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„Прошу“ und „будь ласка“ (Ü. 3) 

In der ukrainischen Sprache kann man die Wörter “прошу” und “будь ласка” als Antwort 

auf „дякую” benutzen: 

- Ось Ваша решта. 

- Дякую! 

- Прошу / будь ласка. 

 

Außerdem benutzt man “будь ласка”, um höflich zu sein, wenn man um einen Gefallen 

bittet.  Bitte beachten Sie, dass „прошу” im folgenden Fall nicht verwendet werden kann: 

- Сідайте, будь ласка. 

 

Verwechseln Sie nicht: 

“Прошу” ist auch die erste Person des Verbs „просити“: 

-Я прошу розуміння.  

 

 

Ordnungszahlen (Ü. 6) 

Wie in anderen Sprachen verwendet man im Ukrainischen Ordnungszahlen, um die Position 

von etwas in einer sequentiellen Reihenfolge zu bezeichnen. Sie ähneln Adjektiven, variieren 

also in Kasus, Zahl (Singular und Plural) und Geschlecht (-ий für das Männliche, -a für das 

Weibliche, -e für das Neutrum). 

 

Kardinalzahlen 

(Кількісні 

числівники) 

Ordinalzahlen  

(Порядкові 

числівники) 

Maskulinum 

(Чоловічий рід) 

Ordinalzahlen 

(Порядкові 

числівники) 

Femininum 

(Жіночий рід) 

Ordinalzahlen 

(Порядкові 

числівники) 

Neutrum 

(Середній рід) 

Ordinalzahlen 

(Порядкові 

числівники) 

Plural 

(Множина) 

один перший перша перше перші 

два другий друга друге другі 

три третій третя третє треті 

чотири четвертий четверта четверте четверті 

п’ять п’ятий п’ята п’яте п’яті 

шість шостий шоста шосте шості 
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сім сьомий сьома сьоме сьомі 

вісім восьмий восьма восьме восьмі 

дев’ять дев’ятий дев’ята дев’яте дев’яті 

десять десятий десята десяте десяті 

одинадцять одинадцятий одинадцята одинадцяте одинадцяті 

дванадцять дванадцятий дванадцята дванадцяте дванадцяті 

тринадцять тринадцятий тринадцята тринадцяте тринадцяті 

чотирнадцять чотирнадцятий чотирнадцята чотирнадцяте чотирнадцяті 

п’ятнадцять п’ятнадцятий п’ятнадцята п’ятнадцяте п’ятнадцяті 

шістнадцять шістнадцятий шістнадцята шістнадцяте шістнадцяті 

сімнадцять сімнадцятий сімнадцята сімнадцяте сімнадцяті 

вісімнадцять вісімнадцятий вісімнадцята вісімнадцяте вісімнадцяті 

дев’ятнадцять дев’ятнадцятий дев’ятнадцята дев’ятнадцяте дев’ятнадцяті 

двадцять двадцятий двадцята двадцяте двадцяті 

 

 

Possessivpronomen (Ü. 10, 11) 

Possessivpronomen ähneln Adjektiven: Sie stimmen mit Substantiven in Geschlecht, Zahl 

und Kasus überein. Zu den Ausnahmen gehören die Formen von "його " und "її", die in 

Maskulinum, Femininum, Neutrum und Plural gleich bleiben. 

 

 Maskulinum 

(Чоловічий рід) 

Femininum 

(Жіночий рід) 

Neutrum 

(Середній рід) 

Plural 

(Множина) 

я мій моя Моє мої 

ти твій твоя твоє твої 

він його його його його 

воно його його його його 

вона її її її  її 

ми наш наша наше наші 

ви/Ви ваш/ Ваш ваша/ Ваша ваше/ Ваше ваші /Ваші 

вони їхній їхня Їхнє їхні 
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Personalpronomen (Akkusativ) (Ü. 11) 

 

Nominativ (Називний відмінок) Akkusativ (Знахідний відмінок) 

я мене 

ти тебе 

він, воно його 

вона її 

ми нас 

ви, Ви вас, Вас 

вони їх 

 

 

 

Nominativ (Ü. 12, 13) 

Kasus zeigen an, welche Funktion die Substantive (und Adjektive, Pronomen…) im Satz 

haben. In der ukrainischen Sprache gibt es 7 Kasus: Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ, 

Instrumental, Lokal, Vokativ. 

 

Der Nominativ ist der Kasus des Subjekts, das die Handlung im Satz ausführt. Der Nominativ 

hat die Form, in der das Substantiv im Wörterbuch angegeben ist, und beantwortet die Frage 

"Wer?" oder "Was?". 

Сімон (Nominativ) замовляє вечерю. 

 

Die Endungen der Substantive im Nominativ: 

 

Maskulinum 

(Чоловічий рід) 

Femininum 

(Жіночий рід) 

Neutrum 

(Середній рід) 

- Konsonant: інтернет  -а: Україна, Німеччина -о: волонтерство  

-о (власні назви):  Петро  -я: вулиця -е: поле 

-а (власні назви): 

Микола 

- Konsonant:  

матір, совість 

-я (після подвоєння 

приголосних):  навчання, 

запрошення 
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Akkusativ (Ü. 12, 13, 14) 

Der Akkusativ bezeichnet das direkte Objekt (das Substantiv, auf das sich die Wirkung des 

Verbs richtet). Der Akkusativ beantwortet die Frage "Wen?" oder "Was?".  

Сімон замовляє вечерю (Akkusativ). 

 

Die Endungen der Substantive im Akkusativ (beachten Sie, dass es zwischen lebenden und 

leblosen Objekten Unterschiede gibt): 

 

 Lebende Objekte (Неживі 

предмети) 

Leblose Objekte (Живі предмети) 

Maskulinum 

(Чоловічий 

рід) 

- Konsonant (wie im Nominativ): 

cніданок →  сніданок  

Konsonant → Konsonant + a: 

Сімон → Сімона  

Femininum 

(Жіночий рід) 

• -a → -y:  

хвилина → хвилину, кімната → кімнату 

• -я → -ю 

            вечеря → вечерю, бабуся → бабусю 

Neutrum 

(Середній рід) 

Wie im Nominativ: 

євро → євро, навчання → навчання 

Plural 

(Множина) 

Wie im Nominativ: 

(detaillierter in der Folge 1, 

«Множина іменників»): 

 хвилини → хвилини  

Wie im Genitiv: 

(Wir werden den Genitiv in einer der 

nächsten Folgen unter die Lupe 

nehmen): 

-и/-i → iв (Maskulinum): 

іноземці → іноземців  

-и/-i → ∅ (Femininum): 

подруга → подруг  

 

 

Das Verb "бути" (sein) im Präsens (Ü. 15) 
 

Es ist heutzutage nicht notwendig, das Verb "бути" zu verwenden, daher kann es leicht 

weggelassen werden. "Бути" gehört zu keiner Konjugation. In allen Personen im Singular 

und im Plural hat dieses Verb die Form "є". 


