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Temporalsatz mit „wenn“  & „als   - 
Тимчасове речення з "якщо" і "як"

• Ein Temporalsatz (= Zeitsatz) ist ein Nebensatz, der eine 
adverbiale Bestimmung der Zeit ausdrückt. / Часове речення 
(= речення часу) — це підрядне речення, яке виражає 
дієприслівникове визначення часу.

• Die Konjunktion „als“ in einem Temporalsatz verbindet 2 einmalige 
Vorgänge oder Zustände in der Vergangenheit. / Сполучник «als» 
у тимчасовому речення з’єднує 2 унікальні події або стани в 
минулому.

• Die Konjunktion „wenn“ in einem Temporalsatz verbindet  2 
gleichzeitig verlaufende oder sich wiederholende Vorgänge. / 
Сполучник «якщо» у тимчасовій частині з’єднує 2 одночасні або 
повторювані події.

Beispielsätze für „als“  - Приклад пропозиції для "als"

• Als ich 6 Jahre alt war, bekam ich von meinem Großvater ein 
kleines Fahrrad geschenkt. / Коли мені було 6 років, дідусь 
подарував мені маленький велосипед.

• Als mein Großvater starb, war ich 12 Jahre alt. / Мені було 12 
років, коли помер мій дідусь.

• Als meine Mutter krank war, besuchte ich sie dreimal pro Woche 
in der Klinik. / Коли мама хворіла, я відвідував її в поліклініці 
тричі на тиждень.

• Die Vorstellung hatte schon angefangen, als ich zum Theater 
kam. / Вистава вже розпочалася, коли я прийшов до театру.
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• Als ich in New York war, verbrachte ich einen Nachmittag im 
Central Park. / Коли я був у Нью-Йорку, я провів південь у 
Центральному парку.

• Gerade als ich mit meinen Hausaufgaben fertig war, klingelte 
meine Freundin an der Tür. / Тільки-но я закінчив домашнє 
завдання, мій друг подзвонив у двері.

• Als ich bei der Bäckerei ankam, hatte der Bäcker schon 
Feierabend. / Коли я прийшов до пекарні, пекар уже закінчив 
роботу.  

• Als meine Nachbarn heirateten, waren sie noch sehr jung. / Коли 
мої сусіди одружилися, то були дуже молоді.

• Als ich meinen Führerschein machte, war ich 18 Jahr alt. / Мені 
було 18, коли я отримав водійські права.

Beispielsätze für „wenn“ - Приклад пропозиції для "wenn"

• Wenn du mich besuchst, gibt es Kaffee und Kuchen zum Nachtisch. / 
Якщо ви завітаєте до мене, то на десерт буде кава та торт.

• Wenn ich mit meinen Hausaufgaben fertig bin, sage ich dir Bescheid./ 
Я повідомлю вам, коли закінчу домашнє завдання.

• Wenn du nachher anrufst, treffen wir uns in der Bibliothek. / Якщо 
зателефонуєте пізніше, зустрінемося в бібліотеці.

• Jedes Mal, wenn im Fernehen diese langweilige Talkshow läuft, 
schlafe ich ein./ Кожен раз, коли я дивлюся це нудне ток-шоу по 
телевізору, я засинаю.

• Wenn du nach Hamburg kommst, zeige ich dir die Stadt. / Якщо ви 
приїдете до Гамбурга, я покажу вам місто.


• Immer wenn ich Urlaub habe, regnet es. / Щоразу, коли я у 
відпустці, йде дощ.

• Jedes Mal, wenn es draußen Glatteis hat, bleibe ich zuhause. / Коли 
надворі чорний лід, я залишаюся вдома.
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