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Kardinalzahlen 

 

Kardinalzahlen (1 - 10) 

 

1 один 6 шість 

2 два 7 сім 

3 три 8 вісім 

4 чотири 9 дев’ять 

5 п’ять 10 десять 

 

Kardinalzahlen (11 - 19) 

 

11 одинадцять 16 шістнадцять 

12 дванадцять 17 сімнадцять 

13 тринадцять 18 вісімнадцять 

14 чотирнадцять 19 дев’ятнадцять 

15 п’ятнадцять   

 

Kardinalzahlen (20 - 90)  

 

20 двадцять 60 шістдесят 

30 тридцять 70 сімдесят 

40 сорок 80 вісімдесят 

50 п’ятдесят 90 дев’яносто 

 

Kardinalzahlen (100 - 1 000 000 000) 

 

100 сто 700 сімсот 

200 двісті 800 вісімсот 

300 триста 900 дев’ятсот 

400 чотириста 1000 тисяча 

500 п’ятсот 1 000 000 мільйон 

600 шістсот 1 000 000 000 мільярд 
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Hinweis 1: Sie können zusammengesetzte Zahlen bilden, indem Sie einfach die Zahlen 

kombinieren: 

 

782 – сімсот вісімдесят два 

211 – двісті одинадцять 

 

Hinweis 2: Achten Sie auf die Ziffernendungen «тисяча», «мільйон», «мільярд»: 

 

одна тисяча – eintausend  

дві/ три/ чотири тисячі – zweitausend/dreitausend/viertausend 

п’ять … двадцять тисяч – fünf … zwanzigtausend  

 

один мільйон – eine Million 

два/ три/ чотири мільйони – zwei/drei/vier Millionen 

п’ять – двадцять мільйонів – fünf – zwanzig Millionen 

 

один мільярд – eine Milliarde 

два/ три/ чотири мільярди – zwei/drei/vier Milliarden 

п’ять … двадцять мільярдів – fünf … zwanzig Milliarden 
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Präpositionen 

 

Präposition Kasus, der 

folgt 

Übersetzung Beispiele 

 

у (в) 

Akkusativ in 

(Richtung!) 

Я заходжу в будинок. 

Lokativ in, an Я в будинку. 

 

на  

Akkusativ auf 

(Richtung!) 

Поклади книгу на стіл. 

Lokativ an, auf Книга на столі. 

до Genitiv zu, in 

(Richtung!) 

Вона іде до школи. 

з Instrumental mit Сьогодні я зустрічаюся з Марією. 

біля Genitiv neben Біля нашої школи є магазин. 

навколо Genitiv um Навколо будинку красива огорожа. 

для Genitiv für Це квіти для тебе. 

проти Genitiv gegen Він проти цієї ідеї. 

про Akkusativ über Ця книжка про політику. 

від Genitiv von Я отримав листа від Марії. 

без Genitiv ohne Я п’ю каву без молока. 
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Konjunktionen für komplexe Sätze 

 

Ein komplexer Satz ist ein Satz, der aus abhängigen und unabhängigen Sätzen besteht, die 

durch unterordnende Konjunktionen verbunden sind. 

 

Konjunktion Übersetzung Beispiele 

який (Maskulinum) 

яка (Femininum) 

яке (Neutrum) 

які (Plural) 

wer, die (mit 

belebten und 

unbelebten 

Substantiven; 

auf Deutsch 

wäre es ein 

Relativsatz) 

Я чекаю на Марію, яка приїхала на весілля 

до Романа. 

хто wer Я знаю, хто така Марія. 

що dass Я знаю, що в тебе завтра весілля. 

чи ob Я не знаю, чи він вдома. 

коли wenn Я прийду, коли закінчиться злива. 

де wo Скажіть, будь ласка, де тут найближчий 

магазин. 

куди wohin Я спитав, куди він іде. 

якщо wenn/falls Я буду щасливим, якщо складу цей іспит. 

тому що, бо weil/denn Я сумна, тому що я сумую за подругою. 

щоб damit Я прибрав, щоб у кімнаті було чисто. 

 


