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Die Anrede: „Du“ oder „Sie“ - привітання 

• In der deutschen Sprache verwendet man bei der vertrauten Anrede die 
Pronomen „du“, „dir“, „dein“… „ihr“, „euch“ . Man „duzt“ dann die 
angesprochene Person.


• Diese Pronomen der vertrauten Anrede werden in allen Texten, Briefen 
und E-Mails in der Regel kleingeschrieben. 


• In Briefen und E-Mails kann man „du“ und „dich“ aber auch 
großschreiben. 


• Während man in der vertrauten Anrede die 2.Person Singular verwendet, 
braucht man (unlogischerweise) zur höflichen Anrede (einer 
Respektsperson) die Pronomen der 3.Person Plural (Sie), auch wenn 
man nur eine Person anspricht. Diese Respektsperson wird dann 
„gesiezt“.


• Alle  Anredepronomen der Höflichkeitsform werden großgeschrieben, 
ob in Briefen oder in einem Roman: Sie, Ihnen, Ihrer, Ihr... 


• Ausgenommen ist das Reflexivpronomen „sich“;  dieses wird stets 
kleingeschrieben.


- У німецькій мові в знайомому привітанні використовуються 
займенники „du“, „dir“, „dein“… „ihr“, „euch“ . Один потім "дузт" 
адресовану людину.


- Ці займенники знайомого привітання, як правило, малі у всіх текстах, 
листах та електронних листах. 


- У листах і електронних листах ви також можете отримати великі 
літери "du" і "dich". 


- У той час як людина використовує 2-ю людину, однину в знайомому 
привітанні, потрібно (нелогічно) для ввічливого привітання 
(респектабельна людина) займенники множини 3-ї особи (Sie), навіть 
якщо один звертається тільки до однієї людини. Ця людина поваги 
потім "siezt".


- Всі займенники привітання ввічливої форми з великої літери або в 
романі:Sie, Ihnen, Ihrer, Ihr... 


- Виключений рефлексивний займенник «sich»; Це завжди малої 
літери.


©  Reinhard Laun 1



Deutschkurs -  Café Refugio Lektion 5

знайоме привітання 	 	 Шанобливе привітання 
(форма ввічливості) 

Я відвідаю тебе сьогодні ввечері.	 Я відвідую вас сьогодні ввечері.

Я допоможу тобі його перенести.	 Я допоможу тобі його перенести.

Ти можеш мені допомогти?	 	 Будь ласка, допоможіть мені?

Ти можеш мене послухати!		 	 Не могли б ви послухати мене!

Будь ласка, будьте спокійні!	 	 Будь ласка, будьте спокійні!

Ти дуже добрий до мене.	 	 	 Вони дуже доброзичливі до мене.

Ви вимили себе з милом?	 	 	 Ви вимили себе з милом?

Ми отримали ваш лист.	 	 	 Ми отримали ваш лист.

Як працює ваша собака?	 	 	 Як працює ваша собака?

Що роблять ваші діти?	 	 	 Що роблять ваші діти?

Це будинок вашого батька?	 	 Це будинок вашого батька?


vertraute Anrede respektvolle Anrede 
(Höflichkeitsform)

Ich besuche dich heut Abend. Ich besuche Sie heute Abend.
Ich helfe dir beim Tragen. Ich helfe Ihnen beim Tragen.
Kannst du mir helfen? Können Sie mir bitte helfen?
Könnt ihr mir mal zuhören! Könnten Sie mir bitte einmal zuhören!
Sei bitte ruhig! Seien Sie bitte ruhig!
Du bist sehr freundlich zu mir. Sie sind sehr freundlich zu mir.
Hast du dich mit Seife gewaschen? Haben Sie sich mit Seife gewaschen?
Wir haben deinen Brief erhalten. Wir haben Ihren Brief erhalten.
Wie geht es deinem Hund? Wie geht es Ihrem Hund?
Was machen deine Kinder? Was machen Ihre Kinder?
Ist das das Haus deines Vaters? Ist das das Haus Ihres Vaters?
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