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Цей глосарій містить усі слова з уроків підручника. У лівій колонці переліченj
слова в хронологічному порядку. Права колонка містить переклади. Цифри біля
слів позначають вправу, в якій ці слова вжито вперше.
Символи, абревіатури та спеціальні символи
Символи «.» або «_» під словом указують на наголос у слові:
ạ = короткий голосний,
а = довгий голосний.
Після іменників завжди вказуються артикль і форма множини.
а — указує на форму множини іменника, наприклад:
Abend, der, -e (множина: Abende)
Nomen, das, - (множина: Nomen)
" = умлаут у множині,
Sg. = це слово (зазвичай) використовується лише в однині,
Pl. = це слово (зазвичай) використовується лише у множині.
Символ «|» вказує на дієслово з відокремлюваним префіксом.
Цифри в дужках позначають різні значення слова.
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Lektion 1 – Meine Geschichte
Auftaktseite
1a

Geschịchte, die, Sg.

історія

eigentlich

власне

1b hẹktisch

метушливий
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sauber
A

1a

чистий

Zuwanderer in Deutschland
Zuwanderer/in, der/die, -/-nen

мігрант/мігрантка

Abitur, das, Sg.

атестат зрілості

Abteilungsleiter/in, der/die, -/-nen

керівник/керівничка відділу

Architẹkt/in, der/die, -en/-nen

архітектор/архітекторка

Architekturbüro, das, -s

архітектурне бюро

auf |geben

відмовлятись

Autokonzern, der, -e

автомобільний концерн

ẹndlich

нарешті

enttäuscht

розчарований

erleben

переживати

erzählen

розповідати

Flüchtlingsheim, das, -e

притулок для біженців

genẹrvt

роздратований

Grụnd, der, “-e

причина

kennen|lernen
̣

знайомитися

Maschịnenbau, der, Sg.

машинобудування

motivieren

мотивувати

schlimm
̣

поганий

Teilzeitarbeit, die, -en

неповна зайнятість

unterschiedlich
̣

різний

verla ̣ssen

залишати

verlieren

втрачати

Welt,
̣ die, Sg.

світ
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B

schạffen

вдаватися, виконувати

jụng

молодий

Universität, die, -en

університет

1c

Studium, das, Sg.

навчання (у ВНЗ)

1e

aktiv

активний

Ạnfang, der, “-e

початок

depressiv

пригнічений

Rụssischlehrer/in, der/die, -/-nen

вчитель/вчителька російської мови

Sprachkurs, der, -e

мовний курс

Verein, der, -e

клуб

Autopanne, die, -n

автомобільна аварія

1a
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Wie haben Sie das geschafft?

2a

2b Farsi

мова фарсі

Rụssisch

російська мова

3

schwierig

складний

C

Sprachen lernen

1

Behördendeutsch, das, Sg.

офіційна ділова німецька мова

Mitarbeiter/in, der/die, -/-nen

співробітник/співробітниця

Pạrtner/in, der/die, -/-nen

партнер/партнерка

aus|probieren

спробувати

Aussprache, die, Sg.

вимова

auswendig

напам'ять

behạlten

зберігати

Fehler, der, -

помилка

jeder, -s, -e

кожний, кожен

Lẹrnkarte, die, -n

навчальна картка

lụstig

смішний, веселий

nach|sprechen

повторювати

Sạtz, der, “-e

речення

schrịftlich

письмовий

2a
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Übung, die, -en

вправа

vor|sprechen

вимовляти

werden

ставати (кимось/чимось)

Wọrt, das, “-er

слово

zu|hören

слухати (когось)
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2b Typ, der, -en

тип

3

Grammạtik, die, -en

граматика

4a

Spiel, das, -e

гра

4b Grammạtikregel, die, -n

граматичне правило

Karteikarte, die, -n

картка

Tonaufnahme, die, -n

аудіозапис

üben

робити вправи, займатися

4d Ạngst, die, Sg.

страх

Kọchkurs, der, -e

кулінарний курс

Mut, der, Sg.

сміливість

Tạnzkurs, der, -e

танцювальний курс

ụnbedingt

обов'язково

Zẹttel, der, -

записка

Lektion 2 – Medien
Auftaktseite
1

2

Medium, das, Medien

засіб масової інформації, медіа

chạtten

спілкуватися у чаті

chẹcken

перевіряти

E-Book, das, -s

електронна книга

E-Mail, die, -s

електронна пошта

Kọpfhörer, der, -

навушники

abends

ввечері

entspạnnend

заспокійливий

erreichbar

доступний

spạnnend

захопливий
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A

Rund ums Internet

1

Nachricht, die, -en

повідомлення

Ọnline-Spiel, das, -e

онлайн-гра

vergleichen

порівнювати

dẹnken

думати

häufig

часто

Information, die, -en

інформація

nụtzen

використовувати

recherchieren

шукати в інтернеті

Rẹntner/in, der/die, -/-nen

персіонер/пенсіонерка

Übersẹtzer/in, der/die, -/-nen

письмовий перекладач / письмова
перекладачка
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2a

2b mobil

мобільний

möglich

можливий

ụnkompliziert

нескладний

warụm

чому

weil

тому що

4

dabei sein

брати участь

B

Mit dem Computer arbeiten

1a

Adrẹssbuch, das, “-er

адресна книга

Ạnhang, der, “-e

прикріплений файл, вкладення

beẹnden

закінчувати, завершувати

Betrẹff, der, -s

тема (в електронному листі)

drụcken

друкувати

Hịlfe, die, -n

допомога

löschen

вилучати

öffnen

відкривати

Option, die, -en

опція

Pọsteingang, der, “-e

вхідні повідомлення

schließen

закрити

2c
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sẹnden

відправити

speichern

зберегти
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1b ạb|schicken

2

C

1a

c

2

надсилати

ạn|hängen

прикріпляти файл

aus|wählen

вибирати

Datei, die, -en

файл

E-Mail-Programm, das, -e

програма електронної пошти

wählen

вибирати

Ạpp, die, -s

застосунок

Internetzugang,
̣
der, “-e

доступ до інтернету

Netzwerk,
̣
das, -e

мережа

nützlich

корисний

Poster, das, -

постер

Software,
̣
die, Sg.

програмне забезпечення

soziale Netzwerke
̣

соціальні мережі

zusa ̣mmen|stellen

збирати (комп'ютер)

Fernsehen und Radio
Fernsehen,
̣
das, Sg.

телебачення

Animationsfilm, der, -e

мультиплікаційний фільм

Dokumentarfilm, der, -e

документальний фільм

Quiz,̣ das, Sg.

вікторина

Sendung,
̣
die, -en

програма

Serie, die, -n

серіал

Spielfilm, der, -e

художній фільм

Sportsendung,
̣
die, -en

спортивна програма

Talkshow, die, -s

ток-шоу

international

міжнародний

Krimiserie,
̣
die, -n

детективний серіал

Sonntagabend, der, -e

недільний вечір

Fernsehabend,
̣
der, -e

телевізійний вечір
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Fernsehprogramm,
̣
das, -e

телевізійна програма

Haushalt, der, -e

домашнє господарство
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öffentlich-rẹchtlich

-

публічно-правовий

Rundfunkbeitrag,
̣
der, “-e

плата за користування радіо та телебаченням
у Німеччині

Zeitschrift, die, -en

журнал

3b bieten

пропонувати

Kindersendung,
̣
die, -en

дитяча передача

Werbung,
̣
die, -en

реклама

3c

da ̣ss

що

4a

dafür sein …

бути за…

dagegen sein …

бути проти…

Automatikprogramm, das, -e

автоматична програма

energisch
̣

енергійний

fit ̣

у гарній формі

genießen

насолоджуватись

Internetseite,
̣
die, -n

інтернет-сторінка

leise

тихий

Massage, die, -n

масаж

Massagestuhl, der, “-e

масажне клісло

Strẹss, der, Sg.

стрес

wohltun

бути приємним

6a

7b Dụrchschnitt, der, Sg.

середнє значення

Gesprächsthema, das, -themen

тема розмови

laufen (1): Das Radio läuft.

бігти, тут працювати (1): Радіо працює.

Mediennutzung, die, Sg.

використання засобів масової інформації,
медіа

Nụtzungsdauer, die, Sg.

термін використання

Uhrzeit, die, -en

(час (на годиннику

Verkehrsmeldung, die, -en

повідомлення про ситуацію на дорогах

Wẹtterbericht, der, -e

прогноз погоди
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Lektion 3 – Wochenende
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Auftaktseite
2

pụtzen

A

In der Einkaufsstraße

чистити

Einkaufsstraße, die, -n

торгова вулиця

Gabel, die, -n

виделка

Kạffeekanne, die, -n

кавник

Kạtze, die, -n

кішка

Löffel, der, -

ложка

Mẹsser, das, -

ніж

Serviẹtte, die, -n

серветка

Tẹller, der, -

тарілка

Boden, der, “-

підлога

Chaos, das, Sg.

хаос

durcheinạnder

безлад

fạllen

падати

Gewịtter, das, -

гроза

Hịmmel, der, Sg.

небо

laufen (2): Sie sind ins Café gelaufen.

бігти (2): Вони побігли у кафе.

pitschna ̣ss

промоклий до нитки

plötzlich

раптом

rẹnnen

швидко бігти

Sọnnenschirm, der, -e

парасоля від сонця

Stụrm, der, “-e

буря

total

цілком, повністю

4

Stạdtzentrum, das, Sg.

центр міста

B

Was machen wir am Sonntag?

1a

dọch

все ж

Glückwunsch, der, “-e

привітання

Jọb, der, -s

робота

1a

2a
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1b schade
sịcher

звісно

Ạrbeitsplan, der, “-e

план роботи

besọnderer, -s, -e

особливий

bügeln

прасувати

Familientag, der, -e

сімейний день

Leser/in, der/die, -/-nen

читач/читачка

los sein

вирушити

Pflegedienst, der, -e

служба з догляду

Reparatur, die, -en

ремонт

Schwiegereltern, Pl.

батьки чоловіка / батьки дружини

verbrịngen

проводити час

zusa ̣mmen|passen

підходити (один одному)

4c

berichten
̣

повідомляти

C

Im Restaurant

1a

Pommes,
̣
Pl.

картопля фрі

Schnitzel,
̣
das, -

шніцель

typisch

типовий

4a
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шкода

̣ das, -e
1b Gericht,

страва

2a

reservieren

бронювати місце

2c

Basilikum-Pesto, das, Sg.

соус песто з базиліком

Speisekarte, die, -n

меню

̣
2d getrennt
3a

окремо

Trinkgeld,
̣
das, -er

чайові

Hauptspeise, die, -n

головна страва

Kartoffelsuppe,
̣
die, -n

картопляний суп

Nachspeise, die, -n

десерт

Rechnung,
̣
die, -en

рахунок

stimmen
̣
(1): Stimmt so!
підходити (чомусь), тут (1): Решти не треба!

Vorspeise, die, -n

перша страва
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Weißwein, der, -e

біле вино

Lektion 4 – Schule
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Auftaktseite
Biologie, die, Sg. (hier: Schulfach)

біологія

Chemie, die, Sg. (hier: Schulfach)

хімія

Erdkunde, die, Sg. (hier: Schulfach)

географія

Geschịchte, die, Sg. (2): Schulfach

історія

Grụppenarbeit, die, -en

робота в групі

Kụnst, die, Sg. (hier: Schulfach)

мистецтво

Mathematik, die, Sg. (hier: Schulfach)

математика

Physik, die, Sg. (hier: Schulfach)

фізика

Schulhof, der, “-e

шкільний двір

Stụndenplan, der, “-e

розклад уроків

1a

Fạch, das, “-er (1): Schulfach

предмет (1): шкільний предмет

2

freundlich

привітний

Lieblingsfach, das, “-er

улюблений предмет

strẹng

суворий

A

Schulen in Deutschland

1a

Berufsschule, die, -n

професійне училище

dauern

тривати

Fạchabitur, das, Sg.

спеціалізований атестат зрілості

Fạchhochschule, die, -n
спеціалізований вищий навчальний заклад

Fạchoberschule, die, -n

загальноосвітня спеціалізована школа

Förderschule, die, -n

спеціальна школа для дітей з особливими
потребами

Gesạmtschule, die, -n

об'єднана загальноосвітня школа

Grụndschule, die, -n

початкова школа

Gymnasium, das, Gymnasien

гімназія

Hauptschule, die, -n

неповна середня школа
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privat

приватний

Realschule, die, -n

середня школа з практичним і технічним
ухилом

Schulabschluss, der, “-e

завершення шкільної освіти

Schuljahr, das, -e

навчальний рік

Schulpflicht, die, Sg.

обов'язкова шкільна освіта

Schulsystem, das, -e

шкільна система

staatlich

державний

1b E ̣nde, das, Sg.

2a

кінець

Kla ̣sse, die, -n

клас

zu E ̣nde

закінчений

Ạbschluss, der, “-e

завершення

Ausbildung, die, -en

професійна освіта на виробництві

Ausbildungsjahr, das, -e

навчальний рік професійної освіти

Autowerkstatt, die, “-en

автомайстерня

bestehen

складатися

fleißig

старанний

hoffen
̣

надіятись

Kfz-Mechatroniker/in, der/die, -/-nen

механік-електронік

kla ̣ppen

вдаватися

Medizin, die, Sg.

медицина

mịt (hier: mit drei Jahren)

з (тут: у три роки)

Nachhilfe, die, Sg.

додаткові заняття

Note, die, -n

оцінка

Prüfung, die, -en

екзамен

Studienplatz, der, “-e

місце у вищому навчальному закладі

Tẹchnik, die, Sg.

техніка

wẹnn

коли/якщо

2b Ạbschlussprüfung, die, -en
3a

випускний іспит

Ạrbeitsverhalten, das, Sg.

трудова поведінка

ausreichend

достатньо
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befriedigend

задовільно

Hạlbjahr, das, -e

півріччя

mạngelhaft

недостатньо

Sozialverhalten, das, Sg.

соціальна поведінка в колективі

ụngenügend

незадовільно

Zeugnis, das, -se

атестат

3b Ferien, Pl.

канікули

Industriemechaniker/in, der/die, -/-nen

налагодник промислового обладнання

Mạthe (= Mathematik)

математика (скорочений варіант)

Dịng, das, -e

річ

tun

робити

4a

Langeweile, die, Sg.

нудьга

B

Elternabend

3c

1a

Ẹlternabend, der, -e

батьківські збори

besprẹchen

обговорювати

gemeinsam

спільний

hiermit

цим

Klạssenlehrer/in, der/die, -/-nen

класний керівник / класна керівничка

Raum, der, “-e

приміщення (тут: клас)

vorstellen (sich)

представляти (представлятися)

1b Klạssenarbeit, die, -en

класна робота

Klạssenfahrt, die, -en

поїздка класом

Klạssenkasse, die, -n

каса класу

Schulbuch, das, “-er

шкільний підручник

Schwịmmunterricht, der, Sg.

уроки з плавання

Spọrtunterricht, der, Sg.

уроки фізичного виховання

Tạschengeld, das, Sg.

кишенькові гроші

C

Schule früher und heute

1a

Ạntwort, die, -en

відповідь

Hauptschulabschluss, der, “-e

неповня середня освіта
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2c

3

Jugendliche, der/die, -n/-n

юнак/дівчина

Kụrs, der, -e

курс

leicht

легкий

nach|sitzen

залишитись після уроків

Nịchte, die, -n

племінниця

pünktlich

вчасний

stẹllen (hier: eine Frage stellen)

ставити (тут: ставити питання)

Dịsco, die, -s

дискотека

Schulzeit, die, Sg.

шкільні роки

zu Mịttag essen

обідати

Lieblingsspiel, das, -e

улюблена гра

Schulweg, der, -e

дорога до школи

Lektion 5 – Am Arbeitsplatz
Auftaktseite

1a

Ạrbeitsplatz, der, “-e

робоче місце

Erzieher/in, der/die, -/-nen

вихователь/вихователька

Fahrer/in, der/die, -/-nen

водій

Kra ̣nkengymnast/in, der/die, -en/-nen

фахівець з лікувальної гімнастики

planen

планувати

vor|lesen

читати вголос

1b a ̣ls (hier: Er arbeitet als Erzieher.)

як (тут: Він працює вихователем)

meisten, die meisten

найбільш, більшість

Polizist/in,
̣
der/die, -en/-nen

працівник/працівниця поліції

2

Pilot/in, der/die, -en/-nen

пілот

A

Im Büro

3b Drụcker, der, -

3c

принтер

Ọrdner, der, -

папка

Pạsswort, das, “-er

пароль

Ahnung, die, Sg. (hier: Keine Ahnung!)

поняття (тут: Гадки не маю!)
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drüben

там

4a

höflich

ввічливий

B

Mitteilungen
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1

Mitteilung,
̣
die, -en

повідомлення

Ạnruf, der, -e

телефонний дзвінок

Ạrbeitskollege, der, -n

колега по роботі (чоловік)

Ạrbeitskollegin, die, -nen

колега по роботі (жінка)

Bericht,
̣ der, -e

звіт

Bescheid sagen

повідомити

Betriebsrat, der, “-e
рада трудового колективу підприємства

Betriebsversammlung, die, -en
збори трудового колективу підприємства

4

Büroschlüssel, der, -

офісний ключ

Freitagvormittag, der, -e

у першій половині дня у п'ятницю

installieren

інсталювати

Prospekt,
̣ der, -e

рекламиний буклет

verschieben

переносити

zurück|rufen

передзвонити

Computerprogramm, das, -e

комп'ютерна програма

Ka ̣ffeeautomat, der, -en

кавовий автомат

Pausenregel, die, -n

правила поведінки під час перерви

vor|stellen

уявляти

zeigen

показувати

5b Ạrzttermin, der, -e
C

прийом у лікаря

Wie funktioniert das?

1b dieser, -s, -e

1c

цей

drücken

натискати

Kopierer, der, -

копіювальний пристрій

Tạste, die, -n

кнопка

A3-Papier, das, Sg.

папір формату А3
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A4-Papier, das, Sg.

папір формату А4

Fạch, das, “-er (2): Fach im Kopierer
секція (2): секція копіювального пристою

Stạrt-Taste, die, -n
2a

кнопка пуску

ein|werfen
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опускати (тут: кидати монету в автомат)

2c

D

Getränkeautomat, der, -en

автомат продажу напоїв

hierhin

сюди

aus|schalten

вимикати

ein|schalten

вмикати

Gerät, das, -e

пристрій

Situationen am Arbeitsplatz

1b ein|räumen
2a

2c

помістити

Buchhaltung, die, -en

бухгалтерія

nehmen (hier: Platz nehmen)

брати (тут: сідати)

Service, der, Sg.

обслуговування

technisch
̣

технічний

Kühlregal, das, -e

вітрина з охолодженням

Ma ̣rktleiter/in, der/die, -/-nen
адміністратор/адміністраторка магазину

Spedition, die, -en

фірма-перевізник

Lektion 6 – Wohnen nach Wunsch
Auftaktseite
Ịnnenstadt, die, “-e

центр міста

Vorort, der, -e

передмістя

1b verkehrsgünstig
2

з гарним транспортним сполученням

zentral

центральний

außerhalb

за межами

öffentlich

громадський

Ruhe, die, Sg.

спокій
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A

Eine Wohnung suchen
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1b familienfreundlich

орієнтований на сім'ю

Haustier, das, -e

домашня тварина

Immobilie, die, -n

нерухомість

Kạltmiete, die, Sg.

орендна плата без комунальних послуг

Kaution, die, -en

застава

Kụndenzentrum, das, -zentren

центр обслуговування клієнтів

Lage, die, -n

місце розміщення

Monatsmiete, die, -n

оренда за місяць

Nachmieter/in, der/die, -/-nen
наступний орендар / наступна орендарка

Partei, die, -en

сторона (договору)

1d vermieten
2a

здавати в оренду

Ạrbeitszimmer, das, -

робочий кабінет

Ẹsszimmer, das, -

їдальня

Gästezimmer, das, -

кімната для гостей

Kịnderzimmer, das, -

дитяча кімната

WC, das, -s

туалет

Wohnungsbesichtigung, die, -en

огляд квартири

2b Ala ̣rm, der, -e

сигнал аварійної сигналізації

Einbauküche, die, -n

вбудована кухня

Kra ̣nkenwagen, der, -

автомобіль швидкої допомоги

Notarztwagen, der, автомобіль швидкої медичної допомоги

2c

3a

renovieren

робити ремонт

Auftrag, der, “-e

замовлення

la ̣ssen

залишати

Renovierung, die, -en

ремонт (у квартирі)

a ̣b|bauen

розбирати

auf|hängen

вішати

ein|bauen

монтувати
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transportieren
B

транспортувати

Der Umzug

2b hängen
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3a

висіти/вішати

legen

класти

4tlg. = vierteilig

з чотирьох частин

Ạkku-Bohrer, der, -

акумуляторний дриль

Baumarkt, der, “-e

магазин будівельних матеріалів

Dübel, der, -

дюбель

Fạrbroller, der, -

малярний валик

Hạmmer, der, “-

молоток

Heim, das, Sg.

дім

Heimwerker/in, der/die, -/-nen

майстер

Leiter, die, -n

драбина

Nagel, der, “-

цвях

Pịnsel-Set, das, -s

набір пензлів

Rọllenmaß, das, -e
розмір між зубцями циліндричного зчеплення

Schraube, die, -n

болт

Tapete, die, -n

шпалера

Tọpangebot, das, -e

найкраща пропозиція

Wạndfarbe, die, -n

фарба для стіни

3b streichen
4

C

малювати (стіну)

tapezieren

клеїти шпалери

ạb|lehnen

відхиляти

einverstanden

згідний

Meinung, die, -en

точка зору

Vorschlag, der, “-e

пропозиція

zu|stimmen

погоджуватися

Die neuen Nachbarn

1b sympathisch

симпатичний
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2a

3a

unfreundlich
̣

непривітний

unsympathisch
̣

несимпатичний

freuen (sich)

радіти

hoffentlich
̣

надіюсь

vorher

раніше

wohl|fühlen (sich)

почувати себе комфортно

Zwilling,
̣
der, -e

близнюк

einsam

самотній

fühlen (sich)

відчувати (почуватися)

Gedicht,
̣ das, -e

вірш

sta ̣rk

сильний

3b erschöpft

4a

виснажений

fremd
̣

чужий

ma ̣tt

втомлений

schwa ̣ch

слабкий

entschuldigen
̣
(sich)

вибачати (вибачатися)

küssen (sich)

цілувати (цілуватися)

streiten (sich)

сперечатися/сваритися

trennen
̣
(sich)

розділяти (розійтися)

verlieben (sich)

закохуватися

Lektion 7 – Feste Feiern
Auftaktseite
1a

Weihnachten

Різдво

1b Feuerwerk, das, -e

2a

феєрверк

schẹnken

дарувати

verkleiden (sich)

переодягати (переодягатися)

Feiertag, der, -e

святковий день

geschlọssen

зачинений
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A

Einladungen

1

bịtten

просити

Fịrmenjubiläum, das, -jubiläen

ювілей фірми

Geburtstag, der, -e

день народження

Họchzeitsfeier, die, -n

святкування весілля

Trauung, die, -en

вінчання/одруження

2b da sein
3

4

5

існувати

mịtten

посередині

Blumenstrauß, der, “-e

букет квітів

Dẹcke, die, -n

скатертина

DVD, die, -s

DVD-диск

Geschẹnk, das, -e

подарунок

Geschịrr, das, Sg.

посуд

Gutschein, der, -e

сертифікат

Hạndtuch, das, “-er

рушник

Kẹrze, die, -n

свічка

Kẹtte, die, -n

ланцюжок

Kọffer, der, -

валіза

Obstkorb, der, “-e

кошик з фруктами

Parfüm, das, -s/-e

парфум

Praline, die, -n

шоколадна цукерка

Rose, die, -n

троянда

Schạchtel, die, -n

коробка/пачка

Schmụck, der, Sg.

прикраса

Tẹddybär, der, -en

м'який ведмедик

Ehefrau, die, -en

дружина

Ehemann, der, “-er

чоловік

Họchzeitstag, der, -e

день весілля

Jubiläum, das, Jubiläen

ювілей

Ạlkohol, der, Sg.

алкоголь

normalerweise

зазвичай
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B

Hochzeit

1a

Brautkleid, das, -er

весільна сукня

ẹng

вузький

Họchzeitstorte, die, -n

весільний торт

romạntisch

романтичний

Schleier, der, -

фата

wụnderschön

чудовий

1b Braut, die, “-e

1c
2a
3

наречена

Brautpaar, das, -e

наречені

tragen

носити

Bräutigam, der, -e

наречений

Ohrring, der, -e

сережка

Họchzeitskleidung, die, Sg.

весільний одяг

Was für ein/ein/eine …?

Що за …?

ẹcht

справжній

fröhlich

радісний

hịlfsbereit

готовий допомогти

4b tauschen

обмінюватись

wẹrfen
C

кидати

Feiern interkulturell
interkulturelḷ

міжкультурний

1

Ga ̣stgeber/in, der/die, -/-nen

господар/господиня, що приймає гостей

1a

a ̣n|ziehen

одягати

stimmen
̣
(2): Das stimmt (nicht).

підходити (чомусь) тут: (2): Це вірно (невірно).

auf |fallen

помічати

einzig

єдиний

normal

нормально

Stimmung,
̣
die, Sg.

настрій

Ta ̣nzfläche, die, -n

танцювальний майданчик

unterha ̣lten (sich)

розважати (розважатись/спілкуватись)

2a
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vorgestern

позавчора

z. B. (= zum Beispiel)

наприклад (скорочений варіант)

3b beso ̣rgen
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4a

5

D

купити

Alles Gute!

Усього найкращого!

froh

радісний

Neujahr, das, Sg.

Новий рік

Ostern

Великдень

Prosit Neujahr!

З Новим роком! (тост)

Glückwunschkarte, die, -n

привітальна листівка

Lebensjahr, das, -e

рік життя

Festtage
Fẹsttag, der, -e

святковий день

Lektion 8 – Neue Chancen
Auftaktseite

1a

Bildung,
̣
die, Sg.

освіта

Bürger/in, der/die, -/-nen

громадянин/громадянка

professionelḷ

професійний

Ausbildungsangebot, das, -e

освітня пропозиція

Broschüre, die, -n

брошура

Fortbildungsmöglichkeit,
̣
die, -en

можливість підвищення кваліфікації

informieren (sich) (über)

інформувати (отримувати інформацію) (про)

1b Erfahrung, die, -en

досвід

interessieren
A

цікавити

Ich interssiere mich für …

1b finanzieren
1c

фінансувати

Fortbildung,
̣
die, -en

підвищення кваліфікації

aktuelḷ

актуальний

Ạrbeitsberater/in, der/die, -/-nen

консультант з питань роботи
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Babypause, die -n

відпустка по догляду за дитиною

Berufsabschluss, der, “-e

свідоцтво про професійну підготовку

bewerben
̣
(sich) (um/auf)

подавати заяву (про/на)

Computerkenntnisse, Pl.

знання комп'ютера

damit ̣

таким чином

Förderung, die, -en

сприяння/фінансування

Informatiklehrer/in, der/die, -/-nen

учитель/учителька інформатики

Institution, die, -en

заклад

interessieren (sich) (für)

цікавитися (кимось/чимось)

Möglichkeit, die, -en

можливість

Sọftwareprogamm, das, -e

комп'ютерна програма

teil|nehmen (an)

брати участь (у)

3a

ärgern (sich) (über)

сердити (сердитися) (через)

B

Etwas Neues lernen

1a

Ạnfänger/in, der/die, -/-nen

початківець

Ạnfrage, die, -n

запит

Ausgabe, die, -n

видання

befe ̣stigen

закріпити

bere ̣chnen

обрахувати

beruflich

професійний

Besprechung,
̣
die, -en

обговорення/збори

bohren

свердлити

Dauer, die, Sg.

тривалість/термін

Einnahme, die, -n

прийом

erledigen

виконувати

eröffnen

відкривати

Erwa ̣chsene, der/die, -n

дорослий/доросла

Existenz,
̣ die, Sg.

існування

Fantasie, die, Sg.

фантазія

Finanzierung, die, -en

фінансування
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1c

Fliese, die, -n

керамічна плитка

Fortgeschrittene,
̣
der/die, -n/-n

людина в високим рівнем знань

gründen

заснувати

Grụndkenntnisse, Pl.

базові знання

Grụndregel, die, -n

головне правило

hạndwerklich

ручної роботи

Heimwerkerkurs, der, -e

курс «Зроби сам»

Kreativität, die, Sg.

креативність

Laminat, das, Sg.

ламінат

Materialkosten, Pl.

витрати на матеріали

modisch

модний

Nähabend, der, -e

вечір шиття

nähen

шити

organisieren

організовувати

plụs

плюс

Präsentation, die, -en

презентація

Reparaturarbeiten, Pl.

ремонтні роботи

Schrịtt, der, -e

крок

Schwerpunkt, der, -e

головнй напрямок

Sẹlbstständigkeit, die, Sg.

самостійність

Tabẹllenkalkulation, die, Sg.

електронна таблиця

verlegen

прокладати

Weiterbildung, die, -en

післядипломна освіта

wẹrben

робити рекламу

Existẹnzgründerkurs, der, -e

курс із започаткування власної справи

1d ụnsicher
2

3

невпевнений

Ạrbeitsmarkt, der, Sg.

ринок праці

Hạndwerkerkosten, Pl.

витрати на майстрів

sparen

економити

Berufschance, die, -n

професійний шанс

Bewegung, die, -en

рух
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Kọchidee, die, -n

кулінарна ідея

Lkw-Fahrer/in, der/die, -/-nen

водій вантажівки

verschlafen

проспати

Wẹcker, der, -

будильник

wozu

для чого

C

Sich für einen Kurs anmelden

1

Babysitter, der, -

фахівець з догляду за дитиною

Dọppelstunde, die, -n

пара (спарене заняття)

Einstieg, der, Sg.

вступ

Erste-Hịlfe, die, Sg.

невідкладна допомога

Erste-Hịlfe-Zentrum, das, Pl. -Zentren

центр невідкладної допомоги

Ersthelfer/in, der/die, -/-nen
особа, яка надає невідкладну допомогу

Führerscheinbewerber/in, der/die, -/-nen

кандидат/кандидатка на отримання водійських
прав

jederzeit

у будь-який час

Kịndernotfälle, Pl.
нещасні випадки з постраждалими дітьми

2c
3

klạssisch

класичний

komplẹtt

повний

Kụrsangebot, das, -e

пропозиція курсу

lebensrettend

що рятує життя

Ọnline-Anmeldung, die, -en

реєстрація онлайн

Personenbeförderungsschein, der, -e

дозвіл на перевезення пасажирів

Sofo ̣rtmaßnahme, die, -n

невідкладний захід

Voraussetzung, die, -en

передумова

Zielgruppe, die, -n

цільова група

Gern
̣ geschehen!

Будь ласка! / Немає за що!

vorbei|kommen

зайти (до когось)

afrikanisch

африканський

a ̣n|bieten

пропонувати
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4

a ̣n|kommen (hier: Die Kochkurse kommen
sehr gut an.)

прибувати (тут: Кулінарні курси мають успіх)

Küchenstudio, das, -s

кухня-студія

Privatschule, die, -n

приватна школа

unterrichten
̣

викладати

Wochentag,
̣
der, -e

день тижня

Bauchtanz, der, “-e

танець живота

Fähigkeit, die, -en

здібність/навичка

Fotografie, die, Sg.

фотографія

Gita ̣rre, die, -n

гітара

Kalligraphie, die, Sg.

каліграфія

Kenntnisse,
̣
Pl.

знання

Plakat, das, -e

плакат

Schwarze Brett, das, -er

дошка оголошень

Webdesign,
̣
das, Sg.

веб-дизайн

Yoga, das, Sg.

йога

Lektion 9 – Gesund leben
Auftaktseite
1a

a ̣b|nehmen (1) Ich möchte 10 Kilo abnehmen.

худнути (1) Я хотів/хотіла би схуднути на 10
кілограмів.

bewegen (sich)

рухати (рухатися)

dick
̣

гладкий

entspa ̣nnen (sich)

відпочивати

ernähren (sich)

харчуватися

Fitnesscenter,
̣
das, -

фітнес-центр

Luft,
̣ die, Sg.

повітря

Muskel,
̣
der, -n

м'яз

schla ̣nk

стрункий

Sorge,
̣
die, -n

турбота

trainieren

тренувати
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zu|nehmen

погладшати

1c

Entspa ̣nnung, die, Sg.

відпочинок

A

In der Arztpraxis
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1a

Ạrztpraxis, die, -praxen

приватна лікарська практика

a ̣b|nehmen (2) Der Arzt nimmt Blut ab.

забирати, тут (2) Лікар бере аналіз крові.

Beschwerde, die, -n

скарга

Blut, das, Sg.

кров

Blutdruck, der, Sg.

кров'яний тиск

führen (hier: ein Gespräch führen)

вести (тут: вести розмову)

gegen

проти

impfen
̣

вакцинувати

messen
̣

вимірювати

Tetanus,
̣
der, Sg.

правець

verschreiben

призначати

Zahn, der, “-e

зуб

1b Ạrzthelfer/in, der/die, -/-nen
2a

помічник лікаря

a ̣b|hören

вислуховувати

Blutwert, der, -e

результат аналізу крові

Cholesterinwert, der, -e

рівень холестерину

Ergebnis, das, -se

результат

frei machen

роздягнутись

gesu ̣ndheitlich

стосовно здоров'я

Gesundheits-Check,
̣
der, -s

медичне обстеження

hoch

високий

Laboruntersuchung, die, -en

лабораторне дослідження

Oberkörper, der, -

верхня частина тіла

Ọrdnung, die (hier: in Ordnung)

порядок (тут: в нормі)

Pla ̣tz nehmen

сідати

Urin, der, Sg.

сеча

Urin-Untersuchung, die, -en

аналіз сечі
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розсудливий
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2b Ạlter, das, Sg.

вік

Baby, das -s

немовля

Früherkennung, die, Sg.

рання діагностика

Geburt, die, -en

народження

Gesundheitsuntersuchung,
̣
die, -en

обстеження здоров'я

Kra ̣nkheit, die, -en

хвороба

spezielḷ

спеціальний

Vorsorgeuntersuchung, die, -en

профілактичне обстеження

3c

reinigen

очистити

B

Medikamente

1a

vereinbaren

узгоджувати

1b Magenschmerzen, Pl.
1c

3a

болі у шлунку

Nebenwirkung, die, -en

побічна дія

Beipackzettel, der, -

інструкція з використання лікарського засобу

dreimal

тричі

ein|nehmen

приймати

empfehlen

рекомендувати

empfindlich
̣

чутливий

Magen, der, “-

шлунок

wieso

яким чином

entsorgen

утилізувати

ha ̣ltbar

придатний

Hausapotheke, die, -n

домашня аптечка

Hausmüll, der, Sg.

побутове сміття

trocken
̣

сухий

zurück|bringen

повертати

3d Bra ̣ndsalbe, die, -n

мазь від опіків

Desinfektionsmittel, das, -

дезінфекційний засіб

Dụrchfall, der, Sg.

діарея
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C

1a

2a

Fieberthermometer, das, -

медичний термометр

Mückenstich, der, -e

укус комара

Nasentropfen, Pl.

краплі в ніс

Pflạster, das, -

пластир

Pinzẹtte, die, -n

пінцет

Sạlbe, die, -n

мазь

Schere, die, -n

ножиці

Schmẹrzmittel, das, -

знеболювальний засіб

Sprịtze, die, -n

укол

Verbạnd, der, “-e

пов'язка

Ernährung und Gesundheit
Ernährung, die, Sg.

харчування

Getreideprodukt, das, -e

зерновий продукт

Milchprodukt,
̣
das, -e

молочний продукт

Süßigkeiten, Pl.

солодощі

ein|stellen (sich) (auf)

налаштуватися на

Firmenkantine,
̣
die, -n

їдальня на фірмі

Fleischersatz, der, Sg.

замінник м'яса

Gruppe,
̣
die, -n

група

mindestens
̣

щонайменше

Nahrungsmittel, das, -

продукт харчування

Schulkantine, die, -n

шкільна їдальня

sogar

навіть

Tierhaltung, die, -en

утримання тварин

tierisch

тваринний

Tofu, der, Sg.

тофу

töten

вбивати

vegan

веганський

Veganer/in, der/die, -/-nen

веган/веганка

Vegetarier/in, der/die, -/-nen

вегетаріанець/вегетаріанка
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3a

vegetarisch

вегетаріанський

vermeiden

уникати

verzichten
̣
(auf)

відмовлятися (від)

Fett,
̣ das, -e

жир

fettarm
̣

нежирний

Fitnessstudio,
̣
das, -s

фітнес-студія

Körper, der, -

тіло

Muskeltraining,
̣
das, Sg.

тренування м'язів

schaden

шкодити

Vitamin, das, -e

вітамін

Wohlbefinden, das, Sg.

гарне самопочуття

Lektion 10 – Arbeitssuche
Auftaktseite
Ạrbeitssuche, die, Sg.

пошук роботи

Aushang, der, “-e

оголошення

Bekạnnte, der/die, -n

знайомий/знайома

Bewẹrbung, die, -en

заява для прийому на роботу

erfọlgreich

успішний

Initiativbewerbung, die, -en

спонтанна участь в конкурсі

Küchenhilfe, die, -n

помічник/помічниця на кухні

Prạktikum, das, Praktika

практика

Servicekraft, die, “-e

офіціант/офіціантка

Zeitarbeitsfirma, die, -firmen

агенство з тимчасового працевлаштування

A

Stellenanzeigen lesen

1a

belạstbar

стресостійкий

engagiert

ініціативний

flexibel

гнучкий

Personalberater/in, der/die, -/-nen

консультант з персоналу

teamfähig

той, що вміє працювати в команді
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2

3

wịchtig nehmen

ставитися серйозно

zusạmmen|arbeiten

співпрацювати

zuverlässig

надійний

Aushilfe, die, -n

помічник/помічниця

Auskunft, die, “-e

довідка

Bedịngung, die, -en

умова

Berufserfahrung, die, -en

професійний досвід

Betreuung, die, Sg.

догляд

Bewẹrbungsunterlagen, Pl.

документи до заяви про заміщення вакансії

Bezahlung, die, Sg.

оплата

Deutschkenntnisse, die, Pl.

знання німецької мови

Dirẹktor/in, der/die, -en/-nen

директор/директорка

Eigenschaft, die, -en

властивість

erfọrderlich

необхідний

Fạchrichtung, die, -en

спеціальність

Gesụndheitspfleger/in, der/die, -/-nen

доглядальник/доглядальниця за хворими

Maschine, die, -n

механічне обладнання

Mịnijob-Basis, die, Sg.

робота за мінімальну заробітну плату

Pịzzaservice, der, Sg.

сервіс з доставки піци

Reinigungsunternehmen, das, -

клінінгова компанія

Schịchtarbeit, die, -en

робота по змінах

Stellenangebot,
̣
das, -e

пропозиція вакансій

Tätigkeit, die, -en

напрямок діяльності

Teilzeit, die, Sg.

неповний робочий день

Umgebung, die, -en

околиці

Vọllzeit, die, Sg.

повний робочий день

Weihnachtszeit, die, Sg.

вихідні на Різдво

Wọchenendarbeit, die, -en

робота на вихідні

wünschenswert

бажаний

ehrlich

чесний

gedụldig

терплячий
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kreativ

креативний

Ausbildungsplatz, der, “-e

місце виробничого навчання

Tourịsmus, der, Sg.

туризм

Traum, der, “-e

мрія

5

fẹst

фіксований

B

Der erste Kontakt
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4b

1b Pịzzafahrer/in, der/die, -/-nen

1c
2a
3a

C

Stụndenlohn, der, “-e

погодинна оплата

vor ạllem

передусім

ọb

чи

Pizzeria, die, -s

піцерія

Ạrbeitsvertrag, der, “-e

трудовий договір

Überstunde, die, -n

понаднормові години

IT-Mitarbeiter/in, der/die, -/-nen

співробітник ІТ-сфери

Suppọrt, der, Sg.

підтримка

Wäscherei, die, -en

пральня

Die Bewerbung

1b Ạnschrift, die, -en

1c

2a

адреса

Diplom, das, -e

диплом

Lebenslauf, der, “-e

біографія

persönlich (hier: persönliche Daten)

персональний (тут: персональні дані)

Schulbildung, die, Sg.

шкільна освіта

Bewẹrbungsfoto, das, -s

фотографія на заяву

Bewẹrbungsschreiben, das, -

заява про прийом на роботу

Kopie, die, -n

копія

kleiden

одягати

2b beạchten
3a

фахівець з доставки піци

брати до уваги

Bewẹrbungsgespräch, das, -e

співбесіда з кандидатом на заміщення вакансії

Ạrbeitspause, die, -n

перерва в роботі

Frẹmdsprache, die, -n

іноземна мова
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4a

5

Gehạlt, das, “-er

заробітна плата

Arbeitgeberfrage, die, -n

питання роботодавця

Arbeitnehmerfrage, die, -n

питання кандидата на заміщення вакансії

gewohnt sein

звичний

Teamarbeit, die, Sg.

робота в команді

weiter|arbeiten

продовжувати працювати

Vorstellungsgespräch, das, -e

співбесіда про прийом на роботу

Lektion 11 – Von Ort zu Ort
Auftaktseite
1

Autobahn, die, -en

автошосе

ein|checken

зареєструватися

Geschäftsreise, die, -n

відрядження

Reisende, der/die, -n

співробітник у відрядженні

Stau, der, -s

дорожній затор

Urlaubsreise, die, -n

поїздка у відпустку

A

Reisevorbereitungen

1a

Urlaubsfoto, das, -s

1b Museum, das, Museen
2

3

4

5

фотографія з відпустки
музей

fein

вишуканий

geeignet

придатний

Sạnd, der, Sg.

пісок

Cạmpingplatz, der, “-e

кемпінг

Kiosk, der, -e

кіоск

Lokal, das, -e

ресторан/паб

ạb|fliegen

вилітати

Ạbflugort, der, -e

пункт відправлення

buchen

бронювати

Ạbflug, der, “-e

виліт

Flug, der, “-e

політ
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6a

7a

Flugticket, das, -s

квиток на літак

Hịnflug, der, “-e

рейс (до місця призначення)

Katalog, der, -e

каталог

Reisezeit, die, -en

тривалість подорожі

Rückflug, der, “-e

зворотній рейс

Badesachen, Pl.

речі для купання

Batterie, die, -n

акумулятор

Rụcksack, der, “-e

рюкзак

Sọnnenbrille, die, -n

сонцезахисні окуляри

Sọnnencreme, die, -s

сонцезахисний крем

Sọnnenhut, der, “-e

капелюх від сонця

Zahnbürste, die, -n

зубна щітка

auf|laden

заряджати

7b Brieftasche, die, -n

гаманець

Kạmera, die, -s

камера

Reisedokument, das, -e

закордонний паспорт

Wạnderung, die, -en

прогулянка

B

Dialoge auf der Reise

1a

Ạbstand, der, “-e

відстань

Leitpfosten, der, -

сигнальний дорожний стовпчик

Notrufsäule, die, -n

колона екстреного виклику

Rịchtungspfeil, der, -e

указівник напрямку

1b Autounfall, der, “-e

2a

ДТП

Notrufzentrale, die, -n

центр служби порятунку

Pạnnendienst, der, -e

служба екстреної технічної допомоги

Kilometer, der, -

кілометр

mạchen (hier: Das macht nichts!)

робити (тут: Нічого страшного!)

Säule, die, -n

колона

Wagen, der, -

автомобіль

2b besẹtzt

зайнято
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1a

Kọmma, das, -s/Kommata

кома

Plạtzreservierung, die, -en

бронювання місць

Reiseplanung
Reiseplanung, die, -en

планування подорожі

Ạltstadt, die, Sg.

старе місто

Ausflugsziel, das, -e

туристична мета

autofrei

без автомобіля

baden

купатися

Burg,
̣ die, -en

замок

eignen (sich)

бути придатним

entdecken
̣

відкривати

entfernt
̣

віддалений

Fahrradstadt, die, “-e

зручне місто для велосипедистів

Fahrradweg, der, -e

велосипедна доріжка

Festspiele,
̣
Pl.

фестиваль

Fischspezialität,
̣
die, -en

фірмова рибна страва

fla ̣ch

рівнинний

Geburtshaus, das, “-er

пологовий будинок

historisch

історичний

Hütte, die, -n

хатина

ideal

ідеальний

Insel,
̣
die, -n

острів

Komponist/in,
̣
der/die, -en/-nen

композитор/композиторка

Küste, die, -n

узбережжя

mehrtägig

багатоденний

Million, die, -en

мільйон

Musikfreund, der, -e

любитель музики

Prozent,
̣ das, -e

відсоток

Rad, das, “-er

колесо, тут: велосипед

Radweg, der, -e

велосипедна доріжка
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2a

2b

Reiseziel, das, -e

пункт призначення подорожі

Rundgang,
̣
der, “-e

екскурсія

Skigebiet, das, -e

гірськолижний регіон

Skitourist/in, der/die, -en/nen

гірськолижний турист

übera ̣ll

всюди, скрізь

Universitätsstadt, die, “-e

університетське місто

Wahrzeichen, das, -

символ

Wạsserschloss, das, “-er

замок, оточений ровом з водою

wẹltberühmt

всесвітньо відомий

Wụnderkind, das, -er

вундеркінд

Zẹntrum, das, Zentren

центр

Ausweis, der, -e

перепустка

Regensachen, Pl.

речі від дощу

Reiseführer, der, -

путівник

Schlafsack, der, “-e

спальний мішок

Zẹlt, das, -e

намет

aus|geben

витрачати

Tịcket, das, -s

квиток

Ụnterkunft, die, “-e

місце тимчасового проживання

vor|schlagen

пропонувати

Lektion 12 – Treffpunkte
Auftaktseite
̣
1b ernst

A

1a

серйозний

lächeln

посміхатися

la ̣chen

сміятися

treiben (hier: Sport treiben)

приводити в рух (тут: займатися спортом)

Ehrenamtlich arbeiten
ehrenamtlich

на громадських засадах

Austausch, der, Sg.

обмін
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2a

4a

Begegnung, die, -en

зустріч

Behinderung,
̣
die, -en

обмежені можливості

Bewohner/in, der/die, -/-nen

мешканець/мешканка

charma ̣nt

чарівний

engagieren (sich)

брати активну участь

gemeinnützig

суспільно корисний

Hausaufgabenhilfe, die, -n

допомога у виконанні домашніх завдань

lebe ̣ndig

живий

Na ̣chbarschaft, die, Sg.

сусідство

Na ̣chbarschaftshaus, das, “-er

сусідній будинок

sozial

соціальний

Stạdtteil, der, -e

район міста

Tradition, die, -en

традиція

Verạnstaltung, die, -en

захід

vielfältig

різноманітний

Formularhilfe, die, Sg.

допомога в заповненні формуляру

Frauengruppe, die, -n

жіноча група

Jugend, die, Sg.

молодь

Klavierbegleitung, die, -en

фортепіанний акомпанемент

Lohnsteuerhilfe, die, Sg.

допомога у сплаті податків

Projẹkt, das, -e

проєкт

Rẹchtsberatung, die, -en

юридична консультація

Seniorentreff, der, -s

зустріч людей пенсійного віку

Sịngkreis, der, -e

співоче коло

Sozialberatung, die, -en

соціальна консультація

Theatergruppe, die, -n

драматичний гурток

freiwillig

добровільний

Hẹlfer/in, der/die, -/-nen

помічник/помічниця

B

Vereine

1a

Fußballverein, der, -e
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2a

Gesạngsverein, der, -e

гурток співу

Kạrnevalsverein, der, -e

клуб любителів карнавалу

Kleingartenverein, der, -e

клуб любителів дачного садівництва

Musikschulverein, der, -e

об'єднання музичних шкіл

Tụrnverein, der, -e

гімнастичний клуб

Beratung, die, -en

консультація

Bereich, der, -e

галузь

ein|setzen (sich) (für)

виступати (за) / вболівати (за)

Freundschaftsverein, der, -e

клуб друзів

Gerẹchtigkeit, die, Sg.

справедливість

gleichzeitig

одночасно

Heimatverein, der, -e

місцева команда

mehrere

численні

Mịtglied, das, -er

член

Mịtgliedsbeitrag, der, “-e

членський внесок

Musikverein, der, -e

музичне товариство

Solidarität, die, Sg.

солідарність

Spọrtverein, der, -e

спортивний клуб

Vereinsleben, das, Sg.

клубне життя

C

Telefonieren

1c

auf|legen

покласти слухавку

belegt

зайнято

Durchwahl,
̣
die, -en

номер прямого телефонного набору

fa ̣lsch

неправильний

Sta ̣nd, der, “-e

стенд

Sta ̣ndmiete, die, -n

оренда стенду

Störung, die, -en

порушення роботи

Telefonzentrale, die, -n

центральна телефонна станція

Ursache, die (hier: Keine Ursache!)

причина (тут: Будь ласка! / Нема за що!)

verbinden
̣

з'єднувати
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2

3a

verwählen (sich)

набрати неправильний номер

zurzeit

на даний момент

zuständig

компетентний

Ạnrufer/in, der/die, -/-nen

особа, що телефонує

aus|richten

передавати (повідомлення)

Autoanmeldung, die, -en

автоматична реєстрація

Bauamt, das, “-er

будівельний нагляд

Gewerbeamt,
̣
das, “-er

управління з питань підприємницької
діяльності

hinterla ̣ssen (hier: eine Nachricht hinterlassen)

залишати (тут: залишати повідомлення)

3b Ạbrechnung, die, -en

виставлений рахунок

aus|ziehen

виселятися

Monatskarte, die, -n

місячний квиток

Sta ̣dtverwaltung, die, -en

міська адміністрація

Sta ̣dtwerke, Pl.

міські комунальні служби

Strafe, die, -n

штраф

Verkehrsverbund, der, “-e

транспортне об'єднання

Lektion 13 – Banken und Versicherungen
Auftaktseite
1a

A

Versịcherung, die, -en

страхування

ạb|heben

знімати гроші з рахунку

ạn|legen (hier: Geld anlegen)

класти (тут: класти гроші на рахунок)

ein|zahlen

платити

Kọnto, das, Konten

банківський рахунок

Kredit, der, -e

кредит

Ọnline-Überweisung, die, -en

переказ онлайн

Schạlter, der, -

операційна каса

Auf der Bank
Dauerauftrag, der, “-e

www.cornelsen.de/daf
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Geheimnummer, die, -n

кодове число

Girokonto, das, -konten

поточний рахунок

Kọntogebühr, die, -en

плата за обслуговування рахунку

Kreditkarte, die, -n

кредитна картка

Ọnline-Banking, das, Sg.

інтернет-банкінг

Zịnsen, Pl.

відсотки

1b Auszahlung, die, -en

виплата

Bạnkberater/in, der/die, -/-nen

банківський консультант

bargeldlos

безготівковий

Buchung, die, -en

бронювання

Einzahlung, die, -en

платіж

Geschäftskonto, das, -konten

рахунок підприємства

kọstenlos

безкоштовний

lẹtzter, -es, -e

останній

pẹr (hier: per Post)

через (тут: поштою)

PỊN, die, -s

PIN-код

Privatkonto, das, -konten

приватний банківський рахунок

separat

окремий

verschieden

різний

wẹltweit

міжнародний

Zahlung, die, -en

платіж

B

Versicherungen

1

Ha ̣ftpflichtversicherung, die, -en

страхування відповідальності

Hausratversicherung, die, -en

страхування домашнього майна

Kfz-Versicherung, die, -en

страхування автомобіля

Kra ̣nkenversicherung, die, -en

медичне страхування

Rechtsschutzversicherung,
̣
die, -en

страхування юридичних витрат

Rentenversicherung,
̣
die, -en

пенсійне страхування

a ̣b|schließen (hier: eine Versicherung)

укладати (тут: договір страхування)

a ̣llgemein

загальний

2a
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3a

Beka ̣nntenkreis, der, -e

коло знайомих

kapu ̣tt machen

ламати

kümmern (sich) (um)

піклуватися (про)

Rechtsanwalt/-anwältin,
̣
der/die, “-e/-nen

адвокат/адвокатка

Schaden, der, “-

збитки

Sịnn, der, Sg.

смисл

stehlen

викрадати

Telefonanbieter, der, -

оператор телефонної мережі

überlegen

обдумувати

Versehen, das, (hier: aus Versehen)

помилка (тут: через неуважність)

Versịcherungsvertreter/in, der/die, -/-nen

страховий агент / страхова агентка

wẹrtvoll

цінний

Arbeitnehmer/in, der/die, -/-nen

працівник/працівниця

Ạrbeitslosenversicherung, die, -en

страхування на випадок безробіття

Autobesitzer/in, der/die, -/-nen

власник/власниця автомобіля

Berufsanfänger/in, der/die, -/-nen

початківець з фаху

Familienmitglied, das, -er

член сім'ї

sofo ̣rtig

негайний

Sondertarif,
̣
der, -e

спеціальний тариф

versichern
̣

страхувати

Versicherungsschutz,
̣
der, Sg.

страховий захист

3b Schu ̣tz, der, Sg.
4a

захист

Tarif, der, -e

тариф

Autoreifen, der, -

автомобільна шина

Busfahrer/in,
̣
der/die, -/-nen

водій автобуса

Familienwagen, der, -

сімейний автомобіль

Gebrauchtwagen, der, -e

уживаний автомобіль

Kleinwagen, der, -

малолітражний автомобіль

Neuwagen, der, -

новий автомобіль

Reisebus, der, -se

туристичний автобус

Spọrtwagen, der, -

спортивний автомобіль
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Transpọrtwagen, der, -

транспортний автомобіль

Wagenreparatur, die, -en

ремонт автомобіля

Wagentür, die, -en

двері автомобіля

4b spọrtlich
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C

1a

1c
3a

3b

4

спортивний

Kaufen und reklamieren
reklamieren

скаржитись

Breite, die, -n

ширина

Energie, die, -n

енергія

Energieeffizienz, die, Sg.

енергоефективність

Garantie, die, -n

гарантія

Höhe, die, -n

висота

Kapazität, die, -en

місткість

Kụrzprogamm, das, -e

коротка програма

Maß, das, -e

розмір

schleudern

витискати білизну

Tiefe, die, -n

глибина

Umdrehung, die, -en

обертання

verbrauchen

використовувати

wạschen

прати

Reklamation, die, -en

скарга

Staubsauger, der, -

пилосос

ụm|tauschen

обмінювати

Garantieschein, der, -e

гарантійний талон

prüfen

перевіряти

Quịttung, die, -en

квитанція

Stromkabel, das, -

мережевий кабель

Wẹrk, das, -e

механізм

zurück|bekommen

отримати назад

Digitalkamera, die, -s

цифрова камера

Ladekabel, das, -

зарядний кабель

www.cornelsen.de/daf

Seite 41 von 45

Materialien zu unseren Lehrwerken

Deutsch als Zweitsprache

Pluspunkt Deutsch – Leben in Deutschland A2
Vokabeltaschenbuch

Rasierapparat, der, -e

електробритва

tẹsten

тестувати

Lektion 14 – Freunde und Bekannte
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Auftaktseite
1
2

duzen

звертатись на «ти»

siezen

звертатись на «ви»

befreundet

у дружніх стосунках

Freundschaft, die, -en

дружба

gegenseitig

взаємний

trösten

втішати

verstehen (sich)

розуміти (розуміти одне одного)

vertrauen

довіряти

A

Was ist Freundschaft?

1a

dịck (hier: durch dick und dünn gehen)

товстий (тут: пройти через вогонь і воду)

diskutieren

дискутувати

dünn (hier: durch dick und dünn gehen)

тонкий (тут: пройти через вогонь і воду)

Erfọlg, der, -e

успіх

Erịnnerung, die, -en

спогад

Frauenfreundschaft, die, -en

жіноча дружба

glücklich

щасливий

kapụtt|gehen

псуватися

Männerfreundschaft, die, -en

чоловіча дружба

Privatleben, das, Sg.

приватне життя

schließen (hier: Freundschaften schließen)

закривати (тут: подружитися)

Tendẹnz, die, -en

тенденція

unternehmen

організовувати

verạbreden (sich) (zu)

домовлятися (про)

verlạssen (sich) (auf)

покладатися (на)

Wẹbseite, die, -n

веб-сайт
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1b Erlebnis, das, -se

дозвіл

2b Politik, die, Sg.

політика

supermodern

суперсучасний

3

Fragebogen, der, “-

анкета

B

Eine Freundschaftsgeschichte

1a
1e

2a

C

1a

Freundschaftsgeschichte, die, -n

історія дружби

dorthin
̣

туди

Überra ̣schung, die, -en

сюрприз

Aufenthalt, der, -e

перебування, проживання

Bahnsteig, der, -e

перон

heraus|finden

виявляти

Pfiff,
̣ der, -e

свисток

Portemonnaie, das, -s

гаманець

Begleiter/in, der/die, -/-nen

супровідна особа

eifersüchtig

ревнивий

erinnern
̣
(sich) (an)

пригадувати/нагадувати (про)

Humor, der, Sg.

гумор

intelligent
̣

розумний

Interesse,
̣ das, -n

інтерес

merken
̣

помічати

teilen

ділити

traurig

сумний

vermịssen

скучити

zufrieden

задоволений

Gedanken zur Freundschaft
Geda ̣nke, der, -n

думка

weinen

плакати

zusa ̣mmen|halten

триматися разом

1b blühen

квітнути

leuchten

світити
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