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Die 4 Fälle (Kasus) - 4 випадки (випадок) 
• Substantive bzw. Nomen sind Wörter, die immer großgeschrieben 

werden.
• Substantive können im Deutschen männlich (maskulin), weiblich 

(feminin) und sächlich (neutrum) sein.
• Substantive können in der Einzahl (Singular) und in der Mehrzahl 

(Plural) vorkommen.
• Artikel und Pronomen werden an den Fall des Substantivs 

angepasst. Substantiv, Artikel und Pronomen werden je 
nach Satzfunktion dekliniert.

• In der deutschen Sprache gibt es 4 Fälle (Kasus) im Singular und 4 
Fälle im Plural. Die Fälle heißen:

- Nominativ (1.Fall)
- Genitiv (2.Fall)
- Dativ (3.Fall)
- Akkusativ (4.Fall)

• Іменники або іменники - це слова, які завжди великі.
• У німецькій мові іменники можуть бути чоловічими 

(чоловічими), жіночими (жіночими) і матеріальними 
(кастрованими).

• Іменники можуть зустрічатися в однини (однини) і у множині 
(множині).

• Статті і займенники адаптовані до корпусу іменника. 
Іменники, статті та займенники відхиляються в залежності 
від функції речення.

• У німецькій мові є 4 випадки (випадок) в однини і 4 випадки у 
множині. Випадки називаються:

• Називний (1-й випадок)
• Родовий (2-й випадок)
• Давальний (3-й випадок)
• Знахідний (4-й випадок)
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Alle 4 Fälle lassen sie mit W-Fragen erfragen:
Всі 4 випадки дозволяють задати з W-питання:

1. Fall Nominativ -  1. Називний відмінок:

• Der 1.Fall, der Nominativ, ist die Grundform des Substantivs. 
• Das Substantiv im Nominativ beschreibt die Person, die eine 

Handlung ausführt bzw. die Person oder den Gegenstand, der im 
Mittelpunkt der Satzaussage steht. 

• Der Nominativ beschreibt das Subjekt des Satzes.

• 1-й випадок, називний, є основною формою іменника. 
• Іменник в називному описує особу, яка виконує дію, або особу 
або об'єкт, який знаходиться в центрі висловлювання речення. 

• Називний описує предмет речення.
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2. Fall: Genitiv - Випадок 2: Родовий
• Der Genitiv, der 2.Fall, heißt auch Wessen-Fall.
• Er wird eingesetzt, um Zugehörigkeiten, Besitzverhältnisse usw. 

anzuzeigen. 
• Man findet den Genitiv oft nach einigen Adjektiven, Präpositionen 

sowie Verben. 
• Zu den Objekten eines Satzes, die im Genitiv stehen, kann man auch 

Genitivobjekte sagen.

• Родовий, 2-й випадок, також називається випадком Вессена.
• Використовується для позначення приналежності, власності і 
т.д. 

• Родовий суглоб часто зустрічається після декількох 
прикметників, прийменників і дієслів. 

• До об'єктів речення, які знаходяться в родовому, також 
можна сказати родові об'єкти.

3. Fall: Dativ - 3. Випадок: Давальний
• Der Dativ, der 3.Fall in der deutschen Grammatik, heißt auch Wem-

Fall. 
• Der Dativ wird nach bestimmten Präpositionen und Verben 

gebraucht. Zu den Objekten eines Satzes, die im Dativ stehen, kann 
man auch Dativobjekte sagen.

• Давальний, 3-й випадок в німецькій граматиці, також 
називається Wem-Fall. 

• Давальний засіб використовується відповідно до певних 
прийменників і дієслів. До об'єктів речення, які знаходяться в 
давальному, також можна сказати давальні предмети.
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4.Fall: Akkusativ - 4.Випадок: Обвинувальний

• Der Akkusativ, der 4.Fall, heißt auch Wen-Fall. 
• Der Akkusativ wird nach bestimmten Präpositionen und Verben 

gebraucht. 
• Zu den Objekten eines Satzes, die im Akkusativ stehen, kann man 

auch Akusativobjekte sagen.

• Обвинувальний, четвертий випадок, також називається Wen-
Fall. 

• Знахідний засіб використовується відповідно до певних 
прийменників і дієслів. 

• До об'єктів речення, які знаходяться в знахідному, можна 
також сказати акустичні об'єкти.
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