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Trennbare & nichttrennbare Verben - 
Відокремлені та нероздільні дієслова 

• In der deutschen Sprache kann man durch ein Präfix bzw. eine 
Vorsilbe vielen Verben eine völlig neue Bedeutung geben.

• Wir unterscheiden zwischen Verben mit trennbaren Präfixen und 
nichttrennbaren Präfixen.

- У німецькій мові багатьом дієсловам можна надати 
абсолютно нове значення префіксом або префіксом.

- Розрізняємо дієслова з роздільними префіксами і нероздільні 
приставки.

• Es gibt viele verschiedene Vorsilben (Präfixe). Häufig vorkommende 
Präfixe von trennbaren Verben sind zum Beispiel: 

„ab-, aus-, ein-, mit-, und zu- …“

Infinitv Posit
ion 1

Verb Mittelfeld Präfix

1 machen Ich mache täglich meine Arbeit.
2 ab-machen Er macht das Bild an der 

Wand
ab.

3 an-machen Sie macht das Licht im Bad an.
4 aus-machen Wer macht das Licht im Zimmer aus?
5 zu-machen Alina macht im Winter das 

Fenster
zu.

6 mit-machen Hans macht beim 
Basketballspiel

mit.

7 ein-machen Oma macht heute die Bohnen ein.
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Verben mit trennbaren, betonten Vorsilben 
Дієслова з роздільними, підкресленими префіксами



У головному реченні дієслово завжди знаходиться на другому 
місці.
Якщо інфінітив або причастя присутній як частина другого 
дієслова, ця друга частина дієслова знаходиться в кінці речення.
Зв'язок між першою дієсловною частиною (= скінченним 
дієсловом) і другою дієсловною частиною (= нескінченним 
дієсловом) також називається дужкою речень.
Кон'юговані форми роздільних дієслів поводяться за одним і тим 
же шаблоном.
Відокремлювана частина дієслова (додавання дієслова) 
знаходиться в кінці речення.
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Beispiele für Verben mit trennbaren Vorsilben 
Приклади дієслів з роздільними префіксами 

1. Wann fährt dein Zug ab?   

2. Ich glaube, der Zug fährt gleich ab.

3. Fängst du morgen mit dem Deutschkurs an? 

4. Wann hörst du mit dem Rauchen auf? 

5. Was trägst du zur Streitschlichtung bei? 

6. Ich kann zu eurer Konfliktlösung leider nichts beitragen.

7. Wer macht im Chor noch mit? 

8. Der Klügere gibt nach! 

9. Lauf nicht weg! 

10. Hör mir bitte zu! 

11. Wann kommst du wieder?

12. Komm mal bitte her!  

13. Wann gibst du mir mein Buch zurück?

14. Ich bin nur für dich da! 


1. О котрій годині відправляється ваш поїзд? 

2. Я думаю, що поїзд відразу ж виїжджає.

3. Чи почнете ви курс німецької мови завтра? 

4. Коли ви кидаєте палити? 

5. Що ви робите для вирішення спорів? 

6. На жаль, я нічого не можу внести у ваше вирішення 

конфліктів.

7. Хто ще бере участь у хорі? 

8. Розумніший здається! 

9. Не тікайте! 

10. Будь ласка, послухай мене! 

11. Коли ти повернешся?

12. Будь ласка, приходьте сюди! 

13. Коли ви повернете мені мою книгу?

14. Я тільки для тебе!
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Verben mit nichttrennbaren, unbetonten Vorlieben 
Дієслова з нероздільними, ненаголошеними 
уподобаннями

1. Wann bezahlst du endlich deine Rechnungen?

2. Nächstes Jahr will ich mein Auto verkaufen.

3. Welches Buch empfiehlt dir deine Freundin?

4. Wem gehört das schöne Auto vor deinem Haus?

5. Er hinterlässt seinen erben ein kleines Haus.

6. Der Versuch, bei mir einzusteigen, misslingt dem Dieb.

7. Mein Frau verkauft ihr Hochzeitskleid nicht!

8. Ich bezahle meine Rechnungen immer pünktlich.

9. Die Firma entlässt 5 Arbeiter. 


1. Коли ви нарешті будете оплачувати рахунки?

2. У наступному році я хочу продати свою машину.

3. Яку книгу вам рекомендує ваша подруга?

4. Кому належить красива машина перед вашим будинком?

5. Він залишає своїм спадкоємцям невеликий будинок.

6. Злодій не намагається зв'язатися зі мною.

7. Моя дружина не продає свою весільну сукню!

8. Я завжди вчасно сплачую рахунки.

9. Компанія звільнила 5 працівників.
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