
DEKLINATION DER ADJEKTIVE 

(Відмінювання прикметників) 

Прикметники відмінюються в німецькій мові за трьома типами відмін: слабка, сильна, 

змішана відміна. Тип відмінювання залежить від артиклів, вказівних/ присвійних займенників та 

заперечної частки. 

DIE SCHWACHE DEKLINATION 

До першої відміни належать прикметники, перед якими стоїть: 

1. означений артикль (der bestimmte Artikel – der/ die/ das) 

2. займенники цей, той, який, всі, обоє (die Pronomen dieser, jener, jeder, derselbe, derjenige, 

welcher, alle, beide, sämtliche) 

3. присвійні займенники в множині (die Possessivpronomen im Plural) 

4. заперечна частка в множині (die Verneinung kein im Plural stehen) 

Ці слова вказують на рід, число та відмінок прикметників, тому є граматично сильними. 

Прикметник має закінчення –e/ -en.  

Відмінки Maskulinum Femininum Neutrum Plural 

Nomimativ 

(називний) 

der junge Mann  

(молодий чоловік) 

die hübsche Frau 

(красива жінка) 

das kleine Kind 

(маленька дитина) 

die netten Leute 

(хороші люди) 

Genitiv  

(родовий) 

des jungen Mannes der hübschen Frau des kleinen Kindes der netten Leute 

Dativ  

(давальний) 

dem jungen Mann der hübsche Frau dem kleine Kind den netten Leuten 

Akkusativ  

(орудний) 

den jungen Mann die hübsche Frau das kleine Kind die netten Leute 

 

DIE STARKE DEKLINATION 

Другий тип відмінювання називається сильною відміною прикметника. Тут немає 

супровідного слова і прикметник отримує закінчення, яке вказує на рід, число та відмінок. 

Відмінки Maskulinum Femininum Neutrum Plural 

Nomimativ 

(називний) 

heißer Tee  

(гарячий чай) 

warme Milch 

(тепле молоко) 

schwarzes Brot 

(чорний хліб) 

frische 

Lebensmittel 

(свіжі продукти) 

Genitiv  

(родовий) 

heißen Tees warmer Milch schwarzen Brotes frischer 

Lebensmittel 

Dativ  

(давальний) 

heißem Tee warmer Milch schwarzem Brot frischen 

Lebensmitteln 

Akkusativ  

(орудний) 

heißen Tee warme Milch schwarzes Brot frische 

Lebensmittel 

 

DIE GEMISCHTE DEKLINATION 

Третій тип відмінювання прикметників має ознаки сильної та слабкої групи, тому називається 

змішаним типом відмінювання. До цієї групи відносяться прикметники, які стоять після: 

1. неозначеного артикля (der unbestimmte Artikel) 



2. присвійних займенників в однині (Possessivpronomen im Singular) 

3. заперечної частки в однині (der Verneinung kein im Singular) 

Відмінки Maskulinum Femininum Neutrum 

Nomimativ 

(називний) 

ein junger Mann   eine junge Frau 

 

ein kleines Kind 

Genitiv  

(родовий) 

eines jungen  Mannes einer jungen Frau eines kleinen Kindes 

Dativ  

(давальний) 

einem jungen  Mann einer jungen Frau einem kleinen Kind 

Akkusativ  

(орудний) 

einen jungen  Mann eine junge Frau 

  

ein kleines Kind 

 


