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• Das Futur I drückt aus, dass 
eine Handlung nach dem 
Zeitpunkt des Sprechens 
anfängt.

• Das Präsens und das Futur I 
sind in bestimmten 
Anwendungsbereichen 
gegeneinander austauschbar, 
in anderen Bereichen nicht. 

• Sätze im Futur beziehen sich 
immer auf die Zukunft. Aber 
auch Sätze im Präsens können 
sich auf die Zukunft beziehen.

• Man kann also durchaus die 
Präsensform nehmen, wenn 
sich eine Handlung in der 
Zukunft abspielt. Um deutlich 
zu machen, dass die Handlung 
zukünftig stattfindet, wird in den 
Satz eine adverbiale 
Bestimmung der Zeit (nächstes 
Jahr, demnächst, bald, gleich 
usw.) eingefügt.

Майбутнє I виражає те, що дія 
починається після моменту 
мовлення.
Теперішній і майбутній час є 
взаємозамінними в певних 
сферах застосування, але не в 
інших.
Речення в майбутньому завжди 
стосуються майбутнього. Але 
речення в теперішньому часі 
також можуть стосуватися 
майбутнього.
Тому ви точно можете 
використовувати теперішній час, 
коли дія відбувається в 
майбутньому. Щоб було 
зрозуміло, що дія 
відбуватиметься в майбутньому, 
до речення вставляють 
прислівниковий термін 
(наступного року, скоро, скоро, 
скоро тощо).
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Коли ми формуємо речення майбутнього часу разом із певною 
вставкою, як-от «можливо», «ймовірно», «ймовірно» ..., ми 
хочемо висловити надію чи припущення щодо дії, яка 
відбудеться в теперішньому або в майбутньому.
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Beispiele für Sätze im Futur - Приклади речень майбутнього часу
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1. Ich werde nach Italien fahren. 
<—-> Nächste Woche fahre ich 
nach Italien.


2. Alina und Thomas werden sich 
sich verloben. <—> 
Demnächst verloben sich Alina 
und Thomas.


3. Ich werde meine Bestellung 
bekommen. <—> Ich 
bekomme nächste Woche 
meine Bestellung.


4. Die S-Bahn nach Harburg wird 
von Gleis 11 abfahren. <—> 
Die S-Bahn nach Harburg fährt 
gleich von Gleis 11 ab.


1. Я поїду в Італію. <—-> 
Наступного тижня я збираюся 
до Італії.

2. Аліна і Томас заручаються. <
—> Аліна і Томас скоро 
будуть заручені.

3. я отримаю своє замовлення <
—> Я отримаю своє 
замовлення наступного 
тижня.

4. S-Bahn до Харбурга 
відправлятиметься від 
платформи 11. <—> S-Bahn до 
Харбурга збирається 
покинути платформу 11.

1. Ist dein Bruder zuhause? Nein, 
er wird wohl noch bei der 
Arbeit sein.


2. Hast du zum Abendessen  
genügend Brot eingekauft? 
Nein, ich werde es wohl gleich 
noch machen müssen.


3. Ist dein Monatslohn schon auf 
dem Girokonto gutgeschrieben? 
Nein, das Geld wird vermutlich 
erst morgen eingehen.


4. Thea wird wohl krank sein, 
daher kommt sie nicht mehr ins 
Café Refugio.

1. твій брат вдома Ні, він, 
мабуть, ще буде на роботі.

2. Ви купили достатньо хліба на 
вечерю? Ні, напевно, скоро 
мені доведеться це зробити.

3. Ваша місячна заробітна плата 
вже була зарахована на 
поточний рахунок? Ні, гроші, 
ймовірно, прийдуть тільки 
завтра.

4. Тея, ймовірно, буде хвора, 
тому вона більше не прийде в 
кафе Refugio.
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5. Otto wird vermutlich im Urlaub 
sein, sonst hätte bestimmt 
schon angerufen.


6. Morgen wollen wir den 
Gartenzaun streichen, da es 
vermutlich gutes Wetter geben 
wird.

5. Отто, мабуть, буде у 
відпустці, інакше я впевнений, 
що він би зараз подзвонив.

6. Завтра хочемо пофарбувати 
садовий паркан, бо напевно 
буде гарна погода.

Дія насправді (або імовірно) відбувається в майбутньому. З 
дієприслівниковими реченнями типу «ймовірно», «ймовірно», 

1. Wenn du die Tabletten nimmst, 
wird es dir wahrscheinlich 
schnell besser gehen.


2. Aller Voraussicht nach werde 
ich nächstes Jahr auswandern.


3. Erika und Siegfried werden 
voraussichtlich im Juli 
heiraten.


4. Mein Nachbar wird 
möglicherweise seine Arbeit 
aufgeben.


1. Якщо ви приймете таблетки, 
то, ймовірно, швидко 
поправитеся.

2. Швидше за все, наступного 
року я емігрую.

3. Очікується, що Еріка і Зігфрід 
одружаться в липні.

4. Мій сусід може залишити 
роботу.
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Wie wird das Futur I gebildet? - Як утворюється майбутній час?




lachen tanzen lesen
ich werde lachen ich werde tanzen ich werde lesen
du wirst lachen du wirst tanzen du wirst lesen
er/sie/es wird lachen er/sie/es wird tanzen er/sie/es wird lesen
wir werden lachen wir werden tanzen wir werden lesen
ihr werdet lachen ihr werdet tanzen ihr werdet lesen
sie/Sie werden lachen sie/Sie werden tanzen sie/Sie werden lesen
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• Das Futur I wird mit dem 
Hilfsverb „werden“ gebildet.

• Außerdem benötigt man noch 
den Infinitiv eines Vollverbs.

• Der Infinitiv des Vollverbs steht 
immer am Satzende. 

• Майбутній я утворюється за 
допомогою допоміжного 
дієслова «werden».

• Вам також потрібен інфінітив 
головного дієслова.

• Інфінітив головного дієслова 
завжди стоїть у кінці речення.

1. Ich werde einen Brief 
schreiben.


2. Du wirst mit mir den Film 
ansehen.


3. Er wird heute 
ausnahmsweise das Essen 
kochen.


4. Sie wird das Geschirr 
abspülen.


5. Wir werden heute Abend 
zum Tanzen weggehen.


6. Wann werdet ihr das Buch 
lesen?

1. Я напишу листа.
2. Ти будеш дивитися фільм 

зі мною.
3. Як виняток, сьогодні він 

буде готувати їжу.
4. Вона буде мити посуд.
5. Сьогодні ввечері ми підемо 

танцювати.
6. Коли ти збираєшся читати 

книгу?


