
Практичне заняття №18 

Тема 3.3. Питальні, присвійні, вказівні займенники. Наказовий спосіб дієслів. 

(2 год.) 

Мета: навчитися розрізняти та  відмінювати питальні, присвійні, вказівні 

займенники, будувати речення з ним; засвоїти особливості утворення наказового 

способу дієслів; розвивати навички побудови розповідних речень та складання 

розповіді за малюнком; виховувати цікавість до майбутньої професії.  

Вид заняття: повідомлення та закріплення нового матеріалу. 

Міжпредметні зв’язки: технологія обслуговування в готелях і тур. 

комплексах.  

Дидактичний матеріал: нові граматичні поняття та вправи на закріплення. 

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

Довідник абітурієнта. Німецька мова. – Х.: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – с. 75.   

     2. Кравченко А. П. Современная грамматика немецкого языка. – Донецк, 

2004. – с.35. 

                                               Хід заняття 

1. Організаційна частина (привітання).   

2. Актуалізація опорних знань (Перевірка домашнього завдання). 

3. Повідомлення теми, мети. 

4. Опрацювання та закріплення нового матеріалу. 

     А) вивчення особливостей питальних, присвійних та вказівних 

займенників та  запис у зошити (Додаток1) 

     Б) виконання вправ на закріплення вживання займенників (Додаток 2); 

     В) вивчення утворення наказового способу дієслів (Додаток 3); 

     Г) виконання вправ на закріплення утворення наказового способу дієслів 

(Додаток 4).  Д) виконання завдання за малюнком (Додаток 5) 

5. Оцінювання студентів.  6. Повідомлення домашнього завдання (вивчити 

матеріал заняття, скласти 5 речень з новими граматичними поняттями.  

Викладач     А.О. Просяник 



Питальні займенники Interrogativpronomen      (Додаток 1) 

Питальними займенниками є: wer, was, welcher, was für (ein). 

Wer kommt zu Besuch? 

Welches Spielzeug gefällt dem Kind? Was liegt auf dem Tisch? 

Вони складають питання про предмет, особу або їхні властивості. Питальний 

займенник was використовується щодо особи, якщо запитують про її партійну 

приналежність, соціальний стан або професію. 

Was ist er (von Beruf)? 

Was ist sie ihrer sozialen Stellung nach? 

Питальні займенники  wer i was відмінюються таким чином: 

Nom. wer was 

Gen. wessen 

Dat. wem (wem) 

Akk. wen was 

Wessen? «чий?» — питальний займенник, що за походженням є формою 

Genitiv від wer i was, уживається не відмінюючись як питальне слово перед 

іменником: Wessen Buch ist das?Чия це книга? 

При відповіді на таке питання вживається іменник із присвійним 

займенником чи з іншим іменником у Genitiv: 

Das ist sein Buch. (Das ist das Buch des Lektors.) 

Займенник welcher (welche, welches) уживається, якщо потрібно зробити 

вибір з кількості. 

Welches Kleid gefällt dir? — Dieses Kleid rechts. 

Займенник was für (ein) запитує про якості або інші ознаки предмета. Його 

остання складова частина відмінюється, як неозначений артикль. У множині 

займенник має форму was für? 

Was für ein Auto willst du dir anschaffen? — Ein rotes Sportauto. 

Присвійні займенники (Possessivpronomen) 

Присвійні займенники вказують на особисту приналежність предмета, 

відповідаючи на питання wessen? «чий?». У німецькій мові вони узгоджуються з 



особовим займенником, що позначає особу, якій належить предмет. Особовому 

займеннику ich присвійний: mein, du — dein, er — sein, sie — ihr, es – sein, wir — 

unser, ihr — euer, sie — ihr, Sie — Ihr: 

Hier sitzen  unsere  Studenten. Auf den  Tischen  liegen ihre Lehrbücher. 

Кожен присвійний займенник узгоджується також у роді, числі і відмінку з 

іменником, до якого він належить. Відмінюються присвійні займенники так, як 

неозначений артикль в однині і як означений артикль у множині: 

 

Відмінювання присвійних займенників 
 

 Singular Plural 

 

 

Maskulinum Femininum Neutrum  

 

N. mein Anzug ihre Jacke dein Hemd seine Anzüge, Hemden, 

Jacken 

G. meines 

Anzuges 

ihrer Jacke deines 

Hemdes 

seiner Anzüge, Hemden, 

Jacken 

D. meinem Anzug ihrer Jacke deinem 

Hemd 

seinen Anzügen, 

Hemden, Jacken 

A. meinen Anzug ihre Jacke dein Hemd seine Anzüge, Hemden, 

Jacken 
 

Українському займеннику «свій» у німецькій мові відповідають різні 

присвійні займенники: 

Я читаю свою книжку.             Ich lese mein Buch. 

ТИ читаєш свою книжку.         Du liest dein Buch.  

Він читає свою книжку.           Er liest sein Buch.  

Вона читає свою книжку.         Sie liest ihr Buch.  

МИ читаємо свою книжку.       Wir lesen unser Buch.  

Ви читаєте свою книжку.         Ihr lest euer Buch.  

Вони читають свою книжку.    Sie lesen ihr Buch.  

 

Перекладіть речення, зверніть увагу на відмінювання присвійних 

займенників. 



       1. Я люблю свого брата. 2. Вони поважають свою вчительку. 3. Вона 

часто пише листи своїй сестрі. 4. Сини поважають свого батька. 5. Ми 

розмовляємо зі своїми друзями. 6. Я часто зустрічаю свого племінника.  

 

Вказівні займенники Demonstrativpronomen 

До вказівних займенників належать: dieser, jener, derjenige, derselbe, der, es 

i das. Займенники dieser (dieses, diese) i jener (jenes, jene)  відмінюються як 

означений артикль та вживаються для зіставлення предметів; dieser (цей) указує 

на ближчий предмет, а jener — на віддаленіший: 

Dieses Buch hat sie schon gelesen, jenes Buch noch nicht. 

Займенники derjenige (dasjenige, diejenige) i derselbe (dasselbe, dieselbe) 

складаються з двох слів: der (das, die) + jenige i der (das, die) + selbe. Перша 

частина відмінюється так, як означений артикль, а друга — як прикметник після 

означеного артикля: 

 

 

 

 

 

 

Derjenige вказує на той іменник, до якого належить підрядне речення: 

An demjenigen Abend, an dem das geschah, waren alle zu Hause. 

Займенник der (das, die) відмінюється таким чином: 

      

 m. f. n. PI. 

N. der die das die 

G. 

D. 

dessen deren dessen deren  

dem der dem denen 

A. den die das die 

 

 m. f. n. PI. 

N. derjenige diejenige dasjenige diejenigen 

G. desjenigen derjenigen desjenigen derjenigen 

D. demjenigen derjenigen demjenigen denjenigen 

A. denjenigen diejenige dasjenige diejenigen 



Вправи (Додаток 2) 

1. Setzen Sie die fehlenden Endungen ein. 

Frankfurt, den 30. Mai 2008 

Lieber Hans, 

Dein__ Antwort auf mein__ Brief hat mich sehr gefreut. So werden wir also unser 

__Ferien gemeinsam auf dem Bauernhof mein __Onkels verbringen. 

Sein__ Einladung habe ich gestern bekommen. Er lädt Dich, Dein__ Bruder und 

mich auf sein__ Bauernhof ein. Mein__ Freude kannst du dir vorstellen. Es war ja 

schon lange unser__ Plan, zusammen zu verreisen. 

Mein__ Verwandten haben auf ihr__ Bauernhof allerdings ihr__ eigene Methode:  

Mein__ Onkel  verwendet keinen chemischen Dünger, er düngt sein__ Boden nur mit 

dem Mist sein__ Schafe und Kühe. Ebenso macht es sein__ Frau: ihr__ 

Gemüsegartendüngt (удобрює) sie nur mit natürlichem Dünger (добриво). Ihr__ 

Gemüse und ihr __Obst wachsen völlig natürlich auf! … 

Herzliche Grüße 

Dein __Klaus 

 

2. Beantworten Sie die folgenden Fragen. 

1)  Welches Werk von Beethoven ist dein Lieblingswerk? 

2)  Welcher Roman von Jule Verne ist sein Lieblingsroman? 

3)  Welche deutschen Schriftsteller kennst du? 

4)  Welcher Roman hat Goethe Weltruhm gebracht? 

5)  Welches Genre bevorzugst du in der Literatur? 

6)  In welcher Sprache erschienen Andersens Werke? 

7)  In welchem Fach findest du dich am besten zurecht? 

8) Welche ist die schönste Straße in Kyjiw? 

9) Was für ein Buch möchtest du lesen? 

10) Was   für   Möglichkeiten   gibt   es,   eine   Fremdsprache   zu erlernen? 

 

3. Übersetzen Sie ins Deutsche. 



1. Де працюють твої батьки? Хто вони за фахом? 2. Чия це курсова робота? 

Студент забув написати своє прізвище. 3. Хто у вашій групі взяв теми з граматики 

для курсових робіт? 4. Над якою темою працює ця студентка? Яка це тема? 

Цікава? — Дуже. Ця тема цікава теоретично і важлива практично. 5. Що це за 

будинок? — Це наш новий гуртожиток. 6. Яку книгу ти читаєш? — …  — Яка це 

книга? — Дуже цікава.  

Наказовий спосіб  дієслів  (Додаток 3) 

Наказовий спосіб (der Imperativ, die Befehlsform) виражає адресоване 

співрозмовникові спонукання виконати певну дію.  

Наказовий спосіб має чотири особові форми: 2-гу особу однини, 2-гу особу 

множини, форму ввічливого звертання і 1-шу особу множини.  

Форма 2-ї особи однини утворюється від основи презенса за допомогою 

закінчення -е, яке, особливо в усному мовленні, часто випускається: 

spielen — spiel(e); singen — sing(e). 

У дієслів, основа яких закінчується на d, t, dm, tm, bn, chn, ffn, gn, tn, а також 

у дієслів із суфіксами –eln, -ern закінчення -е обов’язкове:  

öffnen — öffne; atmen — atme; senden — sende; lächeln — lächle;  

wandern — wandre. 

Дієслова kommen i lassen у 2-й особі однини не мають закінчення:  

komm, lass.  

Cильні дієслова, у яких у 2 і 3-й особі однини презенса кореневий голосний е 

чергується з і(іе), зберігають чергування і в 2-й особі однини наказового способу. 

Ці дієслова не приймають закінчення -е:  

werfen (du wirfst) — wirf; lesen (du liest) — lies.  

Сильні дієслова, які в 2 і 3-й особах однини презенса мають умлаут, 

втрачають його в 2-й особі однини наказового способу:  

waschen (du wäschst) — wasch(e); schlafen (du schläfst) — schlaf(e).  

2-гa особа множини наказового способу збігається з 2-ю особою множини 

презенса дійсного способу:  

loben (ihr lobt) — lobt; singen (ihr singt) — singt. 



2-га особа однини і множини наказового способу вживається, як звичайно, 

без особового займенника: 

Übersetz diesen Text!  

Особовий займенник уживається тоді, коли особа, яка говорить, хоче 

підкреслити категоричність наказу або виділити серед інших осіб ту, якій 

адресовано наказ: Mach du deine Sache dort gut! (L.Feuchtwanger.)  

1-ша особа множини наказового способу збігається за формою з 1-ю особою 

множини презенса дійсного способу:  

loben (wir loben) — loben wir; singen (wir singen) — singen wir.  

Форма ввічливого звертання збігається з відповідною формою презенса 

дійсного способу:  

loben (sie loben) — loben Sie; singen (sie singen) — singen Sie.  

У 1-й особі множини і у формі ввічливого звертання наказового способу 

особовий займенник не випускається. Він стоїть після дієслова: 

Gehen wir heute ins Kino!  

У дієслів з відокремлюваним префiксом у всіх особових формах наказового 

способу префікс відокремлюється:  

aufschreiben — schreib(e) auf, schreibt auf, schreiben wir auf, schreiben Sie auf. 

Наказовий спосіб часто супроводжується спонукальними частками bloß, 

doch, mal, man, nur і перекладається на українську наказовим способом з 

частками -но, -бо:  

Zeig mal mir dein Buch! — Покажи-но мені свою книжку!  

Bleib nur ruhig sitzen! — Сиди-бо спокійно!  



Вправи        (Додаток 4) 

1. Вправа 1. Напишіть усі форми наказового способу. 

1. Infinitiv 1. Imperativ 1. Hoflichkeitsform 
1.   1. Singula

r 

1. Plural 1.   

1. Turnen 1. Turne!  1. Turnt!  1. TurnenSie! 

1. Zahlen 1.   1.   1.   

1. Schreibe

n 

1.   1.   1.   

1. Fahren 1.   1.   1.   

1. Schlafen 1.   1.   1.   

1. Spreche

n 

1. Sprich! 1. Sprecht

! 

1. SprechenSie! 

1. Werfen 1.   1.   1.   

1. Helfen 1.   1.   1.   

1. Geben 1.   1.   1.   

1. Essen 1.   1.   1.   

1. Lesen 1. Lies! 1. Lest! 1. LesenSie! 

1. Sehen 1.   1.   1.   

1. Befehle

n 

1.   1.   1.   

1. Empfehl

en 

1.   1.   1.   

1. nehmen 1. Nimm! 1. Nehmt! 1. NehmenSie! 

1. eintreten 1.   1.   1.   

 

Вправа 2. Побудуйте речення в наказовому способі за зразком. 

Зразок a) : Ich habe mich doch nicht gewaschen. 

Wasche dich! 

1. Ich habe mich noch nicht gekämmt. 2. Ich habe mich nicht richtig benommen.  

3. Ich habe mich dafür nicht interessiert. 4. Ich habe mich daran noch nicht 

gewohnt. 

Зразок b) : Wir haben uns noch nicht beruhigt. 

Beruhigt euch! 

1. Wir haben uns noch nicht verabschiedet. 2. Wir haben uns noch nicht 

unterhalten. 3. Wir haben uns daran noch nicht erinnert. 4. Wir haben uns zum Wort 

noch nicht gemeldet. 5. Wir haben uns damit noch nicht beschäftigt. 

 



Скажіть, які предмети у людей, зображених на малюнках і складіть 

розповідь про них. (Додаток 5) 

 


