
Das Präsens 

(Теперішній час) 

Теперішній час усіх дієслів утворюється від основи інфінітива додаванням особових 

закінчень: 

 Однина  Множина  

1 особа -e  -en 

2 особа -(e)st -(e)t 

3 особа -(e)t -en 

  

Наприклад:  

 fragen lernen 

ich frage lerne 

du fragst lernst 

er/ sie/ es fragt lernt 

wir fragen lernen 

ihr fragt lernt 

Sie/ sie fragen lernen 

 

Дієслова, основа яких закінчується на –d, -t, -chn, -dn, -ffn, -gn, -tm, -dm, мають у 2 особі 

однини закінчення -est, а в 3 особі однини й 2 особі множини закінчення –et: 

 öffnen 

ich öffne 

du öffnest 

er/ sie/ es öffnet 

wir öffnen 

ihr öffnet 

Sie/ sie öffnen 

 

Дієслова, основа яких закінчується на -s, -ss, -ß, -z, -tz, -x мають у 2 особі однини закінчення –

t: 

 sitzen 

ich sitze 

du sitzt 

er/ sie/ es sitzt 

wir sitzen 

ihr sitzt 

Sie/ sie sitzen 

 

Сильні дієслова змінюють у 2-й та 3-й особі однини кореневий голосний  

 -e  -i  -a  -ä  -au  -äu  -o  -ö  

ich gebe fahre laufe stoße 

du gibst fährst läufst stößst 

er/ sie/ es gibt fährt läuft stößt 

wir geben fahren laufen stoßen 

ihr gebt fahrt lauft stoßt 

Sie/ sie geben fahren laufen stoßen 



 

Неправильні дієслова відмінюються по-особливому: 

 sein  haben  werden  tun  

ich bin habe werde tue 

du bist hast wirst tust 

er/ sie/ es ist hat wird tut 

wir sein haben werden tun 

ihr seid habt werdet tut 

Sie/ sie sein haben werden tun 

 

Неправильні дієслова stehen, gehen, ф також сильні дієслова bewegen, heben, genesen  не 

змінюють при дієвідмінюванні кореневий голосний: 

 gehen stehen bewegen 

ich gehe stehe bewege 

du gehst stehst bewegst 

er/ sie/ es geht steht bewegt 

wir gehen stehen bewegen 

ihr geht steht bewegt 

Sie/ sie gehen stehen bewegen 

 

Модальні дієслова мають особливості у теперішньому часі:  

 змінюють кореневу голосну в однині (крім sollen) 

 не мають закінчень у 1-й та 3-й особі однини 

 wollen können dürfen müssen sollen mögen wissen 

ich will kann darf muss sollen mag weiß 

du willst kannst darfst musst sollst magst weißt 

er/ sie/ es will kann darf muss soll mag weiß 

wir wollen können dürfen müssen sollen mögen wissen 

ihr wollt könnt dürft müsst sollt mögt wisst 

sie / Sie wollen können dürfen müssen sollen mögen wissen 

  

Дієслова з відокремлюваними префіксами й складні дієслова, перший наголошений 

компонент яких виражений іменником, прикметником або прислівником (напр. heimfahren, fernsehen, 

teilnehmen) в реченні розділяються з префіксом/ складеним іменником: 

Ich sehe gern fern. 

Bald kommt meine Freundin in Winnyzja an. 

Зворотні дієслова відмінюються разом з зворотним займенником: 

ich interessiere mich 

 du interessierst dich 

er/ sie/ es interessiert sich 

wir interessieren uns 

 ihr interessiert euch 

 sie / Sie interessieren sich 

 


