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Der Imperativ - Імператив
Wann wird der Imperativ im Deutschen verwendet?
• Der Imperativ wird immer dann verwendet, wenn man eine 

odermehrere Personen persönlich und direkt anspricht.
• Es gibt daher den Imperativ immer nur für die 2. Person Singular  "du", 

die 2. Person Plural "ihr" und die Höflichkeitsform „Sie“.
• Es gibt daher keinen Imperativ für die 3. Person Singular!
• Für Personen, die man duzt (du / ihr), verwendet man den informellen 

Imperativ. Man lässt dann das Personalpronomen weg.
• Für Personen, die man siezt (Sie) verwendet man den formellen 

Imperativ. Hier bleibt das Personalpronomen „Sie“ erhalten.

Merke:  Beim Imperativ von trennbaren und reflexiven Verben werden 
die Vorsilben (Präfixe) und die Personalpronomen hinter den 
Imperativ gestellt.

Коли імператив використовується в німецькій мові?
- Імператив завжди використовується при зверненні до однієї 
або декількох людей особисто і безпосередньо.

- Таким чином, існує імператив тільки для 2-ї людини однини 
"ви", 2-ї особи множини "її" і ввічливості форми "ви".

- Отже, немає ніякого імперативу для 3-ї людини однини!
- Для людей, яких ви duzt (ви / ви), ви використовуєте 
неформальний імператив. Потім ви опускаєте особистий 
займенник.

- Для людей, яких ви бачите (ви), ви використовуєте 
формальний імператив. Тут зберігається особистий займенник 
«ти».

Повідомлення: В імперативі відокремлених і рефлексивних 
дієслів, Префікси та особисті займенники, 
що лежать в основі імперативу
класти.
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Imperativformen - Імперативні форми

Beispielsätze - Приклад речень:

A. Befehl / Aufforderung

• Iss jeden Tag mindestens einen Apfel!
• Esst jeden Tag mindestens einen Apfel!
• Essen Sie jeden Tag mindestens einen Apfel!
• Verschwinde!
• Verschwindet!
• Verschwinden Sie!
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• Hau ab!
• Haut ab!
• Lies das Buch!
• Lest das Buch!
• Sei ruhig!
• Seid ruhig!
• Seien Sie ruhig!
• Koch was Gutes!
• Kocht was Gutes!
• Lass mich nicht verhungern und verdursten!
• Lasst mich nicht verhungern und verdursten!
• Lassen Sie mich nicht verhungern und verdursten!
• Komm her!
• Kommt her!
• Kommen Sie her!
• Atme ruhig weiter!
• Atmet ruhig weiter!
• Atmen Sie ruhig weiter!
• Zieh dich warm an!
• Zieht euch warm an!
• Ziehen Sie sich warm an!

• Їжте хоча б одне яблуко щодня!
• Їжте хоча б одне яблуко щодня!
• Їжте хоча б одне яблуко щодня!
• Заблукати!
• Зникає!
• Заблукати!
• Виходити!
• Шкіра геть!
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• Прочитайте книгу!
• Прочитайте книгу!
• Заспокойся!
• Будьте спокійні!
• Будьте спокійні!
• Приготуйте щось хороше!
• Приготуйте щось хороше!
• Не дозволяйте мені голодувати і вмирати від спраги!
• Не дозволяйте мені голодувати і вмирати від спраги!
• Не дай мені не голодувати і померти від спраги!
• Іди до мене!
• Іди до мене!
• Іди до мене!
• Продовжуйте дихати!
• Продовжуйте дихати!
• Продовжуйте дихати!
• Одягайтеся тепло!
• Одягайтеся тепло!
• Одягайтеся тепло!

B. Ratschlag, Tipp - Поради, порада

• Frag nochmal deine Schwester!
•  Bitte deine Chefin um Sonderurlaub!
• Frag doch deine Lehrerin!
• Schau doch einmal in der Bedienungsanleitung nach!
• Füllen Sie rechtzeitig bei Wintereinbruch ein geeignetes
• Frostschutzmittel in das Scheibenwischwasser.
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- Запитайте свою сестру ще раз!
-  Попросіть свого начальника про спеціальну відпустку!
- Запитайте у свого вчителя!
- Ознайомтеся з інструкцією з експлуатації!
- Заповніть відповідну
- Антифриз в склоочиснику води.

C. Bitte

• Geh bitte nicht fort!
• Geht bitte nicht fort!
• Gehen Sie bitte nicht fort!
• Empfiehl mir bitte ein Hotel!
• Empfehlt mir bitte ein Hotel!
• Empfehlen Sie mir bitte ein Hotel!
• Lass mich bitte in Ruhe!
• Lasst mich bitte in Ruhe!
• Lassen Sie bitte mich in Ruhe!
• Geh bitte für mich einkaufen!

- Будь ласка, не йдіть!
- Будь ласка, не йдіть!
- Будь ласка, не йдіть!
- Будь ласка, порекомендуйте мені готель!
- Будь ласка, порекомендуйте мені готель!
- Будь ласка, порекомендуйте мені готель!
- Будь ласка, залиште мене в спокої!
- Будь ласка, залиште мене в спокої!
- Будь ласка, залиште мене в спокої!
- Будь ласка, йдіть за покупками для мене!
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D. Anweisung

• Schalten Sie nach Gebrauch ihre Kaffeemaschine aus!
• Passkontrolle! Zeigen Sie mir ihren Ausweis!
• Kommen Sie in 14 Tagen wieder zur Ausländerbehörde!
• Bringen Sie zu ihrer Bewerbung ihre Arbeitspapiere mit!
• Halten Sie die Hauseingangstür immer geschlossen!
• Unterschreiben Sie bitte hier!
• Nehmen Sie den Notausgang dort!
• Backen Sie den Kuchen bei 180 Grad Celsius.

- Вимкніть кавоварку після використання!
- Паспортний контроль! Покажіть мені своє посвідчення 
особи!

- Повертайтеся до відділу реєстрації іноземців за 14 днів!
- Принесіть свої робочі документи з собою до вашої заявки!
- Завжди тримайте вхідні двері зачиненими!
- Будь ласка, підпишіться тут!
- Візьми аварійний вихід туди!
- Випікати пиріг при температурі 180 градусів за Цельсієм.
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