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Die Negation / Verneinung - Заперечення/заперечення 

• Wenn eine Aussage verneint wird, spricht  man von einer Negation. 

• Wir unterscheiden bei der Negation zwischen einer Satznegation und 

einer Teilnegation.

• Bei der Satznegation wird die komplette Satzaussage verneint.

• Bei einer Teilnegation wird nur ein Teil des Satzes negiert. 

• Die einfachste Verneinung ist die Negationspartikel  „NEIN“. 

• Nein ist die negative Antwort auf eine Frage, die positiv oder negativ 

beantwortet werden kann (Entscheidungsfrage), und bedeutet somit die 
Negation einer Aussage.


• Auf eine negative Frage lautet die positive Antwort „doch“.


Якщо твердження заперечується, говорять про заперечення.
У запереченні ми розрізняємо заперечення речення і часткове 
заперечення.
У разі заперечення речення заперечується повне речення.
При частковому заперечення заперечується лише частина 
речення.
Найпростішим запереченням є частка заперечення «НІ».
Ні – це негативна відповідь на запитання, на яку можна відповісти 
як позитивно, так і негативно (запитання про рішення), і, таким 
чином, означає заперечення твердження.
Позитивна відповідь на негативне запитання – «так».
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Negationswörter - Заперечення слів

• Die einfachste Verneinung ist das „Nein“
• Найпростішим запереченням є «NEIN»
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Приклади: 

Kommst du mit ins Kino?   Nein. 
Ви йдете в кіно? Ні. 

Sind Sie Herr Meier?   Nein. 
Ви містер Мейєр? Ні. 

Hat dir das Essen geschmeckt?  Nein. 
Вам сподобалася їжа? Ні. 

Auf eine negative Frage lautet die positive Antwort „doch“.

На негативне питання позитивна відповідь – «так». 

Hat dir der Film nicht gefallen?  Doch, er hat mir gefallen. 
Вам не сподобався фільм? Так, мені сподобалося. 

Sind Sie nicht Herr Meier?  Doch, ich bin Herr Meier. 
Ви не містер Мейєр? Так, я містер Мейєр. 

Hat dir das Essen nicht geschmeckt?  Doch, es hat mir 
geschmeckt. 
Вам не подобається їжа? Так, мені сподобалося. 
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I. Die Satznegation - Заперечення речення 

• Bei der Satznegation wird die ganze Aussage verneint. 
• Besteht das Prädikat nur aus einem Verbteil, steht „nicht“ in einem 

Hauptsatz am Satzende.
- У запереченні вироку вся заява відхиляється. 
- Якщо присудок складається тільки з однієї дієслівної частини, «ні» 
пишеться в основному реченні в кінці речення.

1.Ich sehe meinen Freund nicht.
2.Warum hörst du die Musik nicht?
3.Er holt das Getränk nicht.
4.Der Kellner bringt das Essen nicht.
5.Das Auto fährt nicht.
6.Der Eismann kommt nicht.
7.Der Aufzug funktioniert nicht.
8.Die Uhr geht nicht.
9.Wir hören dich nicht.
10.Mein bester Freund kommt heute nicht.

1. Я не бачу свого друга.
2. Чому ви не слухаєте музику?
3. Він не п'є.
4. Офіціант не приносить їжу.
5. Автомобіль не їздить.
6. Льодяник не приходить.
7. Ліфт не працює.
8. Годинник не працює.
9. Ми вас не чуємо.
10. Мій найкращий друг не приїде сьогодні.
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• Besteht das Prädikat aus mehreren Teilen, steht „nicht“ in der Regel 
vor dem infiniten Verbteil.

• Якщо присудок складається з декількох частин, «не» зазвичай 
передує нескінченній дієслівній частині.

1.Ich habe meinen Freund nicht gesehen. Er hat mich seit drei Tagen 
nicht mehr besucht.
2.Du hast die Musik nicht gehört.
3.Der Kellner hat das Essen nicht gebracht.
4.Ich habe das Läuten von meinem Telefon nicht gehört.
5.Tina kann nicht Klavier spielen.
6.Olga kann nicht Auto fahren.
7.Hans kann nicht Fussball spielen.

1. Я не бачив свого друга. Він не відвідував мене три дні.
2. Ви не чули музики.
3. Офіціант не приносив їжу.
4. Я не чув дзвінка з телефону.
5. Тіна не вміє грати на піаніно.
6. Ольга не може водити машину.
7. Ганс не вміє грати у футбол.

• „Nicht“ steht vor Präpositionalobjekten und den meisten 
Ortsangaben.


- "Ні" стоїть перед прийменниковими об'єктами і 
більшістю інформації про місцезнаходження.


1.Ich wohne in Hamburg und nicht in Berlin.
2.Wartest du auf die S-Bahn nach Hamburg? Nein, ich warte nicht auf 

diese S-Bahn.
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3.Alina war gestern nicht im Kino.
4.Das Geld liegt nicht auf der Straße.

1. Я живу в Гамбурзі, а не в Берліні.
2. Ви чекаєте S-Bahn до Гамбурга? Ні, я не чекаю цього S-

Bahn.
3. Аліни вчора не було в кінотеатрі.
4. Грошей немає на вулиці.

• Bei Angaben der „Art und Weise“ wird "nicht" vor 
die modalen Angaben gestellt.

- У разі інформації "манери", "не" ставиться перед модальною 
інформацією.

1.In meinem neuen Job muss ich nicht viel mehr arbeiten.

2.Gestern hat Alina nicht vergebens auf mich gewartet.

3.Ich gehe nicht gern ins Theater.

4.Tina will nicht so oft Klavier üben.

5.Der Zug ist nicht pünktlich am Bahnhof angekommen.

6.Tim geht nicht aus Langeweile mit Tina ins Kino.

7.Ich möchte nicht ohne meine Frau in Urlaub fahren.


1. На новій роботі мені не потрібно працювати набагато 
більше.

2. Вчора Аліна не чекала мене даремно.
3. Я не люблю ходити в театр.
4. Тіна не хоче так часто займатися піаніно.
5. Поїзд не прибув на станцію вчасно.
6. Тім не ходить в кіно з Тіною від нудьги.
7. Я не хочу йти у відпустку без дружини.
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II. Die Wortnegation - Слово заперечення
• Wenn nicht der ganze Satz negiert werden soll, sondern nur ein 

bestimmter Satzteil (z.B.: Nominativ-, Akkusativ-, Dativ-Ergänzung 
oder Angaben), steht das Negationswort "nicht" dann vor dem 
Satzteil, das verneint werden soll.


- Якщо не все речення має бути зведене нанівець, а лише 
певна частина речення (е.B.: називне, знахідне, давальне 
доповнення або інформація), то слово заперечення "не" 
знаходиться перед фразою, яка повинна бути відхилена.

1.Nicht Frederick hat den Tee gekocht, sondern Aanton.
2.Er hat nicht ein Brathähnchen gegessen, sondern gleich zwei.
3.Hans schenkt nicht mir den Ring, sondern Sarah.
4.Du sollst das Fenster nicht zumachen, sondern weiter aufmachen
5.Alina ist nicht mit ins Kino gegangen, sondern Tina.
6.Du räumst nicht nachher dein Zimmer auf, sondern jetzt.
7.Ich kaufe nicht für dich die Blumen, sondern für deine Freundin. 
8.Der Sohn des Nachbars besitzt einen nicht gesunden Hund.

1. Чай приготував не Фредерік, а Аантон.
2. Він з'їв не одну смажену курку, а дві.
3. Ганс не дає мені перстень, а Сара.
4. Не варто закривати вікно, а продовжувати його відкривати. 
5. Аліна пішла в кіно не з нею, а з Тіною.
6. Ви не прибираєте свою кімнату після цього, а зараз.
7. Я купую квіти не для вас, а для вашої дівчини. 8) Син сусіда 

володіє нездоровою собакою.
8. Син сусіда володіє нездоровою собакою.
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Die Negation mit „kein“ - Заперечення з "немає" 

• Die Verneinung (Negation) eines Nomens mit dem bestimmten 
Artikel lautet „nicht“.

• Die Verneinung (Negation) eines Nomens mit dem unbestimmten 
Artikel lautet „kein“.

• Die Verneinung (Negation) eines Nomens mit  einem Nullartikel 
lautet „kein“.

- Заперечення іменника з конкретною статтею - "ні".
- Заперечення іменника з невизначеною статтею - "немає".
- Заперечення іменника з нульовою статтею - "немає".

• Der Negationsartikel "kein" wird wie der unbestimmte Artikel dekliniert.

- Стаття заперечення "немає" відхилена, як невизначена стаття
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Beispiele  mit „kein“ ,„nicht“ und „nichts“ 
Приклади з "немає" "ні" і "нічого" 

1) Ist das ein Hund?  Nein, das ist kein Hund, sondern eine Katze.

2) Ist das eine Tasse? Nein, das ist nicht meine Tasse, sondern dein 

Becher.

3) Sind das Streichhölzer? Nein, das sind keine Streichhölzer, sondern 

Feuerzeuge.

4) Hat Ahmadi eine Tochter? Nein, er hat nicht eine, sondern zwei.

5) Mohammed ist kein Mädchenname, sondern eine Jungenname.

6) Ich habe keine Ahnung, was du vor hast.

7) Ich habe nicht die geringste Ahnung, was du vor hast.

8) Kein Mensch darf sein Auto auf dieser Straße waschen.

9) Nicht ein Mensch war zu Hause als das Feuer ausbrach.

10) Ist das ein Bett? Nein, das ist kein Bett, sondern ein Sofa.

11) Ich habe keinen Hunger, aber Durst.

12) Ich habe noch nichts eingekauft.

13) Ich habe keinen Tee, sondern Kaffee bestellt.

14) Ich habe mir kein T-Shirt, sondern einen Pullover gekauft.


1. Це собака? Ні, це не собака, а кішка.

2. Це чашка? Ні, це не моя чашка, а ваша чашка.

3. Чи є ці матчі? Ні, це не сірники, а запальнички.

4. Чи є у Ахмаді дочка? Ні, у нього немає одного, а двох.

5. Мохаммед - це не дівоче прізвище, а ім'я хлопчика.

6. Я поняття не маю, до чого ти готовий.

7. У мене немає ні найменшого уявлення про те, що ви робите.

8. Нікому не дозволяється мити машину на цій дорозі.

9. Ніхто з людей не був вдома, коли спалахнула пожежа.

10. Це ліжко? Ні, це не ліжко, а диван.

11. Я не голодний, а спраглий.

12. Я ще нічого не купував.

13. Я замовив не чай, а каву.

14. Я купила не футболку, а светр.
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