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Посібник «Німецька мова за 4 тижні. Рівень 2» – це підручник для
самостійного вивчення німецької мови на середньому рівні. Нинішня
публікація спрямована на тих, хто вже засвоїв основи німецької мови
і тепер хоче вдосконалити набуті знання на вищому рівні.
Підручник поділений на 28 лекцій-уроків. Якщо проходити по
одному уроку щодня, то весь курс можна опанувати за 4 тижні.
Звичайно, можна і ретельніше працювати з посібником: поділити
навчальний матеріал кожного уроку на кілька частин і тоді проходити
урок за два чи три дні. Регулярність відіграє суттєву роль у вивченні
іноземних мов. Цілком можливо, що більш ефективною у засвоєнні
навчального матеріалу буде праця над ним по двадцять хвилин
щодня, аніж двогодинна робота раз на тиждень.

Кожна з 28 лекцій складається з таких частин:

1. ДіаЛог або теКст.
Діалоги, в яких подаються комунікативні ситуації з повсякденного
життя, містять частовживані автентичні звороти та граматичні
конструкції. Деякі лекції містять текст замість діалогу. Розуміння
прочитаного не означає розуміння кожного окремого слова чи кожної
граматичної конструкції. Завданням є зрозуміти те, про що йде мова у
тексті. Саме тому автором свідомо запропоновано кілька текстів, що
містять слова, які ще не вивчалися. Потрібно зрозуміти загальний
зміст прочитаного та правильно відповісти на поставлені запитання.
Діалоги та тексти розміщено на початку кожної лекції з перекладом
українською мовою, а також у формі аудіозаписів.

2. ПраВиЛа.
Ця частина містить нові граматичні теми, які розглядаються на
прикладах з діалогу чи тексту. Зустрічатися може також поглиблення
уже вивченого раніше матеріалу.

3. ВПраВи.
Кожна лекція містить вправи, за допомогою яких можна закріпити
вивчене та повторити раніше засвоєний граматичний та лексичний
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матеріал. Перевірити правильність виконання можна за допомогою
ключів до вправ, які знаходяться в кінці підручника.

4. сЛоВНиК.
Кожна лекція підручника завершується словничком, у якому подано
слова та звороти з виучуваного діалогу чи тексту. Слова подано в
алфавітному порядку та з українським перекладом.

Роботу з кожною лекцією підручника можна поділити на такі етапи:
1. Розуміння діалогу (тексту), сприймаючи його тільки на слух і не

дивлячись на написане. Таким чином можна не тільки зорієнту-
ватися, про що йде мова, але й призвичаїтися до темпу німецької
мови, її звучання та інтонації.

2. Слухання діалогу й одночасне його читання у підручнику.
3. Робота зі словником. Прочитайте переклад почутого і знову

прослухайте діалог, тепер вже повністю розуміючи його. Якщо не
знаєте якогось слова – знайдіть його переклад у частині
СЛОВНИК.

4. Кількаразове читання діалогу одночасно з аудіозаписом. Багатора-
зове його повторення допоможе у тренуванні вимови, а також
сприятиме кращому запам’ятовуванню нових слів та зворотів.

5. Ознайомлення з граматичними поясненнями у розділі ПРАВИЛА і
закріплення вивченого. У діалозі/тексті потрібно знайти прик-
лади, які ілюструють подані в цій частині граматичні правила.

6. Виконання вправ і звірка відповідей з ключами в кінці підручника. 

Хай щастить!
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Лекція 110

Al l tag

Mar tha: Mensch, du siehst aber müde aus! Was hast du
denn am Wo che nen de ge macht?

Ca ro la: Ach, ich hat te schon wie der ein wir klich an stren gen -
des Wo che nen de. Ich wol l te en dlich mal aus schla -
fen und ein bis schen Ru he ha ben, es hat aber wie -
der nicht ge klappt.

Mar tha: Was ist denn pas siert?
Ca ro la: Me in Freund aus Ber lin hat mich be sucht.
Mar tha: Schön!
Ca ro la: Na ja, am Sam stag bin ich zu spät au fge stan den

und war to tal im Stress, denn ich hat te viel zu tun.
Am Vor mit tag ha be ich me ine Woh nung au f -
geräumt. Du weißt ja, es dau ert eine We ile. Da nach
ha be ich noch ein ge kauft und mus ste schnell zum
Bahn hof. To bias ist mit dem Na chmit tag szug ge -
kom men.

Mar tha: Was habt ihr so am Abend ge macht?
Ca ro la: To bias war müde und hat kurz ge schla fen. In die ser

Ze it ha be ich für die Schu le ge lernt und dann ein
bis schen fern ge se hen. Als To bias au fge stan den ist,
sind wir aus ge gan gen.

Mar tha: Wart ihr in einer Di sco?
Ca ro la: Ne in, zu erst sind wir es sen ge gan gen und dann ha -

ben wir einen gemütli chen Abend in me iner Lie -
bling sk ne ipe ver bracht. Erst um 3 Uhr sind wir nach
Hau se zurückge kom men. Am Son n tag ha ben wir
natürlich länger ge schla fen und am Na chmit tag
sind wir ins Ki no ge gan gen. 

Mar tha: Na, da habt ihr echt ein vol les Pro gramm ge habt!
Ca ro la: Son n tag Abend war ich fix und fer tig und bin ge gen

22 Uhr schla fen ge gan gen. Und wie war de in Wo -
che nen de?
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Вчорашній день

Марта: Ого, ти виглядаєш такою втомленою! Що ти
робила на вихідних?

Карола: Ох, знову в мене видалися важкі вихідні. Я вже
зібралася було виспатися як слід та відпочити
трохи, але знову нічого не вийшло. 

Марта: А що трапилось?
Карола: До мене в гості приїхав друг з Берліна. 
Марта: Так це ж гарно!
Карола: Та не дуже, бо в суботу проспала і встала запізно,

тому нервувалася, бо треба було багато чого зро-
бити. До обіду я прибирала у кімнаті. Ти ж знаєш,
що це забирає трохи часу. Після цього я ще встигла
сходити в крамницю, зробила покупки, а потім
вже треба було поспішати на залізничний
вокзал. Тобіас приїхав потягом після обіду. 

Марта: А що ви робили ввечері?
Карола: Тобіас був змучений з дороги, тож приліг

ненадовго поспати, а я тим часом вивчила те,
що задали у школі, та подивилася телевізор.
Коли Тобіас встав, ми пішли з дому. 

Марта: Ходили на дискотеку?
Карола: Та ні, спочатку пішли перекусити, а потім

провели весь вечір у моєму улюбленому кафе.
Коли повернулися додому, то була вже третя
година ночі. Звісно, в неділю ми добре
виспалися, тому в кіно пішли аж після обіду. 

Марта: Ну, то ви відпочили по повній програмі! 
Карола: У неділю ввечері я була страшенно вимучена,

тож спати лягла десь коло 22 години. А ти як
провела вихідні? 
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Wir haben einen gemütlichen Abend in meiner
Lieblingskneipe verbracht.

Mar tha: Na ja, ich ha be nichts Be son de res ge macht. Das
gan ze Wo che nen de über ha be ich eigen tlich ge fau -
lenzt. Am Sam sta gnach mit tag bin ich zum Floh -
markt ge gan gen. Ich su che nämlich eine sti lvol le
Lam pe. Dann bin ich mit einer Freun din schwim men
ge gan gen. Den gan zen Sam sta ga bend ha be ich
dann ein neu es Buch ge le sen.

Ca ro la: Ach so. Und am Son n tag?
Mar tha: Am Son n tag ha be ich me ine Oma be sucht. Sie hat

mich zum Mit ta ges sen ein ge la den. Dann ha ben wir
einen lan gen Spa zier gang im Park ge macht.

Ca ro la: Toll! Ich ha be le ider ke ine Oma mehr.
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Правила

Was hast du am Wo che nen de ge macht, 
або Минулий час Per fekt

Минулий час Per fekt складається з допоміжного дієслова ha ben або

se in, а також дієприкметника минулого часу (Par ti zip Per fekt).
Допоміжні дієслова ha ben або se in, що відмінюються в теперіш-

ньому часі, знаходяться в розповідному реченні на другій позиції, а

Par ti zip Per fekt виступає у невідмінюваній формі в кінці речення,

утворюючи з дієсловом так звану «рамкову конструкцію».

ich bin

du bist

er, sie, es ist 

+ Par ti zip Per fekt

wir sind

ihr se id

sie, Sie sind

ich ha be 

du hast 

er, sie, es hat 

+ Par ti zip Per fekt

wir ha ben 

ihr habt 

sie, Sie ha ben

Марта: Та, нічого такого особливого. Я, власне, усі ці

вихідні байдики била. У суботу після обіду

ходила на барахолку. Хотіла собі купити

стильну лампу. Потім ходила з однією

подругою плавати. А весь суботній вечір

читала нову книжку. 

Карола: А в неділю?

Марта: У неділю я ходила в гості до бабусі. Вона мене

запросила на обід. А потім ми довго-довго

гуляли парком. 

Карола: Чудово! А в мене, на жаль, уже немає бабусі.
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Яким способом творимо Par ti zip Per fekt?

У випадку СЛАБКИХ дієслів до основи дієслова додаємо префікс ge-
і закінчення -t, при цьому відкидаємо інфінітивне закінчення -en або -n,
наприклад:

spiel(en) = ge- spiel -t
koch(en) = ge- koch -t
mach(en) = ge- mach -t

До дієслів, основа яких закінчується на -t, -d, -ffn, -chn, -tm, додається
закінчення -et, наприклад:

wart(en) = ge- wart -et
red(en) = ge- red -et
öffn(en) = ge- öffn -et
rechn(en) = ge- rechn -et
atm(en) = ge- atm -et

У дієсловах з відокремлювальними префіксами префікс ge- стоїть між
префіксом і коренем дієслова, наприклад:

ein kau fen = ein-g e-k auft-t
auf ma chen = au f-g e-mach-t
na chfra gen = na ch-g e-frag-t

У дієсловах з невідокремлювальними префіксами (be-, er-, emp-, ent-,
ge-, miss-, ver-, wi der-, voll-, zer-), а також дієсловах, що закінчуються
на -ie ren, префікс ge- ОПУСКАЄТЬСЯ, наприклад:

be su chen = be such-t
erzählen = erzähl-t
ze rstören = ze rstör-t

stu die ren = stu dier-t
kon trol lie ren = kon trol lier-t
pro du zie ren = pro du zier-t

У випадку СИЛЬНИХ дієслів немає єдиних правил, тому форми Par -
ti zip Per fekt потрібно вивчити напам’ять, наприклад:

ge ben – ge ge ben



trin ken – ge trun ken
ble iben – ge blie ben
ste hen – ge stan den

Перелік найважливіших сильних дієслів знаходиться в кінці книжки.

Допоміжні дієслова ha ben i se in

Абсолютна більшість дієслів у німецькій мові творить минулий час
Per fekt з допоміжним дієсловом ha ben. Це здебільшого:

1) перехідні дієслова, тобто ті, які вимагають додатка в знахідному
відмінку (Ak ku sa tiv), наприклад:

Sie hat einen Brief ge schrie ben.

2) зворотні дієслова, наприклад:
Sie hat sich le ider verspätet.

3) модальні дієслова, наприклад:
Er hat nie gut Deutsch ge konnt.

4) безособові дієслова (із займенником es), наприклад:
Ge stern hat es ge re gnet.

Минулий час Per fekt з допоміжним дієсловом se in утворюють:

1) дієслова, що означають рух і переміщення, наприклад:
To bi ist nach Ber lin ge fah ren.

2) дієслова, що виражають зміну стану, наприклад:
Sie ist erst um Mit ter nacht ein ge schla fen.

3) дієслова se in, wer den, ble iben, наприклад:
Chri stian ist Leh rer ge wor den.

Невелика група дієслів може творити час Per fekt як із ha ben, так і se in.
Йдеться про дієслова, які в одному випадку означають рух і перемі-
щення, а в другому вимагають додатка в знахідному відмінку, наприклад:

fah ren – їхати: 

To bi ist nach Ber lin ge fah ren.
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fah ren – відвозити, їхати з кимось, чимось: 

Er hat se inen Bru der zum Bahn hof ge fah ren.
Er hat das Au to se ines Chefs ge fah ren.

Утвори форми Par ti zip Per fekt від поданих дієслів.

1. erklären – .......................... 6. bil den – ..........................

2. le gen – .......................... 7. in for mie ren – ..........................

3. ze ich nen – .......................... 8. hören – ..........................

4. zu ma chen – .......................... 9. ausfüllen – ..........................

5. kor ri gie ren – .......................... 10. be stel len – ..........................

Впиши ha ben чи se in.

1. Er …………………………… im Gar ten ge ar be itet.

2. Am Sam stag …………………………… ich zu Hau se ge blie ben.

3. Ge stern …………………………… es ge sch ne it.

4. Evy …………………………… ins Ki no ge gan gen.

5. Wann …………………………… Sie ein ge schla fen?

6. Die Oma ……………………… sich über das Ge schenk sehr ge freut.

Утвори речення в часі Per fekt.

1. (au fste hen) Wann …………………...............………… du am Mon tag

……………………………?

2. (ausfüllen) Mark …………….........……………… das For mu lar falsch

…………………………… .

3. (es sen) Ich …………........................………………… noch nie Spi nat

…………………………… .
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4. (zurückkom men) Wann ……......……………………… ihr nach Hau se

……………………………?

5. (bez ah len) Der Gast ……………..……………… die Rech nung nicht

…………………………… .

6. (hel fen) Wa rum .............……………… du ihm nicht …………………?

7. (stu die ren) …………...……… Sie Po li ti kwis sen scha ften ……………?

8. (ver ste hen) Ich .......………………… Sie le ider nicht ........................ .

Was ha ben Sie am Wo che nen de ge macht? – Розкажи про свій вікенд,
використовуючи подані нижче дієслова.

aus schla fen, ein kau fen, einen Spa zier gang ma chen, 

ins Ki no / The ater ge hen, zu Hau se ble iben, ein Buch le sen, 

Be such ha ben, ko chen, aufräumen, ler nen, Ski fah ren, 

schwim men, fern se hen

17Лекція 1

СлОвНиК

an stren gend – важкий, втомливий
au fgeräumt ® aufräumen –

прибирати
au fge stan den ® au fste hen –

вставати
ausfüllen – заповнювати
aus ge gan gen ® aus ge hen –

виходити
aus schla fen – виспатися
ein ge la den ® ein la den – запро-

шувати
ein ge schla fen ® ein schla fen –

заснути
es schne it – падає сніг
fix und fer tig se in – бути сильно

втомленим

Floh markt, der – барахолка
ge fau lenzt ® fau len zen – ліну-

ватися, нічого не робити
ge gan gen ® ge hen – йти, піти
ge klappt ® klap pen – вдаватися
müde – втомлений
nichts Be son de res – нічого

особливого
pas siert ® pas sie ren – става-

тися
Ru he, die – спокій, тиша
sti lvoll – стильний
ver bracht ® ver brin gen – про-

водити
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Лекція 10. Ein Jobinterview 84

Ich arbeitete als Verkäufer, або Простий минулий час Präteritum • Ich
konnte mich nicht verwirklichen, або Минулий час Präteritum
модальних дієслів

Лекція 11. Arbeit und Beruf 92

Es ist nicht möglich, ständig unter Termindruck zu arbeiten, або Інфіні-
тивні конструкції без zu i з zu в німецькій мові (II) • Sie arbeitet bei
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Bevor du eincheckst, або Підрядні речення часу з wenn / als, bevor •
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дієсловами • Zwei Stück Torte, або Окреслення міри і кількості

Лекція 17. Wohnungssuche 142

Schöne 3-ZW zu vermieten, або Як читати оголошення про оренду
нерухомості
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Лекція 18. Mietvertrag 150

Ich mache mir Sorgen wegen der Tierhaltung, або Прийменники, які
вимагають родового відмінка

Лекція 19. Wohnen heute 158
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Man zerstört die Umwelt, indem man solche Brennstoffe wie Kohle und
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Лекція 22. Sonne und Licht 182

Das richtige Problem sind die Leute, die nicht aufhören können, або
Підрядні означальні речення

Лекція 23. Der Zwang braun zu sein 190

Alle sollten sich vor der Sonne entsprechend schützen, або Керування
дієслів у німецькій мові

Лекція 24. Am Bahnhof 198

Ich würde gerne am Wochenende nach Hamburg fahren, або Умовний
спосіб Konjunktiv II

Лекція 25. Im Reisebüro 210

Wir fliegen nach Italien, або Прийменники для позначення місця (II)

Лекція 26. Computer heute 218

Sie wollte wissen, welche Rolle Computer in unserem Leben spielen,
або Непряме питання
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Лекція 27. Moderne Kommunikation 226

Weil ich mir kein Handy leisten kann, або Підрядні речення причини

Лекція 28. Das politische System in Deutschland 234

Die Wirtschaftslage sei stabil, або Konjunktiv I 

Ключі до вправ 244

Керування дієслів 262

Керування прикметників/дієприкметників 264

Список неправильних та сильних дієслів 266
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