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Reziproke Verben - Взаємні дієслова 

• Reziproke Verben treten nur mit Subjekten im Plural auf. / Взаємні 
дієслова зустрічаються тільки з суб'єктами у множині.  


• Bei reziproken Verben verwendet man die Plural-Formen des 
Reflexivpronomens „uns“, „euch“, „sich“ sowie „einander“. 7 Взаємні 
дієслова використовують множинні форми рефлексивного 
займенника "ми", "ви", "ви" і "один одного".
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• In der deutschen Sprache gibt 
es reflexive Verben und 
reziproke Verben. 

• Bei den reflexiven Verben 
(rückbezüglichen Verben) 
bezieht sich das Pronomen 
zurück auf das Subjekt des 
Satzes. Sie stehen immer mit 
dem Reflexivpronomen „sich“. 

• Im Gegensatz zu den reflexiven 
Verben  drückt das Pronomen 
bei den reziproken Verben 
nicht ein rückbezügliches, 
sondern ein wechselseitiges 
Verhältnis aus.

• У німецькій мові існують 
рефлексивні дієслова і 
взаємні дієслова.


• У випадку рефлексивних 
дієслів (ретроспективних 
дієслів) займенник 
відноситься до предмета 
пропозиції. Вони завжди 
стоять з рефлексивним 
займенником «самі».


• На відміну від рефлексивних 
дієслів, займенник у 
взаємних дієсловах виражає 
не взаємні відносини, а 
взаємні відносини.

Дієслова, в яких виразляється взаємний зв'язок між 2 
суб'єктами, називаються взаємними дієсловами.
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• Nicht immer kann bei allen Verben 
das Reflexivpronomen „sich“ 
verwendet werden. 


• Bei Verben mit Präpositionen 
erfolgt die Satzkonstruktion mit 
einander, miteinander oder 
aufeinander.


• Julia spricht mit Anastasia. 
Anastasia spricht mit Karin.                     


- Sie sprechen miteinander.

• Karin hörte lange nichts von Alina. 

Alina hörte nichts von Karin.

- Wann hören sie wieder 

voneinander?

• Der Bruder verträgt sich wieder mit 

seiner Schwester. Die Schwester 
verträgt sich wieder mit ihrem 
Bruder.

- Die Geschwister vertragen sich 

wieder miteinander.

• Ich freue mich auf dich. Du freust 

dich auf mich.                  

- Wir freuen uns aufeinander.


• Ich treffe auf dich. Du triffst auf 
mich. 

- Wir treffen aufeinander.

• Рефлексивний займенник «січ» 
не завжди можна 
використовувати для всіх дієслів. 


• У випадку з дієсловами з 
прийменниками побудова 
пропозиції відбувається один з 
одним, один з одним або один з 
одним.


• Юлія розмовляє з Анастасією. 
Анастасія розмовляє з Карін. 


- Вони розмовляють один з 
одним.


• Карін довго не чула від Аліни. 
Аліна не чула від Каріна.


- Коли вони знову чують один 
одного?


• Брат знову ладнає зі своєю 
сестрою. Сестра знову ладнає з 
братом.


- Брати і сестри знову 
ладнають один з одним.


• Я з нетерпінням чекаю зустрічі з 
вами. Ви з нетерпінням чекаєте 
мене. 


- Ми з нетерпінням чекаємо 
один одного.


• Я зустрічаюся з тобою. Ти 
зустрічаєшся зі мною. 


- Ми зустрічаємося.
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Beispiele für reziproke Verben 

• sich erfreuen Радіти
- Meine Freundin und ich erfreuen 

sich bester Gesundheit.
Ми з дівчиною в доброму 
здоров'ї.	

• sich bedienen допомогти собі
- Meine Freundin und ich bedienen 

sich desselben Telefons.
Ми з подругою користуємося 
одним і тим же телефоном.

• sich lieben Кохатися
- Anna und Erwin lieben sich seit 

sie sich kennen
Анна і Ервін любили один 
одного, так як вони знають 
один одного.

• sich verfeinden Стати ворогами
- Verfeinde dich nicht mit deinen 

Nachbarn!
Не зациклюйтеся на конфлікті 
з сусідами!

• sich erbarmen Помилуйте один одного
- Herr, erbarme dich unser! Господи, помилуй нас!

• sich vertragen ладнають
- Vertrage dich wieder mit deiner 

Freundin!
Знову порозумійтеся зі своєю 
дівчиною!

• sich anfreunden завести друзів
- Die neuen Nachbarn werden sich 

bald anfreunden.
Незабаром нові сусіди стануть 
друзями.

• sich streiten спір
- Mein Nachbar und ich streiten 

sich.
Ми з сусідом сперечаємося.

• sich verabreden записатися на зустріч
- Mohamed und Daham verabreden 

sich.
Мохамед і Дахам призначають 
зустріч.

• sich kennen Знати один одного
- Erwin und Tim kennen sich schon 

seit langem.
Ервін і Тім давно знайомі.

©  Reinhard Laun 3



Deutschkurs  - Café Refugio Lektion 46

 Bei Verben, die sowohl reziprok als auch nicht-reziprok     
         vorkommen, kann man „sich“ oder „einander“  
         verwenden.


Взаємні дієслова не можуть 
утворювати пасивне.


• sich küssen Поцілунок
- Alina und Tim küssen sich 

gestern Abend auf der Party.
Аліна і Тім цілуються на вечірці 
минулої ночі.

• sich mögen Як один одного
- Alina und Tim mögen sich. Аліна і Тім схожі один на 

одного.

• Sie helfen sich. Вони допомагають один одному. 

	 -	 Sie helfen einander. 	 - Вони допомагають один  
            одному.

• Sie ärgern sich. Вони роздратовані. 

	 -	 Sie ärgern einander. 	 - Вони дратують один    
            одного.

• Ihr helft euch. Ви допомагаєте один одному. 

	 -	 Ihr helft einander.          - Ти допомагаєш один  
            одному.

• Sie treffen sich in der Bar. Вони зустрічаються в барі.
- Sie treffen einander in der Bar.           -  Вони зустрічаються в барі.
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Reziproke Verben können 

kein Passiv bilden.

Для дієслів, які виникають як взаємно, так і не взаємно, можна 
використовувати «один одного» або «один одного».
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