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Verben mit festen Präpositionen - Дієслова з 
фіксованими прийменниками 

• In der deutschen Sprache sind bestimmte Verben und bestimmte 
Präpositionen fest miteinander verbunden. 

- У німецькій мові певні дієслова і певні прийменники міцно 
пов'язані один з одним. 

• Man spricht dann von Präpositionalobjekten.
- Тоді ми говоримо про прийменникові об’єкти.
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Дієслово Прийменн прийменниковий об’єкт
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Typische Präpositionen sind zum Beispiel. / Приклади типових 
прийменників:


• Diese Präpositionen bestimmen den Kasus (Dativ, Akkusativ) des 
nachfolgenden Substantivs.  


- Ці прийменники визначають відмінок (давальний, 
знахідний) наступного іменника.


• Die Präposition und das Substantiv bilden zusammen das 
Präpositionalobjekt. 


- Прийменник і іменник разом утворюють прийменниковий 
об’єкт.
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• Man fragt nach Präpositionalobjekten mit der Präposition und dem 
Fragewort. 


- Один запитує прийменникові об'єкти з прийменником і 
словом питання. 


• Bei der Frage nach Personen fragt man „auf wen?“, „an wen?“, „mit 
wem?“ 


- Коли вас запитують про людей, ви запитуєте "кому?", 
"кому?", "з ким?". 


• Bei der Frage nach Sachen fragt man wo(r)- und derentsprechenden 
Präposition, wie z.B. „worauf?“, „worüber?“, „woran?“,. „wovor?“, 
„wobei?“, „wozu?“, „wonach?“, „worin?“. 


- Коли ви запитуєте речі, можна запитати, де (r) і 
відповідний прийменник, наприклад.B. "що?", "про що?“, 
"Що?". "До?", "Де?", "Навіщо?", "Для чого?", "Що?", 
„Що?".
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• Da es keine feste Regel gibt, wann welches Verb mit 
welcher Präposition und welchem Kasus gebraucht 
wird, übt man beim Erlernen der Sprache am besten 
„Verb - Präposition - Kasus“ zusammen.

• Оскільки не існує фіксованого правила щодо того, 
яке дієслово, з яким прийменником і в якому 
випадку використовується, найкраще 
практикувати «дієслово - прийменник - випадок» 
разом при вивченні мови.
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Beispielsätze - Приклад речень  

Meine Entscheidung hängt vom 
Wetter ab.

Моє рішення залежить від 
погоди.

Ich achte auf meine Gesundheit. Я піклуюся про своє здоров'я.
Er fängt um 7 Uhr mit seiner 
Arbeit an.

Він починає свою роботу о 7 
годині.

Sie hat Angst vor Spinnen. Вона боїться павуків.
Wer antwortet auf meine Frage? Хто відповідає на моє запитання?
Ich appelliere an dein Gewissen. Я звертаюся до вашої совісті.
Er schreibt an seiner 
Doktorarbeit.

Він кричить на докторську 
дисертацію.

Die Oma passt auf ihren Enkel 
auf.

Бабуся піклується про свого 
онука.

Ich beginne mit meiner Arbeit. Я починаю свою роботу.
Er gratuliert mir zu meinem 
Geburtstag.

Він вітає мене з днем 
народження.

Herr Müller besteht auf einer 
Entschuldigung.

Пан Мюллер наполягає на 
вибаченні.

Der Kurs besteht aus 14 
Teilnehmerinnen.

Курс складається з 14 учасників.

Der Bettler bittet um etwas Geld. Жебрак просить грошей.
Ich brauche ein Feuerzeug zum 
Anzünden der Zigarette.

Мені потрібна запальничка, щоб 
запалити сигарету.

Sie dankt ihm für das Geschenk. Вона дякує йому за подарунок.
Ich denke an meine Freundin 
Olga.

Я думаю про свою подругу 
Ольгу.

Es fehlt mir an Geld. У мене немає грошей.
Der Arzt forscht nach der 
Krankheitsursache.

Лікар з'ясовує причину 
захворювання.
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Ich frage dich nach deiner 
Meinung.

Я прошу вас висловити вашу 
думку.

Der Hund gehört zu meinen 
Nachbarn.

Собака - один з моїх сусідів.

Ich glaube an Gott. Я вірю в Бога.
Jeder hält ihn für einen reichen 
Mann.

Всі думають, що він багата 
людина.

Sie hängt an ihrem Freund. Вона прив'язана до свого 
хлопця.

Ich helfe dir bei deinem Umzug. Я допоможу тобі з твоїм 
переїздом.

Ich bin an deiner Meinung 
interessiert.

Мене цікавить ваша думка.

Morgen Abend komme ich zu 
dir.

Завтра ввечері я прийду до вас.

Er lacht über ihre Witze. Він сміється над її жартами.
Sie leidet unter der 
Ehescheidung.

Вона страждає від розлучення.

Ich protestiere gegen diese 
Maßnahmen.

Я протестую проти цих заходів.

Ich rate dir zu einer Diät. Раджу сісти на дієту.
Keiner spricht mit mir. Зі мною ніхто не розмовляє.
Sein Lohn reicht kaum zum 
Leben.

Його зарплати навряд чи 
вистачить, щоб жити далі.

Ich richte meine Bewerbung an 
die Klinikleitung.

Я відправляю свою заяву в 
керівництво клініки.

Ich schimpfe auf meine Kollegin. Я лаяв свого колегу.
Er schimpft über das schlechte 
Essen.

Він скаржиться на погану їжу.

Er schreibt einen Brief an sein 
Freundin.

Він пише листа своїй дівчині.
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Sie ärgert sich über das 
schlechte Wetter. 

Її дратує погана погода. 

Sie kümmert sich um den Hund. Вона піклується про собаку.
Ich unterhalte mich mit meinem 
Nachbarn.

Я розмовляю зі своїм сусідом.

Ich bereite mich auf die Prüfung 
vor.

Я готуюся до іспиту.

Ich nehme an diesem Kurs teil. Я йду цим курсом.
Wer träumt nicht von einem 
großen Lottogewinn?

Хто не мріє про великий виграш у 
лотерею?

Ich verfüge über wenig Bargld. У мене маленький Барглд.
Du vergleichst Birnen mit 
Äpfeln.

Ви порівнюєте груші з яблуками.

Der Kranke verlangt dringend 
nach einem Arzt.

Хвора людина терміново 
потребує лікаря.

Der Richter verurteilt den 
Angeklagten zu 4 Jahren 
Gefängnis.

Суддя засудив підсудного до 4 
років позбавлення волі.

Der Mann verzichtet seit 2 
Jahren auf alkoholische 
Getränke.

Чоловік утримується від 
алкогольних напоїв протягом 
двох років.

Ich warne dich vor dem großen 
Hund des Nachbarn.

Я попереджаю вас про велику 
собаку сусіда.

Sie warten seit 20 Minuten auf 
die Bahn.

Вони чекали поїзда 20 хвилин.

Was weißt du über diese Frau? Що ви знаєте про цю жінку?
Ich zweifle sehr an deiner 
Geschichte.

Я дуже сумніваюся у вашій 
історії.

Der Zirkusdompteur zwingt den 
Löwen in seinen Käfig zurück.

Цирковий приборкувач змушує 
лева повернутися в клітку.
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