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Indirekte Frage - Непряме питання 

• Ein Satz, der eine Frage beinhaltet, heißt Fragesatz. / Речення, яке 
містить запитання, називається набором питань.

• Es gibt verschiedene Arten von Fragesätzen. / Існують різні типи 
наборів запитань:

Beispiel für eine direkte Frage - Приклад прямого запитання
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1. Wie heißt du?

2. Wer ist sie?

3. Wie alt ist deine Freundin?

4. Kommst du aus Polen?

5. Hast du das Buch gelesen?

6. Wohnst du in Hamburg?

7. Kannst du kochen?

8. Was hast du am Wochen-

ende gemacht?

9. Hast du Arbeit gefunden?

1. Як вас звати?

2. Хто вона?

3. Скільки років вашій 

дівчині?

4. Ви з Польщі?

5. Ви читали книгу?

6. Ви живете в Гамбурзі?

7. Ви можете готувати?

8. Що ти робив на 

вихідних?

9. ти знайшов роботу?
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Indirekte Fragen

©. Reinhard Laun 2

• Indirekte Fragen sind 
Fragen, die in einen anderen 
Satz eingebaut werden. Sie 
stehen daher in einem 
Nebensatz.


• Bei indirekten Fragen steht 
das Verb am Satzende.

• Eine W-Frage bleibt eine W-
Frage, wird jedoch zum 
Nebensatz.

• Bei JA / NEIN - Fragen wird 
der Nebensatz mit „ob“ 
eingeleitet.

• Bei einer indirekten Frage 
wird im Normalfall kein 
Fragezeichen gesetzt. 

• Der indirekte Fragesatz 
endet in der Regel mit einem 
Punkt.

• Bei einem indirekten 
Fragesatz steht das 
Fragezeichen nur, wenn die 
indirekte Frage im 
Nebensatz mit einer direkten 
Frage im Hauptsatz 
verbunden ist.

• Der indirekte Fragesatz 
klingt oft höflicher.

• Непрямі запитання – це 
запитання, які вбудовуються 
в інше речення. Тому вони 
знаходяться в підрядному 
речення.


• У непрямих питаннях 
дієслово стоїть у кінці 
речення.


• W-питання залишається W-
питання, але стає підрядним 
реченням.


• У разі запитань ТАК/НІ 
підрядне речення 
починається з «об».


• У разі непрямого запитання, 
як правило, не 
використовується знак 
питання.


• Непряме питальне речення 
зазвичай закінчується 
крапкою.


• У непрямому питальному 
речення знак питання 
з’являється лише в тому 
випадку, якщо непряме 
запитання в підрядному 
речення пов’язане з прямим 
запитанням у головному.


• Непряме запитання часто 
звучить більш ввічливо.
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Bei der indirekten Frage gibt es 2 Fragetypen. / Існує 2 типи запитань для 
непрямого запитання:


1. die Entscheidungsfrage / питання рішення


2. die Ergänzungsfrage / додаткове питання
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Typische Redemittel bei indirekten Fragen. / Типові ідіоми 
для непрямих запитань. 
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- Können Sie mir bitte 
sagen, …? 


- Könnten Sie mir eventuell 
sagen, …?


- Können Sie uns sagen, …

- Sag mir, …

- Verstehst du, …

- Ich verstehe leider nicht, …

- Ich habe leider nicht 

verstanden …

- Du verstehst nicht,…. 

- Wissen sie, ..

- Ich weiß nicht, …

- Ich wüsste gern, …

- Er weiß nicht, …..

- Sie wissen nicht,…..

- Ich würde gerne wissen, …

- Er fragt, …

- Ich will dich fragen, ..

- Er wollte schon immer   

fragen, …

- Sie fragen, ….

- Sie möchte wissen, …

- Ich wüsste, …

- Ich hätte gern gewusst, ..

- Niemand weiß, ..

- Er möchte wissen, …

Скажіть, будь ласка,…?

Не могли б ви мені 
сказати...?

Чи можете ви розповісти 
нам,…

Скажи мені, …

Ти розумієш, …

Я не розумію, …

Вибачте, я не зрозумів...

Ви не розумієте,….

Ти знаєш, ..

Я не знаю, …

Я хотів би знати, …

Він не знає, ....

Вони не знають,…..

Я хотів би знати, …

Він питає, …

Я хочу запитати тебе, ..

Він завжди хотів запитати...

Вони запитують, ….

Вона хоче знати,…

Я б знав,…

Я хотів би знати, ..

Ніхто не знає, ..

Він хоче знати,…
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Beispiel für indirekte Fragen -  Приклад непрямих запитань 
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1. Können Sie mir bitte sagen, 
wieviel Uhr es ist.

2. Ich verrate dir nicht, was 
mir meine Freundin zum 
Geburtstag geschenkt hat.

3. Ich sage dir nicht, wie alt 
ich bin.

4. Ich frage mich, ob das alles 
mit rechten Dingen zugeht.

5. Ich weiß nicht, was das 
bedeuten soll.

6. Die Ärztin erkundigte sich, 
wie es ihrer Patientin geht.

7. Ich soll dich fragen, warum 
du nicht mit uns zum 
Fussballstadion kommst.

8. Verstehst du endlich, wann 
der Dativ oder der Akkusativ 
verwendet werden muss.

9. Verraten Sie mir bitte, 
wieviel der Edelstein 
kostet?

10. Kein Mensch weiß, wie er 
seine B2 Prüfung geschafft 
hat. 

11. Ich wüßte gern, ob sich 
mein Nachbar auch für 
Hunde interessiert.

1. Скажіть, будь ласка, котра 
година.


2. Не буду розповідати, що 
подарувала мені дівчина 
на день народження.


3. Я не скажу, скільки мені 
років.


4. Цікаво, чи все це 
правильно.


5. Я не знаю, що це має 
означати.


6. Лікар запитала, як 
поживає її пацієнтка.


7. Я мав би запитати вас, 
чому ви не прийшли з нами 
на футбольний стадіон.


8. Ви нарешті зрозуміли, 
коли використовувати 
дальний чи знахідний?


9. Скажіть, будь ласка, 
скільки коштує 
дорогоцінний камінь?


10. Ніхто не знає, як він склав 
іспит B2.


11. Я хотів би знати, чи мій 
сусід також цікавиться 
собаками.


