
Практичне заняття №16-17 

Тема 2.3. Транспортна система. Орієнтування в місті. Безособовий 

займенник es Неозначено-особовий займенник man.  Модальні дієслова.(4год.) 

Мета: навчитись орієнтуватися в місті, розказувати про транспорт; вивчити 

нові граматичні одиниці;  розвивати навички говоріння та спілкування на задану 

тему; виховувати цікавість до майбутньої професійної діяльності. 

Вид заняття: повідомлення та закріплення нового матеріалу. 

Дидактичний матеріал:  лексичні одиниці та вправи на закріплення. 

Література (основна та додаткова): 1. 1. Бережна В.В., Пантелєєва С.В. 

Довідник. Німецька мова. – Х.: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – 336 с. 

2. Бориско Н.Ф. Бизнес-курс немецкого языка. – К.: Логос, 2002. – 352 с. 

3. Бориско Н.Ф. Deutsch ohne Probleme! Самоучитель немецкого языка (в 

двух томах). Т.1., 2. – К., 2004. 

Хід заняття 

1. Організаційна частина. 

2. Актуалізація опорних знань (Розкажіть, що ви запам’ятали про 

Німеччину та її визначні місця, та столицю – Берлін) що було розглянуто на 

попередньому занятті). 

3. Повідомлення теми, мети. 

4. Опрацювання та закріплення нового матеріалу – читання текстів та 

опрацювання їх (бесіда). 

1). Транспортна система міста (Вивчення за схемою). 

2). Орієнтування в місті (Вивчення за схемою). 

3). Лексичні вправи. 

4). Безособовий займенник es. Неозначено-особовий займенник man.  

Модальні дієслова. 

5. Оцінювання студентів. 

6. Повідомлення домашнього завдання (підготувати розповідь про транспорт, 

виконати вправи з граматики).                                                               

    Викладач              А.О. Просяник  
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Транспортна система міста (Вивчення за схемою). 
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Орієнтування в місті (Вивчення за схемою). 
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Лексичні вправи 

Іch empfehle euch  eine Reise durch Deutschland zu machen! 

BRD liegt in Mitteleuropa, besteht aus 16 Bundeslender. 

1. Sagt mir, bitte: 

Wie heißt die Hauptstadt der BRD?                  (Berlin) 

Ja, das ist eine alte Stadt.  

Sie wurde im Jahre 1237 gegründet. 

Berlin hat viele Sehenswürdichkeiten: 

Berliner Rathaus,- ein  rotes Haus, wie nennen Berliner. 

Reichstag, -hier ist heute der Sitz des Bundesparlament. 

Branderburger Tor,- das ist eine Visitenkarte Berlin. 

Berliner Dom,- das ist eines der schönsten Dom der Welt. 

Berliner Zoo u.s.w.- Berlienr Zoo wurde am  im Jahre 1844von Fridrich 

WilchelmIV. geöffnet. Heute sind hier 14000  Tiere. 

Berlin ist natürlich, eine große Stadt. 

1. Also,  und wie sieht andere deutsche Städte aus? Raten mal! 

Wie heißt diese berümtedeutsche Stadt? 

Diese Stadt hat mehrere  Namen. Man nennt die Stadt des Buches und die Stadt der 

Musik. Im 19. Jarhundert wurde hier ene Buchermesse gegründet. 

Wie heißt der Stadt?  

 Das ist Leipzig. 

Seht ihr, wie schön Leipzig ist! 

Wie heißt diese berümtedeutsche Stadt? 

Dieser Stadt ist  die  schönste  Stadt  Deutschlands.  Sie  liegt  an  der  Elbe, und 

 man  nennt  die  Stadt  das  Elb-Florenz. 

Hier  befindet  sich   weltberümte  Gemäldegalerie. 

Das ist   Dresden. 

2. Und wie ist  ein Verkehr in einer modernen Großstadt?  

Ein Gedicht.  

Womit ihr eine Großstadt sehen 
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Und durch ihre Strassen gehen? 

Seht, wie stark ist der Verkehr! 

Autos fahren hin und her! 

Also. Studenten, welche Verkehrsmittel in einer modernen Großstadt können wir 

 nennen?(студенти повинні назвати види транспорту)  

4.Wiederholen wir die Lexik zum Thema !Was passt zusammen?(робота з 

картками) 

1. das Licht                                      світло 

2. der Bus                                        зупинка 

3. die Straßenbahn                           зупинятися 

4. halten an                                      прямо 

5. Entlang                                        вздовж       

6. Um die Ecke                                трамвай 

7. der Verkehr                                  виходити 

8. die Verkehrsampel                        світлофор 

9. aussteigen                                     на углу 

10. Geradeaus                                     рух 

11. die Haltestelle                             автобус 

Wer ist fertig? Prüfen wir! 

5.Spielen wir mit Verkehrszeichnen. 

-Hier      muss     man      stop pen. 

-Hier        darf       man      parken. 

-Hier        muss     man    vorsichtig   sein.  

- Hier        kann     man     nur   geradeaus   fahren. 

- Hier        muss    man      nicht  Rad    fahren. 

- Hier        darf       man    telefonieren. 

- Hier       kann     man      die erste Hilfe bekommen. 

- Hier       darf       man      Kaffee trinken und etwas zum Essen bekommen. 

6. Vollenden wir die Sätze! 
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Wir sind Touristen. Wie fragen wir nach dem Weg?  

1. Sagen Sie bitte, wie komme ich… (к автобусной остановке)? 

2. Können Sie mir bitte sagen, wo sich hier in der Nähe…(станция метро) 

befindet? 

3. Entschuldigen Sie bitte, wie komme, ich…(к аптеке)? 

Wir antworten einem deutschen Touristen: 

1. Gehen Sie die Straβe entlang bis zum…(переход улицы). 

2. Gehen Sie zur Haltestelle und fahren Sie dann mit dem Bus…..(площадь 

Пушкина). 

3. Überqueren Sie den Platz und biegen Sie (на лево) in die erste (переулок) ein. 

 

Безособовий займенник es. Неозначено-

особовий займенник man.  Модальні 

дієслова. 

Безособові речення  

У безособових реченнях роль 

формального підмета виконує безособовий 

займенник es. 

Безособовий займенник es не відмінюється. Він уживається лише в 

називному (частіше) і знахідному (рідше) відмінках і виконує суто граматичну 

функцію. Дієслово, що вживається з безособовим займенником es, має лише 

форму 3-ї особи однини в усіх часових формах. 

Як формальний підмет безособовий займенник es уживається: 

- з безособовими дієсловами, що означають явища природи, відчуття людини 

і шуми: es blitzt, es regnet, es schneit, es graut mir, es braust...: An diesem Tag regnete 

es; 

-ускладних іменних присудках, що означають стан природи: es ist warm, es ist 

kalt, es ist spät, es wird windig, es wird dunkel, es wird Abend...: Es war jetzt ganz 

dunkel draußen; 
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- у конструкціях з безособовим пасивом: es wird gesprochen, es wird 

gearbeitet...; 

- з дієсловами зі зворотним займенником sich у загальнобезособових 

реченнях: Es schläft sich soherrlich am Morgen; 

- для визначення часу: Es ist sieben Uhr abends; 

- у сталих безособових словосполученнях: es fehlt, es geht, es gelingt, es gibt, 

es handelt sich um, es mangelt, es steht, es trifft sich... . 

Як формальний додаток у знахідному відмінку безособовий займенник es 

уживається у сталих безособових сполученнях на кшталт: es gut (eilig, gemütlich, 

hart, hübsch, leicht, nett, ruhig, schlecht, schwer) haben, es gut (böse, ernst, schlecht) 

meinen, es sich bequem (gemütlich, schön) machen, es weit bringen. 

Безособовий займенник es слід відрізняти від його омонімів: особового 

займенника 3-ї особи однини середнього роду es, вказівного займенника es і 

граматичної частки es. 

Вправи 

Вправа 1. Дайте відповідь на запитання. 

1. Gibt es in deiner Familie eine Bibliothek? 

2. Gibt es noch Eintrittskarten für den neuen Film? 

3. Gibt es jetzt viel Arbeit in der Hochschule? 

4. Gibt es etwas Neues in der Uni? 

5. Gibt es in der Uni einen Sportsaal? 

Вправа 2. Перекладіть. 

1.Es ist Winter; es ist kalt. Draußen schneit es. 2.Es ist dunkel. In unserem Zimmer 

ist es hell und warm. 3.Jetzt ist es Morgen. Bald klingelt es zur ersten Doppelstunde. Es 

ist 20 Minuten nach 4. Es wird in dem Hörsaal laut. Alle Studenten versammeln sich 

hier. 

Вправа 3. Змінітьпорядокслів. Поставте виділені члени речення на початок. 

1. Es taut seit gestern überall. 

2. Es zieht in meinem Zimmer bei geöffneter Tür. 

3. Es ist sehr schwül im Hörsaal, man muss ihn luften. 
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4. Es friert fast jede Nacht in unserer Gegend. 

5. Es regnet heute vom frühen Morgen. 

6. Es klingelt schon zur Doppelstunde. 

7. Es gibt in der Wohnung keinen Fernseher. 

8. Es blitzt irgendwo im Norden. 

9. Es steht jetzt mit der Gesundheit des Vaters gut. 

10. Es geht dem Kranken in der letzten Zeit besser. 

11. Es ist mir angst in der Dunkelheit. 

Вправа 4. Утворіть окличні речення до поданих розповідних. 

Зразок: Es ist heute warm. 

Wie warm ist es heute! 

1. Es ist heute windig. 2. Es zieht in der ganzen Wohnung.  3. Es ist im Zimmer 

dunkel. 4. Es ist draußen kalt. 5. Es regnet oft in diesem Frühling. 

Вправа 5. Доповніть подані речення безособовими, уживаючи при цьому 

безособові дієслова, наведені в дужках. 

Зразок: Es ist Herbst. (regnen) 

Es ist Herbst. Es regnet oft. 

1. Ein Gewitter bricht aus. (blitzen, donnern, hageln). 2. Es ist Winter. (schneien) 

3. Es ist schon spät. (dunkeln) 4. Es ist früher Morgen. (dümmern) 5. Es ist Frühling. 

(tauen) 6. Die Nacht ist zu Ende. (tragen) 7. Das Gewitter kam nicht näher. 

(wetterleuchten). 

Вправа 6. Замініть особові речення на безособові, використовуючи 

безособовий займенник es. 

Зразок: Den ganzen Tag wehte ein starker Wind. 

Den ganzen Tag war es sehr windig. 

1. In der Nacht ging ein starker Regen nieder. 2. Heute ist Schnee gefallen. 3. In 

der Ferne zuckt ab und zu ein Blitz und danach grollt der Donner. 4. In den tropischen 

Ländern bricht die Dunkelheit plötzlich herein. 5. Im Winter beginnt die Dümmerung 

sehr früh. 

Вправа 7. Уставте man або es! 
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1. ... kann dieses Problem auf verschiedene Weise lösen. 2. In unserer Mensa wird 

... jetzt von den Kellnerinnen nicht bedient. ... ist Selbstbedienung eingeführt worden. 3. 

Wenn ... zum Arzt kommt, so wird ... zuerst untersucht. 4. In diesem Sanatorium wird ... 

besonders gut behandelt. 5. Wenn ... etwas gern hat, so ist ... nicht schwer. 6. Wenn ... 

während des Sprechens unterbrochen wird, verliert ... oft den Faden. 7. ... ist Abend. Die 

Sonne geht unter. ... wird feucht.  

Вправа 8. Перекладіть на німецьку. 

1. Зимовий ранок. Сніжить. 2. Розвидняється. Час уставати. 3. Сильний 

протяг. У кімнаті стає прохолодно. 4. На нашому факультеті є багато наукових 

гуртків. 5. Без світла тут погано читати. 6. Мені тут дуже зручно. Тут затишно, 

тепло і світло. 7. Смеркає. Дощ щойно вщух, і в саду ще сиро. 8. Тут темно, у кого 

є сірники? 9. Скажи, котра година? — Уже пів на десяту, час іти додому.  

Неозначено-особові речення із займенником man  

Речення, в яких присудок виражає дію, яку виконує неозначена особа, 

називаються неозначено-особовими (unbestimmt-persönliche Sätze). Неозначений 

займенник man утворився з іменника Mann унаслідок послаблення лексичного 

значення. Його граматичні функції дуже обмежені. Він уживається лише в 

називному відмінку і виконує функцію підмета у неозначено-особових реченнях. 

Займенник man не відмінюється. В українській мові немає відповідного 

займенника. Дієслово, що вживається з неозначеним займенником man, стоїть у 3-

й особі однини, а на українську перекладається дієсловом у 3-й особі множини: 

In unserem Dorf baut man eine neue Schule. 

У нашому селі будують нову школу. 

Дієслово, що вживається із займенником man, може також перекладатися на 

українську 2-ю особою однини (в узагальнюючому значенні) або інфінітивом: 

Wenn man daran denkt... Коли про це думаєш...Коли про це думати... 

З модальними дієсловами займенник man утворює сталі словосполучення з 

особливим модальним значенням, які українською перекладаються безособовими 

зворотами: man kann — можна, можливо; man darf — можна, дозволяється; man 
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soll — слід; man muss — потрібно, украй потрібно; man will — хочеться; man 

braucht — потрібно. 

Вправи 

Вправа 1. Прочитайте та перекладіть. 

1. Im Stadion treibt man Sport. 2. Wo kauft man Bücher? 3. Am Sonntag arbeitet 

man nicht. 4. In unserer Straße baut man ein Theater. 5. Im Sommer wird man an den 

Hochschulen Prüfungen ablegen. 6. Man kann in dieser Bibliothek interessante Bücher 

bekommen. 7. Darf man dieses Buch nach Hause nehmen? 8. Man muss viel arbeiten. 

Вправа 2. Розкрийте дужки та узгодьте присудок з підметом. 

1. Wo (spilen) man Schach? 

2. Welche Prüfung (legen) man in diesem Zimmer ab? 

3. Im Lesesaal (lesen) man Zeitschriften. 

4. Bald (werden) man den Bau dieses Hauses beenden. 

5. In allen Gruppen (schreiben) man heute eine Kontrollarbeit. 

6. Man (sprechen) hier nur deutsch 

Вправа 3. Узагальніть речення за зразком: 

Зразок a)Du badest im Sommer viel. - Man badet im Sommer viel. 

1. Du stehst am Sonntag um 9 Uhr auf. 2. Du frühstückst. 3. Du gehst mit deinen 

Freunden spazieren. 4. Nach dem Mittagessen liest du. 5. Am Abend siehst du fern. 6. 

Manchmal gehst du zu Besuch oder empfängst selbst Gäste. 

Вправа 4. Дайте відповіді на запитання за зразком. 

Зразок: — Wie grüßt man am Morgen? 

— Am Morgen grüßt man mit «Guten Morgen». 

1. Wie grüßt man am Vormittag? 

2. Wie grüßt man zwischen 11-14Uhr? 

3. Wie grüßt man am Nachmittag? 

4. Wie grüßt man am Abend? 

5. Was sagt man vor dem Schlafengehen? 
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(Morgen! Schönen guten Morgen! Mahlzeit! Sei(seid) herzlich gegrüßt! Guten 

Tag! Tag! Schönen guten Tag! Guten Abend! Abend! Schönen guten Abend! Gute 

Nacht!) 

Вправа5. Дайте відповіді на такі запитання. 

1. Wohin geht man, wenn man Bücher braucht? 2. Wohin geht man, wenn man 

Brot und Milch braucht? 3. Wohin geht man, wenn man Hunger hat? 4. Wohin fährt 

man, um sich zu erholen? 5. Was macht man, wenn man freie Zeit hat? 6. Wen besucht 

man, wenn man sich schlecht fühlt? 7. Wohin geht man, wenn man das Haar schneiden 

will? 

Вправа 6. Дайте відповіді на запитання, уживаючи при цьому слова, що 

стоять у дужках. 

1. Was macht man an einem Arbeitstag? 

(früh aufstehen, zur Arbeit/Uni gehen, am Abend fernsehen oder spazierengehen, 

einmal in der Woche zum Sporttraining gehen). 

2. Was macht man an einem Ruhetag (am Sonntag)? 

(etwas länger schlafen, Sport treiben, schöne Literatur lesen, Musik hören, tanzen, 

singen). 

3. Was macht man bei einem Arbeitseinsatz? 

(die Erde graben, die Beete umgraben, den Hof fegen, die Ernte einbringen, 

Zwiebeln und Kartoffeln sammeln, Apfel und Pflaumen pflücken). 

4. Was macht man im Sommer? 

(baden, Boot fahren, tanzen, Sport treiben, Wanderungen machen, Bücher lesen). 

Вправа 7. Перекладіть на німецьку. 

1. Після прогулянки відчуваєш добрий апетит. 2. Спортом потрібно 

займатися регулярно. 3. Потрібно вставати рано, бо тоді можна багато зробити. 4. 

Під час лекції не можна розмовляти, треба уважно слухати. 5. Не слід 

запізнюватись на тренування.  



 16 

Модальні дієслова  

 

Модальні дієслова в німецькій мові:«Я можу» 

Dürfen і können– обидва цих слова вживаються для опису можливості 

звершення якої-небудь дії. Однак є нюанси їх значень. 

Dürfen використовується у двох випадках: 

1. Коли потрібно висловити заборону або дозвіл. Перекладається як 

«дозволяється», «не можна», «заборонено», «можна» (в значенні «мати дозвіл»). 

2. Коли потрібно сказати про рекомендації (напр., ці таблетки 

рекомендується приймати вранці). 

Können має інший смисловий відтінок: могти, уміти, мати можливість, 

здатність до звершення чого-небудь. Наприклад: «я можу перенести шафу» (не 

мені дозволено це зробити, а у мене є така можливість), «він може грати в теніс» 

(не йому дозволили тут грати в теніс, а він вміє поводитися з м'ячем і ракеткою). 

Модальні дієслова в німецькій мові: «я повинен» 

Наступна пара модальних дієслів: sollen - müssen. Вони обидва близькі за 

змістом до російського «повинен». 

Sollen вживається в трьох випадках: 

1. Слідування законам або заповідям (не можна брати чужі речі). 
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2. Проходження боргу і моралі (ти повинен поважати чужу думку). 

3. Проходження чиїмось наказом, дорученням (батько сказав, що я повинен 

вчитися). 

Müssen перекладається, як правило, точно так само – повинен. Це слово 

менш жорстке і підкреслює, що той, хто говорить повинен зробити щось за своїм 

власним внутрішнім бажанням, або він робить це під тиском зовнішніх обставин 

(у цьому випадку ми часто перекладаємо як «змушений», «треба»). Наприклад: «я 

повинен добре вчитися» (я роблю це заради батька, не тому що він мене 

попросив, а тому що я вважаю, що так треба), «я повинен йти додому» (я 

змушений піти додому, бо йде дощ). Крім того, є і третій випадок, коли ми 

вживемо müssen: якщо мова йде про ситуацію, яка, на нашу думку, була неминуча 

(так і повинно було бути). 

Модальні дієслова в німецькій мові: «я хочу» 

Два дієслова wollen і möchten призначені для вираження побажань щодо 

якихось подій або дій. Розглянемо особливості їх значень. 

Wollen– це твердий намір, плани, тут відсутня невпевненість, цілком 

доречний буде переклад не тільки «хочу» або «збираюся», але «планую».  

Möchten означає «мати бажання». Як правило, це дієслово перекладається як 

«хотів би». До речі, він є формою відомого слова mögen, яке використовують для 

вираження симпатії (мені подобається, я люблю). 

А також це дієслово може виражати побажання, спонукання виконати щось. 

Часто можна побачити, як його перекладають «повинен» (ви повинні прибути 

якомога раніше), проте не слід плутати його з sollen або müssen, які теж можуть 

це означати. Möchten– це  м'яке, хоча й переконливе прохання. Більш точні 

варіанти перекладу: «бажано, щоб ви зробили», «Я б дуже хотів, щоб ви», «вам 

слід зробити». 

Таким чином: 

 dürfen: я можу плавати (мені дозволили лікарі);  

 können: я можу плавати (я це вмію робити);  

 sollen: я повинен плисти (на мене сподівається вся команда);  



 18 

 müssen: я повинен плавати (хочу позайматися перед здачею 

нормативів);  

 wollen: я збираюся плавати (буду ходити і вчитися);  

 möchten: я хотів би плавати (коли-небудь, може бути, коли у мене буде 

час, в будь-якому випадку, навіть якщо я не буду ходити в басейн, мені б хотілося 

цього).  

Übung 1: Ergänze die fehlenden Modalverben! 

Hallo, Susi. Ich gehe in die Bibliothek. _________ du mitkommen? 

Nein, ich _________ leider nicht. Es ist Ausverkauf, und ich ________ unbedingt in die 

Stadt.Aber morgen ist Deutsch-Schularbeit. ________ du nicht lernen? 

Morgen, wirklich?Ja, hast du das schon wieder vergessen? Du ________ doch nicht 

immer abschreiben.Was ________ wir denn machen, wenn Herr Professor Müller uns 

erwischt?Frau Professor Kneisser, ich ________ leider nicht am Deutschunterricht 

teilnehmen. 

Warum________du heute nicht mitmachen?Ich bin krank. Ich ________ mich 

ausruhen. Ich ________ heiß duschen, Tee trinken und schlafen 

Wer hat das gesagt?Mir ist wirklich schlecht! Ich _______ mich heute nicht 

konzentrieren.Warst du schon beim Arzt?Nein, noch nicht.Du ________ nach Hause 

gehen. Aber du _______ mir morgen eine Bestätigung vom Arzt bringen! 

Papa, ___________ ich heute ins Kino gehen? Ich ________ gern den neuen 

ActionFilm mit Arnold Schwarzenegger sehen.Felix, diesen Film __________ du noch 

nicht sehen. Diesen Film _______ man erst ab 18 sehen. Du _______ dir einen anderen 

Film anschauen.Ich ________ nicht immer diese Baby- Filme sehen!Tja, da _______ 

ich dir auch nicht helfen. Du _______ noch ein bisschen älter werden, dann ________ 

du dir jeden Film anschauen! 

Übung 2: Bilde Sätze mit Modalverben! 

Er kommt zu mir. (wollen)Wir lernen bei mir Deutsch. (können)Du bereitest dich 

auf die Schularbeit vor. (sollen)Wir lernen viel. (müssen)Die Schüler rauchen im 

Schulhof. (dürfen)Hilfst du mir bei der Hausübung? (können)Geht diese Klasse jetzt 

nach Hause? (dürfen)Die Nachhilfelehrerin hilft dir. (sollen)Der Maturant lernt die 
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Literaturgeschichte. (müssen)Die vierte Klasse fährt auf Schikurs. (wollen) 

Er kommt zu mir. Er will zu mir kommen. 

Lies den Text und ergänze die Tabelle! 

Modalverben: dürfen – können – sollen – müssen – wollen 

Im Deutschunterricht 

Ich darf Pause machen. Ich kann gut zeichnen. Ich soll pünktlich in den Unterricht 

kommen. Ich muss Schularbeiten schreiben. Ich will Fußball spielen. 

Du darfst in der Pause essen. Du kannst schön singen. Du sollst im Unterricht 

aufpassen. Du musst Prüfungen machen. Du willst viel lernen.  

Man darf im Deutschunterricht nicht rauchen. Man kann Fragen stellen. Man soll 

die Hausübung schreiben. Man muss die Klassenordnung einhalten. Man will klüger 

werden.  

Wir dürfen Pause machen. Wir können gemeinsam musizieren. Wir sollen 

mitarbeiten. Wir müssen viel lernen. Wir wollen Spaß haben.  

Ihr dürft in der Pause essen. Ihr könnt gut singen. Ihr sollt dem Lehrer zuhören. Ihr 

müsst für die Deutsch-Prüfung lernen. Ihr wollt früher nach Hause gehen.  

Sie dürfen einen Ausflug machen. Sie können gut schreiben. Sie sollen sorgfältiger 

arbeiten. Sie müssen dem Lehrer zuhören. Sie wollen nicht mehr aufpassen.  

 

 

 

 


