiele für Relativsätze / Приклади відносних теорем 
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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 
im Krankenhaus liegt, ist 
gestern ebenfalls ins 
Krankenhaus gekommen.


8. Das ist meine Freundin, mit der 
ich nächstes Jahr in Urlaub 
fahre.


9. Ich finde die Geschichte, die ihr 
mir erzählt, interessant.


10. Alina, deren Schwester in 
Tübingen lebt, kommt auch aus 
Süddeutschland.

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 кричить 
так голосно?


4. Як називається 
кінотеатр, який має такі 
зручні крісла?


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


6. Завтра я відвідаю молоду 
людину, з якою я був у 
відпустці.


7. Дівчина, хлопець якої 
знаходиться в лікарні, 
також вчора потрапила в 
лікарню.


8. Це моя подруга, з якою я 
збираюся у відпустку в 
наступному році.


9. Я вважаю історію, яку ви 
мені розповідаєте, 
цікавою.


10. Аліна, сестра якої живе в 
Тюбінгені, також родом з 
південної Німеччини.
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