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Nebensätze mit „weil“ und „denn“ - 
Підпорядковані речення з "тому" і "тому що" 
• Nebensätze mit „weil“ und „denn“ sind Kausalsätze.  
• Kausalsätze sind Nebensätze, die angeben, aus welchem Grund 

etwas geschieht.

• Kausalsätze antworten auf die Frage „warum“ oder „wieso, 

weshalb und weswegen“.


- Підвідомчі речення з "тому" і "тому" є причинно-
наслідковими реченнями. 


- Причинно-наслідкові пункти - це підвідомчі речення, які 
вказують на причину, з якої щось відбувається.


- Причинні речення відповідають на питання «чому» або 
«чому, чому і чому».


Satzstellung bei einer nebenordnenden Konjunktion  
Порядок речень у вторинному з'єднанні
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• Die Konjunktion “denn” steht zwischen zwei Hauptsätzen. 
• Das Subjekt steht auf Position 1.  
• Das finite Verb steht auf Position 2. 
• Die Konjunktion “denn” leitet einen Hauptsatz ein, der den Grund 

angibt für das, was vorher festgestellt wurde. 

- З'єднання "тому що" стоїть між двома основними 
реченнями.


- Тема знаходиться на позиції 1. 

- Кінцеве дієслово знаходиться в позиції 2.

- У з'єднанні "тому що" вводиться основний пункт, який 

вказує на причину того, що було визначено раніше.
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Hinweis:


Die Konjunktion „denn“ steht niemals am Satzanfang!


З'єднання "тому що" ніколи не на початку речення!
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Satzstellung bei einer unterordnenden Konjunktion 
Порядок речень у підпорядкованому з'єднанні 


• Die unterordnende Konjunktion ( Subjunktion)  “weil” steht zwischen 
einem Haupt- und einem Nebensatz. 


• Im Nebensatz steht das finite (konjugierte) Verb am Endes des 
Satzes. Ebenso verhält sich die Subjunktion “da”, wobei diese eher 
schriftsprachlich verwendet wird und öfter am Satzanfang steht.


- Підпорядковане з'єднання (підрозділ) "тому що" стоїть 
між основним реченням і підпорядкованим реченням. 


- У підрядному реченні скінченне (відмінене) дієслово 
знаходиться в кінці речення. Так само поводиться 
підрядна заборона «да», при якій це частіше 
використовується в письмовій мові і частіше на початку 
речень.
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Kausale Verknüpfung mit Konjunktionen/ Причинно-
наслідковий зв'язок зі з'єднаннями: 
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1. Ich bin zu Hause geblieben, 
weil ich Kopfschmerzen habe. 

2. Das Motorrad fährt nicht mehr, 
weil es kein Benzin mehr hat. 

3. Gestern war ich nicht im 
Schwimmunterricht, weil ich 
krank war. 

4. Das Kind weint, weil es vom 
Stuhl gefallen ist. 

5. Achmed freut sich, weil er 
seinen A 2 - Test bestanden 
hat. 

6. Ich gehe nicht aus dem Haus, 
denn es regnet. 

7. Mein Freund geht heute nicht 
zur Arbeit, denn er ist krank. 

8. Ich gehe jetzt schlafen, weil 
ich sehr müde bin. 

9. Warum gehst du schon 
schlafen?  Weil ich so müde 
bin! 

10. Warum kommst du nicht mit 
ins Konzert?  Weil ich kein 
Geld mehr habe!

1. Я залишився вдома, тому 
що у мене болить голова. 

2. Мотоцикл більше не їздить, 
тому що у нього більше 
немає бензину. 

3. Вчора я не був на уроках 
плавання, тому що я був 
хворий. 

4. Дитина плаче, бо впала зі 
стільця. 

5. Ахмед щасливий, тому що 
він пройшов тест A 2. 

6. Я не виходжу з дому, тому 
що йде дощ. 

7. Мій хлопець не ходить 
сьогодні на роботу, тому що 
він хворий. 

8. Я лягаю спати, тому що я 
дуже втомився. 

9. Чому ви вже збираєтеся 
спати? Тому що я так 
втомився! 

10. Чому б тобі не прийти на 
концерт? Тому що у мене 
більше немає грошей!


