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Infinitivsätze  - Інфінітивні фрази 
• Unter einem Infinitivsatz verstehen wir ein Satzteil mit einem Infinitiv am 

Satzende. / Під теоремою інфінітиву ми маємо на увазі фразу з 
інфінітивом в кінці речення.


• Hauptsatz und sinngerichtete Infinitivkonstruktionen werden immer 
durch ein Komma getrennt und sind keine Nebensätze, bilden aber 
zusammen mit dem Hauptsatz ein Satzgefüge bzw. eine Satzgruppe.


- Основний пункт і смислово-орієнтовані інфінітивні конструкції 
завжди розділені комою і не є підвідомчими реченнями, а 
разом з основним реченням утворюють структуру речень або 
групу речень.


• Wenn man von Infinitivsätzen spricht, ist immer die Infinitivkonstruktion 
mit "zu" gemeint. / Коли мова йде про інфінітивні речення, інфінітивна 
конструкція завжди мається на увазі «до».


• Infinitivsätze unterscheiden sich von den Nebensätzen nur dadurch, dass 
sie kein Subjekt enthalten und dass ihr Prädikat nicht finit ist. / 
Інфінітивні речення відрізняються від підрядних положень тільки тим, 
що вони не містять суб'єкта і що їх предикат не є фінічним.


Verben, nach denen ausschließlich Infinitivsätze stehen, sind z.B.  / 
Дієслова, після яких стоять тільки інфінітивні речення, є e.B. : 

es ablehnen, anfangen, aufhören, beabsichtigen, befehlen, beginnen, 
sich bemühen, beschließen, sich entscheiden, sich entschließen, 
gelingen, neigen (dazu), planen, probieren, verboten, vergessen, es 
vermeiden, versuchen, verzichten darauf, vorhaben, es wagen, sich  

weigern , … 
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Beispiele für Infinitivsätze - Приклади інфінітивних множин 
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1. Ich hoffe, dir helfen zu können.

2. Ich wünschte, meine Freundin 

früher getroffen zu haben.

3. Du hast den Eindruck, den Test 

nicht bestanden zu haben.

4. Sie entschied sich schon vor 

einigen Jahren, einmal  einen 
eigenen  Pflegedienst zu 
gründen.


5. Die Ärztin plant, die Klinik zu 
verlassen.


6. Schwester Jannet bemüht sich, 
Arbeit in Deutschland zu finden.


7. Der Pflegehilfskraft ist es nicht 
erlaubt, beim Patienten Blut 
abzunehmen.


8. Es ist heute noch das Schicksal 
vieler Frauen, für die gleiche 
Arbeit weniger Lohn zu 
bekommen. 

9. Es ist üblich und gesetzlich 
geregelt, in jedem Kalenderjahr 
Anspruch auf bezahlten 
Erholungsurlaub zu haben. 

10. Die Stationsleitung hatte die 
Absicht, den Patienten einen Tag 
früher zu  entlassen. 

11. Schwester Hajar plant, ihren 
Freund in Hamburg zu 
besuchen.


1. Я сподіваюся, що зможу вам 
допомогти.


2. Я хотів би зустрітися зі своєю 
дівчиною раніше.


3. У вас складається враження, 
що ви не пройшли тест.


4. Кілька років тому вона 
вирішила заснувати власну 
службу медсестер.


5. Лікар планує покинути клініку.

6. Сестра Яннет прагне знайти 

роботу в Німеччині.

7. Медсестрі не дозволяється 

забирати кров у пацієнта.

8. Доля багатьох жінок сьогодні 

все ще полягає в тому, щоб 
отримувати менше зарплати за 
ту ж роботу.


9. Законом прийнято і 
регламентовано право на 
оплачувану рекреаційну 
відпустку в кожному 
календарному році.


10. Керівництво палати мало намір 
виписати пацієнта на день 
раніше.


11. Сестра Хаджар планує 
відвідати свого бойфренда в 
Гамбурзі.


