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Der Konzessivsatz (Einräumungssatz) - 
Конспірологічна ставка (ставка гранту) 



Приклад стислої теореми 
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• Ein konzessiver Satz gibt 

- einen Gegengrund, 

- eine Einschränkung oder 

- eine Einräumung 


an.


• Für konzessive Sätze gibt es in 
der deutschen Sprache viele 
Ausdrucksformen. 


• Konzessive Satzgefüge können 
grundsätzlich gebildet werden 
durch:


a) einen Hauptsatz und 
einen Nebensatz 

b) zwei Hauptsätze 
c) Fragewort + „auch 

immer“.

• Стисле речення дає 

- зустрічна причина, 

- обмеження, або 

- грант 


при.


• Існує багато форм вираження 
лаконічних речень німецькою 
мовою. 


• В принципі, конспірологічні 
структури речень можуть 
формуватися:


A. основний пункт і 
підпорядковане 
речення


B. Два основних речення

C. Слово питання + 

"завжди".



Deutschkurs - Café Refugio Lektion 41
Konzessivsatz  mit „obwohl, obgleich, obschon“ - Приклади 



• Hauptsatz: konjugiertes Verb = Position 2 / Основне речення: відмінене 

дієслово = позиція 2

• Nebensatz: konjugiertes Verb am Ende / Підрядне речення: відмінене 

дієслово в кінці


Konzessivlsätze mit „obwohl“ 7 Стислі фрази з "хоча" 
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1. Obwohl er hohes Fieber hatte, 
ging er zur Arbeit.


2. Obwohl ich müde bin, kann ich 
nicht einschlafen.


3. Meine Schwester geht heute 
arbeiten, obwohl sie erkältet ist.


4. Der Junge des Nachbarn kann 
noch nicht rechnen, obgleich er 
schon in der 4. Klasse ist.


5. Der Mann fährt jeden Tag mit 
einem Auto zur Arbeit, obwohl er 
keinen Führerschein besitzt.


6. Ich bin immer müde, obwohl ich 
7 stunden geschlafen habe.

1. Хоча у нього була висока 
температура, він пішов на 
роботу.


2. Незважаючи на те, що я 
втомився, я не можу заснути.


3. Моя сестра сьогодні ходить на 
роботу, хоча у неї застуда.


4. Хлопчик сусіда ще не може 
займатися математикою, хоча 
він вже в 4-му класі.


5. Чоловік щодня їздить на 
машині на роботу, навіть якщо 
у нього немає водійського 
посвідчення.


6. Я завжди втомлююся, хоча 
спав 7 годин.
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Beispiele  für Konzessivsätze  mit „trotzdem“ - 
Приклади стислих речень з "тим не менш" 

• Kommen in einem konzessiven Zusammenhang zwei Hauptsätze vor, 
verwendet man in der Regel die Konjunktion „trotzdem“. / Якщо два 
основних речення відбуваються в стислому контексті, зазвичай 
використовується з'єднання «тим не менш».


• Der zweite Hauptsatz mit der Konjunktion „trotzdem“ ist immer 
nachgestellt. / Другий закон зі з'єднанням «проте» завжди 
відтворюється.


 




Hinweis / Підказка:

Die  beiden Hauptsätze können mit einem Komma oder mit einem 
„und“ verbunden werden. 7 Два основних речення можуть 
поєднуватися з комою або з «і».
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Formulierungen für Konzessivsätze - Формулювання 
для узгоджених речень 

Viele Konzessivsätze werden auch mit folgenden Formulierungen gebildet. / 
Багато конспірологічних пропозицій також формуються з наступними 
формулюваннями:


- wenn …..auch / wenn ….(auch) noch so / selbst wenn….. 
- so + Adjektiv + auch  / so + Partizip  + auch  / so + Adverb + 

auch / gleichgültig, (ob) … / zwar …aber 
- wie + Adjektiv + auch (immer) / wie + Adverb + auch (immer) 

- якщо .....також / якщо ....(також) все ще так / навіть якщо .....

- so + прикметник + також / so + participle + також / so + 

прислівник + також / байдужий, (чи) ... / хоча ... Але

- подобається + прикметник + також (завжди) / подобається + 

прислівник + також (завжди)
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1. Ist die Arbeit noch so schwer, 
so werden wir dennoch nicht 
aufgeben.


2. Was auch immer du machen 
willst, ich helfe dir dabei.


3. Mit wem du auch deinen 
Urlaub verbringen willst, ich 
wünsche dir viel Spaß. Wenn 
auch dein Flugzeug Verspätung 
hat, wir warten im Flughafen 
auf dich.


4. Auch wenn es draußen stürmt 
und schneit, gehe ich mit 
meinem Hund „Gassi“. 


5. Wie lange auch immer er das 
Klavierstück übt, er wird es nie 
zur Konzertreife bringen.

1. Незалежно від того, 
наскільки важка робота, ми 
не здамося.


2. Що б ви не хотіли робити, я 
вам допоможу.


3. З ким би ви не хотіли 
провести відпустку, я бажаю 
вам багато веселощів. Якщо 
ваш літак також 
затримується, ми будемо 
чекати вас в аеропорту.


4. Навіть якщо на вулиці 
шторми і сніги, я йду зі 
своєю собакою „Гассі". 


5. Як би довго він не 
практикував фортепіанний 
твір, він ніколи не доведе 
його до концертної зрілості.
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