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Der Finalsatz (Absichtssatz)  - Останній рух 

Die Modalverben „sollen“, „möchten“ und „wollen“ können keinen
Finalsatz bilden, da sie selbst ein Ziel, einen Zweck oder eine Absicht
beschreiben. / Модальні дієслова "повинен", "хочу" і "хочу" не можуть
Сформуйте останнє речення, тому що вони самі формують мету, мету 
або намір описати.
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• Ein Finalsatz beschreibt eine 
Absicht, einen Zweck oder ein 
Ziel. 


• Die entsprechenden 
Fragewörter lauten: Wozu?; Zu 
welchem Zweck?; Mit 
welcher Absicht? 

• Ein Finalsatz ist ein Nebensatz, 
bei dem das konjugierte Verb 
am Satzende steht.


• Der Finalsatz kann sowohl vor 
als auch hinter dem Hauptsatz 
stehen.


• Ein Finalsatz mit „um… zu…“ 
ist ein Infinitivsatz.


• Die Verwendung von „um… 
zu…“ als Infintivsatz ist nur 
möglich, wenn in beiden 
Satzteilen das Subjekt gleich 
ist.


• Wenn die Subjekte in beiden 
Satzteilen unterschiedlich sind, 
wird der Finalsatz mit dem 
Hauptsatz durch die 
Konjunktion „damit“ , „dass“ 
oder „auf dass“ verbunden.

• Останнє речення описує 
намір, мету або мету. 

• Відповідні слова питання: 
Для чого?; З якою метою?; З 
яким наміром?

• Остаточний рух - це підрядне 
речення, в якому відмінене 
дієслово знаходиться в кінці 
речення.

• Кінцевий рух може бути як 
перед основним рухом, так і 
позаду нього.

• Останнє речення з "um... 
до..." Це інфінітивна теорема.

• Використання "для... до..." як 
невизначене речення 
можливе лише в тому 
випадку, якщо предмет 
однаковий в обох частинах 
речення.

• Якщо суб'єкти відрізняються 
в обох частинах речення, 
остаточний рух пов'язаний з 
основним пунктом зв'язком 
"з", "що" або "на цьому".
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Finalsätze - Приклади 
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1. Ich fahre frühzeitig zum 
Flughafen, damit ich meinen 
Flug nicht versäume.

2. Im Sommer habe ich immer 
Sonnencreme mit dabei, damit 
ich meine Haut schützen kann.

3. Anastasia braucht ein 
Wörterbuch, damit sie ihre 
deutschen Texte übersetzen 
kann.

4. Ich gehe jetzt Lebensmittel 
einkaufen, um mein Mittagessen 
kochen zu können.

5. Ich muss täglich Tabletten 
nehmen, damit ich keine 
Schmerzen habe.

1. Я виїжджаю рано в 
аеропорт, щоб не 
пропустити свій рейс.

2. Влітку у мене завжди є 
сонцезахисний крем зі 
мною, щоб я міг 
захистити свою шкіру.

3. Анастасії потрібен 
словник, щоб вона могла 
перекладати свої 
німецькі тексти.

4. Тепер я йду за 
покупками, щоб 
приготувати обід.

5. Мені потрібно приймати 
таблетки щодня, щоб у 
мене не було болю.
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1. Ich ziehe im Winter meine 
dicke Jacke an, um nicht 
frieren zu müssen. Tim 
arbeitet, damit er Geld 
verdient.

2. Ich gehe zum Arzt, damit er 
mir Medikamente 
verschreibt.

3. Ich fahre mit dem Bus, um 
schneller nach Hause zu 
kommen.

4. Damit du besser siehst, 
mache ich dir das Licht an,

5. Ich schalte das Radio ein, 
um die neuesten Nachrichten 
zu hören.

6. Um Geld zu sparen, fahren 
wir nächstes Jahr nicht in 
Urlaub.

7. Ich tue alles, damit sich 
meine Freundin Olga wohl 
fühlt.

8. Eva lernt Deutsch, damit sie 
bald einen guten Job 
bekommt.

1. Взимку надягаю товсту 
куртку, щоб не довелося 
замерзати. Тім працює, 
щоб заробити гроші.

2. Я йду до лікаря, щоб він 
призначив мені ліки.

3. Я їду на автобусі, щоб 
швидше дістатися додому.

4. Щоб ти міг бачити краще, я 
вмикаю тобі світло,

5. Я вмикаю радіо, щоб 
слухати останні новини.

6. Щоб заощадити гроші, ми 
не підемо у відпустку в 
наступному році.

7. Я роблю все, щоб моя 
подруга Ольга відчувала 
себе комфортно.

8. Єва вивчає німецьку мову, 
щоб незабаром отримати 
хорошу роботу.


