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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 – Frauen – Männer – Familien
Auftaktseite
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1a

Familienfeier, die, -n

сімейне свято

Verhältnis, das, -se

стосунки

A

Familie heute

1a

Paar, das, -e

пара

Patchworkfamilie, die, -n

сім'я зі спільними дітьми та дітьми від
попередніх шлюбів

sogenannt

так званий

ụnverheiratet

неодружений

1b alleinerziehend

2a

той/та, що виховує дитину самостійно

alleinstehend

неодружений/незаміжня

Familienmodell, das, -e

модель сім'ї

Dạch, das, “-er

дах

Generation, die, -en

покоління

2b akzeptieren

визнавати

Einzelkind, das, -er

єдина дитина

Ẹlternhaus, das, “-er

батьківський дім

ergänzen

доповнювати

erledigen

виконувати

Erziehung, die, Sg.

виховання

Erziehungsmethode, die, -n

метод виховання

Großfamilienleben, das, Sg.

життя великої сім'ї

Họrt, der, -e

група подовженого дня

jährig

річний

obwohl

хоча

ọffen

відкритий

Schwager, der, -

шваґер

Schwiegereltern, Pl.

свекор/свекруха, тесть/теща

Streit, der, Streitigkeiten

суперечка/сварка

trọtzdem

попри це, однак
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unternehmen

організовувати

Unterstützung, die, -en

підтримка

ziehen

тягнути

zusạmmen|leben

жити разом (у стосунках)

2b Zusạmmenleben, das, Sg.
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2c

Schwägerin, die, -nen

своячка/зовиця

Schwiegermutter, die, “-

свекруха/теща

Schwiegervater, der, “-

свекор/тесть

2d Meinungsverschiedenheit, die, -en
4a

спільне проживання (у стосунках)

розбіжності

ạn|schauen

дивитись на

Lösung, die, -en

рішення

mụnter

бадьорий

ständig

постійний

B

Irina Bulgakova erzählt

1a

Betreuungsmöglichkeit, die, -en

можливість догляду

Ehepaar, das, -e

сімейна пара

Heiratsalter, das, Sg.

шлюбний вік

Mụtterschutz, der, Sg.

декретна відпустка з догляду з дитиною

Scheidung, die, -en

розлучення

Wohnsituation, die, -en

умови проживання

1b allerdings

все ж, тим не менш

ạndererseits

з іншого боку

beklagen (sich)

оскаржувати (скаржитись)

bemẹrken

помічати

Betrieb, der, -e

підприємство

Ehescheidung, die, -en

розлучення

Freundeskreis, der, -e

коло друзів

Heirat, die, Sg.

одруження

Migrạnt/in, der/die, -en/-nen

мігрант/мігрантка

Mụtterschutzgesetz, das, -e

Закон про захист материнства
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2

3

4

C

1a

Rẹcht, das, -e

право

regeln

регулювати

reichen

вистачати

Risiko, das, Risiken

ризик

ụnabhängig

незалежний

ụnkompliziert

нескладний

unterbrẹchen

переривати

unterscheiden (sich)

відрізняти (відрізнятись)

wegen

через

ịnnerhalb

у межах, протягом

Mehrheit, die, -en

більшість

während (Präp.)

протягом

Erwẹrbstätigkeit, die, Sg.

трудова діяльність

ịnsgesamt

загалом

mịnderjährig

неповнолітній

Tagesbetreuung, die, -en

догляд протягом дня

Họrtgebäude, das, -

будівля групи подовженого дня

Jugendamt, das, “-er

відділ у справах молоді

Kịndergartenplatz, der, “-e

місце в дитячому садку

Konflikt in der Partnerschaft
Konflịkt, der, -e

конфлікт

Pạrtnerschaft, die, -en

цивільний шлюб, партнерство

ạb|nehmen (hier: die Wäsche)

знімати (тут: білизну)

aus|räumen

звільнити

aus|ruhen (sich)

відпочивати

staubsaugen

пилососити

Wäsche, die, Sg.

білизна

wẹg|bringen

винести
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D

1a

Gleichberechtigung
Gleichberechtigung, die, Sg.

рівноправність

gleichberechtigt

рівноправний

Grụndgesetz, das, Sg.

основний закон

Realität, die, Sg.

реальність

© 2022 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin. Alle Rechte vorbehalten. Nutzung sämtlicher Inhalte nur im Rahmen dieser Vorlage.

1b Beziehung, die, -en

2a

стосунки

Gefühl, das, -e

почуття

Gesẹllschaft, die, -en

суспільство/компанія

hạlbtags

півдня

Hausmann, der, “-er

господар дому

nämlich

власне

Pọsten, der, -

посада

Rọlle, die, -n

роль

scheinen (hier: Mir scheint, …)

здаватися (тут: мені здається)

Stạdtbibliothek, die, -en

міська бібліотека

vor|ziehen

віддавати перевагу

beobachten

спостерігати

Eindruck, der, “-e (hier: den Eindruck haben)

враження

Lektion 2 – Die digitale Welt
Auftaktseite
digital

цифровий

1b Display, das, -s

2

дисплей

Mail, die, -s

електронне повідомлення

posten

постити, публікувати

Selfie, das, -s

селфі

TV-Paket, das, -e

телевізійний пакет

WLAN, das, Sg.

безпровідна локальна мережа

herụnter|laden

завантажувати
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A

Die sozialen Netzwerke

1a

Ạlltag, der, Sg.

будній день / повсякдення

auf|wachsen

виростати

aus|tauschen (sich)

обмінюватись думками

Chat, der, -s

чат

dabei haben

супроводжувати

Drịttel, das, -

третина

Gesprächsforum, das, -foren

дискусійний форум

knüpfen (hier: Kontakte knüpfen)

зав'язувати (тут: установлювати контакти)

kommunizieren

спілкуватися

Medienwelt, die, Sg.

медійний світ

Nẹtz, das, (hier: Internet) Sg. )

мережа (тут: інтернет)

ọnline sein

бути онлайн

schauen

дивитися

süchtig

залежний

ụm|gehen (mit)

поводитись (з)

verändern

змінювати

Video, das, -s

відео

Videoportal, das, -e

відеопортал

2b sẹlbstverständlich

очевидно

Spiele-App, die, -s

ігровий застосунок

3

Klavier, das, -e

фортепіано

B

Online einkaufen

1

Auswahl, die, Sg.

вибір

2a

ạn|fassen

торкатися

ạn|geben

указувати

Bestẹllung, die, -en

замовлення

bewẹrten

оцінювати

elektronisch

електронний

Haushaltsgerät, das, -e

побутовий прилад
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Hotẹlzimmer, das, -

готельний номер

Ịnternet-Nutzer/in, der/die, -/-nen

користувач інтернету

Musik-CD, die, -s

музичний компакт-диск

negativ

негативний

Öffnungszeiten, Pl.

години роботи

Ọnline-Anbieter, der, -

онлайн-постачальник

Ọnline-Geschäft, das, -e

інтернет-магазин

Ọnline-Kauf, der, “-e

покупка онлайн

Ọnline-Shopping, das, Sg.

онлайн-шопінг

Ọnline-Ticket, das, -s

онлайн-квиток

persönlich

особистий

Pflạnze, die, -n

рослина

Prodụkt, das, -e

продукт

Spielwaren, Pl.

іграшки

steigen

збільшуватись

Ware, die, -n

товар

Wịrtschaft, die, Sg.

економіка

zurück|schicken

повертати

2b ụnzufrieden

незадоволений

3a

Ịnternet-Einkauf, der, “-e

покупки в інтернеті

4

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB), Pl.

загальні умови укладання угод

ạn|klicken

клікнути, натиснути

bestätigen

підтвердити

hinzu|fügen

додати

Mẹnge, die, -n

кількість

Ọnline-Shop, der, -s

онлайн-магазин

Rückgaberecht, das, Sg.

право на повернення

Warenkorb, der, “-e

кошик

Zahlungsmethode, die, -n

спосіб оплати
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C

Umschulung und Fortbildung
Ụmschulung, die, -en
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1b Ạrbeitstätigkeit, die, -en

2a

D

1a

перекваліфікація
трудова діяльність

E-Learning, das, Sg.

дистанційне навчання

erlẹrnen

вивчати

erweitern

розширювати

Fọrm, die, -en

форма

qualifizieren

кваліфікувати

E-Learning-Kurs, der, -e

курс дистанційного навчання

Kụrsteilnehmer/in, der/die, -/-nen

учасник/учасниця курсу

Ọnline-Chat, der, -s

онлайн-чат

Pflege, die, Sg.

догляд

Zertifikat, das, -e

сертифікат

Eine moderne Liebesgeschichte
Liebesgeschichte, die, -n

історія кохання

aufgeregt

схвильований

bestịmmt sein (für etwas oder jemanden)

бути судженим для когось (бути призначеним
для чогось)

fẹst|stellen

установити

fọlgende

такі

Natur, die, Sg.

природа

Skifahren, das, Sg.

катання на лижах

skypen

зв'язуватись по Skype

Traumpartner/in, der/die, -/-nen

хлопець/дівчина мрії

Lektion 3 – Der erste Eindruck
Auftaktseite
2a

Eindruck, der, “-e

враження

dẹsinteressiert

незацікавлений

gelạngweilt

знудьгований
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gepflegt

доглянутий

nervös

знервований

verärgert

розгніваний

© 2022 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin. Alle Rechte vorbehalten. Nutzung sämtlicher Inhalte nur im Rahmen dieser Vorlage.

2b ạngemessen

відповідний

Bewẹrber/in, der/die, -/-nen

претендент

ụnangemessen

невідповідний

wịrken

впливати

wütend

розлючений

A

Eine Firma stellt sich vor

1a

AG (= Aktiengesellschaft), die, -en

АТ (= акціонерне товариство)

ạnspruchsvoll

вимогливий

aus|bilden

надавати професійну освіту на виробництві

Ausbildungsplatz, der, “-e

місце професійної освіти на виробництві

ausgezeichnet

досконалий

bekạnnt

відомий

betragen

складати

Drụckmaschine, die, -n

друкарська машинка

Engagement, das, Sg.

активність

erạrbeiten

розробляти

erwịrtschaften

досягати в результаті діяльності

etablieren (sich)

засновувати (відкривати)

Expọrtanteil, der, -e

частка експорту

exportieren

експортувати

Fabrik, die, -en

фабрика

Fịrmenhauptsitz, der, -e

головний офіс фірми

her|stellen

виготовляти

hochmodern

надсучасний

Hochschulabschluss, der, “-.e

завершена вища освіта

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

промисловий механік

jahrelang

роками, багато років
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kaufmännisch

комерційний

Mạrkt, der, “-e

ринок

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

інженер-мехатронік

optimịstisch

оптимістичний

produzieren

виробляти

Ruf, der, Sg.

репутація

stets

постійно

Suche, die, Sg.

пошук

Ụmsatz, der, “-e

обіг

Unternehmen, das, -

підприємство

Vertriebsbüro, das, -s

відділ продажу

Zukunft, die, Sg.

майбутнє

Ạrbeitshose, die, -n

робочі штани

Auszubildender/-e, der/die, -n

особа, що отримує професійну освіту на
виробництві

Blazer, der, -

блейзер

Einkaufsabteilung, die, -en

відділ закупівель

Geschäftsführer/in, der/die, -/-nen

директор/директорка

Kụndenbetreuer/in, der/die, -/-nen

менеджер/менеджерка з роботи з клієнтами

Lagerhelfer/in, der/die, -/-nen

помічник на складі

Maschinenbauingenieur, der/ die, -/-nen

інженер машинобудування

Mechaniker/in, der/die, -/-nen

механік

3a

Betriebsklima, das, Sg.

атмосфера на підприємстві

3b

wịrtschaftlich

економічний

B

Stellenanzeigen

2

1a

Stẹllenanzeige, die, -n

оголошення про вакансію

Ạrbeitsatmosphäre, die, Sg.

робоча атмосфера

attraktiv

привабливий

Bürohilfe, die, -n

помічник/помічниця в офісі

Ẹlternzeit, die, Sg.

відпустка з догляду за дитиною

erfahren

дізнаватися
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2a

2b

Fẹstanstellung, die, -en

постійне місце роботи

Hẹrrenabteilung, die, -en

чоловічий відділ

Malerfirma, die, -firmen

малярна компанія

Schreibbüro, das, -s

канцелярія

Sozialleistung, die, -en

соціальне забезпечення

weiter|kommen

рухатись вперед

Atmosphäre, die, Sg.

атмосфера

Lehrkraft, die, “-e

викладачі

städtisch

міський

Wẹbdesigner/in, der/die, -/-nen

веб-дизайнер/дизайнерка

Wẹrbebüro, das, -s

рекламне бюро

zweisprachig

двомовний

Ẹnglischkenntnisse, Pl.

знання англійської мови

lạngjährig

багаторічний

mehrsprachig

багатомовний

zahlreich

численний

C

Richtig bewerben

1a

Ạbsage, die, -n

відмова

Qualität, die, -en

якість

scannen

сканувати

Zusage, die, -n

погодження

1c

Ọnline-Bewerbung, die, -en

онлайн-заява

2

ạchten (auf)

звертати увагу (на)

ạn|hängen

прикріпляти файл

Betrẹffzeile, die, -n

рядок теми (електронного повідомлення)

Bewẹrbungsmappe, die, -n

пакет документів для прийому на роботу

Briefmarke, die, -n

поштова марка

Computer-Know-How, das, Sg.

комп'ютерні передові розробки

Formatierung, die, -en

форматування

Formulierung, die, -en

формулювання
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3b

4

6a

7

Kọsten, Pl.

кошти

lückenlos

без пробілів

mühevoll

складний, проблемний

PDF-Anhang, der, “-e

Прикріплений файл PDF

PDF-Format, das, Sg.

PDF-формат

Regel, die (hier: in der Regel)

правило (тут: зазвичай)

schützen

захищати

Sọrgfalt, die, Sg.

ретельність

Stil, der, -e

стиль

übersichtlich

наочний

verwạlten

керувати

zudem

до цього, крім того

Einladungsbrief, der, -e

лист-запрошення

Empfạng, der, Sg.

прийом

Stärke, die, -n

перевага

ụm … zu

щоб

aus|drucken

роздрукувати

Bewẹrbungstraining, das, Sg.

тренінг з пошуку роботи

korrigieren

виправляти

ạn|sehen

дивитись (на)

anstạtt

замість

Gesprächspartner/in, der/die, -/-nen

співрозмовник/співрозмовниця

kritisieren

критикувати

positiv

позитивний

sọndern

але

ụnhöflich

неввічливий, нечемний

Hosenanzug, der, “-e

брючний костюм

Tattoo, das, -s

татуювання

verdẹcken

закривати
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Lektion 4 – Damals, gestern, heute
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Auftaktseite
1a

wahrscheinlich

A

Lebensläufe

імовірно

Ạlbum, das, Alben

альбом

ạls (Konjunktion)

коли (сполучник)

Auftritt, die, -e

виступ

Ausgabe, die, -n

видання

aus|wandern

емігрувати

autobiographisch

автобіографічний

bịs (Konj.)

до (спол.)

Demo-CD, die, -s

демонстраційний компакт-диск

ehemalig

колишній

erreichen

досягати

Erzählung, die, -en

оповідання

Fan, der, -s

фанат

Fẹrnsehauftritt, der, -e

виступ на телебаченні

Fẹrnsehserie, die, -n

телевізійний серіал

fọlgen

слідувати, дотримуватись

gehören (zu)

належати (до)

Hịt, der, -s

хіт

Kommissar/in, der/die, -e/-nen

комісар/комісарка

Konzẹrttour, die, -en

концертний тур

Konzẹrttournee, die, -n

концертне турне

Kriegswaise, der/die, -n

сирота війни

Künstlermanager/in, der/die, -/-nen

музичний менеджер / музична менеджерка

Leadsänger/in, der/die, -/-nen

соліст групи

Lebensjahr, das, -e

рік життя

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

модератор/модераторка

Musical, das, -s

мюзикл
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1b

B

1a

Musicaldarsteller/in, der/die, -/-nen

актор мюзиклу

Musikband, die, -s

музична група

Musiker/in, der/die, -/-nen

музикант/музикантка

Musikpreis, der, -e

музична нагорода

Preisverleihung, die, -en

вручення нагороди

Promi-Lexikon, das, -Lexika

лексикон знаменитостей

Rọckband, die, -s

рок-гурт

Sänger/in, der/die, -/-nen

співак/співачка

Schauspieler/in, der/die, -/-nen

актор/акторка

Theater, das, -

театр

Theaterproduktion, die, -en

театральна вистава, спектакль

unẹndlich

безкінечний

veröffentlichen

оприлюднювати

Spọrtlehrer/in, der/die, -/-nen

спортивний інструктор / спортивна
інструкторка

Talẹnt, das, -e

талант

Zeitgeschichte
Zeitgeschichte, die, Sg.

сучасна історія

auf|stellen

розміщувати

Autofahrer/in, der/die, -/-nen

водій автомобіля

Autoproduktion, die, Sg.

виробництво автомобілів

Autoverkehr, der, Sg.

автомобільний рух

besọnders

особливо

ca. (= circa)

прибл.

hinzu|kommen

додаватися

Krieg, der, -e

війна

Lụftschiff, das, -e

дирижабль

Motorradfahrer/in, der/die, -/-nen

мотоцикліст/мотоцикліс тка

Passagier/in, der/die, Passagiere

пасажир/пасажирка

Passagier-Flugverkehr, der, Sg.

пасажирські авіаперевезення

Passagierflugzeug, das, -e

пасажир літака
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1b

3

C

1a

Pkw, der, -s

легковий автомобіль

staunen

дивуватися

stẹrben

вмирати

Straßenverkehr, der, Sg.

дорожній рух

Strẹcke, die, -n

відстань

Stụmmfilm, der, -e

німе кіно

Tẹmpo, das, Sg.

швидкість

Verkehrsunfall, der, “-e

автомобільна аварія, ДТП

Vọlk, das, “-er

народ

wạchsen

рости

Zẹppelin, der, -e

дирижабль

beeindruckend

вражаючий

bereits

уже, вже

Flugschiff, das, -e

повітряне судно

Aussicht, die, Sg.

вигляд

Champagner, der, -

ігристе вино, шампанське

Schnẹllverbindung, die, -en

швидкісне сполучення

Zeitzeugen
Zeitzeuge/Zeitzeugin, der/die, -n/-nen

очевидець

klẹttern

лазити

zerstören

руйнувати

1b Lehrling, der, -e
2a

учень

frieren

мерзнути

mehrmals

неодноразово

2b Ẹrnte, die, -n
3

врожай

reif

стиглий

Fịscher/in, der/die, -/-nen

рибалка
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Lektion 5 – Aus der Arbeitswelt
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Auftaktseite

1
2b

A

1

Ạrbeitswelt, die, Sg.

сфера праці

Konferẹnzraum, der, “-e

конференц-зала

Lager, das, -

склад

Mạrketingabteilung, die, -en

відділ маркетингу

Personalabteilung, die, -en

відділ кадрів

Produktion, die, -en

виробництво

Verkaufsabteilung, die, -en

відділ продажу

Abteilung, die, -en

відділ

Geschäftsführung, die, -en

керівництво

Aufgabenbereich, der, -e

службові обов'язки

verạntwortlich

відповідальний

Ein Arbeitskonflikt
Ạrbeitskonflikt, der, -e

трудовий конфлікт

Arbeitnehmerprotest, der, -e

протест працівників

ạrbeitslos

безробітний

Automobilbranche, die, Sg.

автомобілебудування

Autoteil, das, -e

автомобільна деталь

bauen

будувати

Beschäftigte, der/die, -n

працівник/працівниця

Bürgermeister/in, der/die, -/-nen

мер міста

chancenlos

без шансів

demonstrieren

демонструвати

drohen

загрожувати

erfọlglos

безуспішний

fọrdern

вимагати

kämpfen

боротися

Konkurrẹnz, die, Sg.

конкуренція

Kụndenservice, der, Sg.

обслуговування клієнтів
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pessimịstisch

песимістичний

Schließung, die, -en

закриття

sọnst

інакше

Steuer, die, -n

податок

Streik, der, -s

страйк

tätig

зайнятий

unmöglich

неможливий

ụnrentabel

неприбутковий

Verhạndlung, die, -en

переговори

Vertreter/in, der/die, -/-nen

представник

Vorsitzende, der/die, -n

голова

ziemlich

достатньо

Zulieferer, der, -

постачальник

2

rentabel

прибутковий

3a

Ạbfindung, die, -en

відшкодування

aus|handeln

домовлятися

Betriebsvereinbarung, die, -en

колективний договір на підприємстві

Einigung, die, Sg.

єднання

garantieren

гарантувати

Kompromịss, der, -e

компроміс

kündigen

звільняти/звільнятись

Kündigungsschutz, der, Sg.

захист від необгрунтованого звільнення

Produktionsmitarbeiter/in, der/die, -/-nen

співробітник/співробітниця на виробництві

rẹtten

рятувати

sịchern

забезпечувати

Sozialplan, der “-e

план соціального розвитку

Teil (1), der, -e

частина

Verwạltung, die, -en

адміністрація, управління

vierwöchig

чотиритижневий

Ạngestellte, der/die, -n

найманий працівник / наймана працівниця

3b
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Die schriftliche Bewerbung

2

Aufstiegsmöglichkeit, die, -en

можливість кар'єрного росту

Automobilindustrie, die, Sg.

автомобільна промисловість

Automobilzulieferer, der, -

автомобільний постачальник

Beạrbeitung, die, -en

обробка

berufserfahren

досвідчений фахівець

Branchenkontakt, der, -e

галузевий контакт

dynamisch

динамічний

erwạrten

очікувати

fehlen

не вистачати, бути відсутнім

Freundlichkeit, die, Sg.

привітність

Gewịnnung, die, Sg.

отримання

GmbH, die, -s (= Gesellschaft mit
beschränkter Haftung)

ТОВ (товариство з обмеженою
відповідальністю)

Kụndenanfrage, die, -n

запит клієнта

Kụndenbetreuung, die, Sg.

обслуговування клієнтів

Kụndenkontakt, der, -e

контакт з клієнтами

liefern

постачати

Neukunde/Neukundin, der/die, -n/-nen

новий клієнт / нова клієнтка

PC-Kenntnisse, Pl.

знання ПК

Position, die, -en

позиція

Preisverhandlung, die, -en

узгодження ціни

Sịtz, der, -e

місце розміщення

systematisch

систематичний

Teamfähigkeit, die, Sg.

здатність працювати в команді

Teamgeist, der, Sg.

командний дух

Teil (2), das, -e

елемент

Verkauf, der, “-e

продаж

Vorbereitung, die, -en

підготовка

Wịrtschaftsstudium, das, Sg.

здобуття вищої економічної освіти

Ạnlage, die, -n

установка, система
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4a
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5

behẹrrschen

опановувати

Detail, das, -s

деталь

gewohnt

звичний

Kụndendienst, der, Sg.

відділ обслуговування клієнтів, сервісна
служба

sẹlbstständig

самостійний

sowie

а також

weiter|entwickeln

удосконалювати

Wẹrdegang, der, Sg.

становлення

Zeugniskopie, die, -n

копія атестата

bevor

перед, перед тим

nachdem

після, після того

nach|denken

розмірковувати

sortieren

сортувати

während (Konj.)

під час (спол.)

6b Musiklehrer/in, der/die, -/-nen
Notiz, die, -en
C

1

вчитель/вчителька музики
нотатка, примітка

Die Gehaltsabrechnung
Gehạltsabrechnung, die, -en

розрахунок заробітної плати

Ạbzug, der, “-e

утримання

AN-Anteil (= Arbeitnehmeranteil), der, -e

страховий внесок найманого працівника

Betrag, der, “-e

сума

brụtto

брутто

Brụttogehalt, das, “-er

зарплата брутто

Entgẹltabrechnung, die, -en

розрахунковий листок

evangelisch

євангелістський

Kịrche, die, -n

церква

Kịrchensteuer, die, -n

церковний податок

laufend

поточний

Lohnsteuer, die, -n

податок на заробітну плату

Nẹttogehalt, das, “-er

зарплата нетто
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3

Pflegeversicherung, die, -en

страхування на випадок потреби в догляді

Solidarzuschlag, der, “-e

солідарний податок

Sozialversicherung, die, -en

соціальне страхування

Staat, der, -en

держава

Steuerklasse, die, -n

категорія оподаткування

Sụmme, die, -n

сума

dụrchschnittlich

середній

Dụrchschnittsgehalt, das, “-er

середня зарплата

Einkommen, das, -

прибутки

Verdienst, der, -e

заробіток

Lektion 6 – Wünsche
Auftaktseite
1a

Wohlstand, der, Sg.

добробут

2a

Freiheit, die, Sg.

свобода

Wịrtschaftsingenieur/in, der/die, -e/-nen

інженер-економіст

2b Sịcherheit, die, -en
A

1a

безпека

Wünsche und Wirklichkeit
Wịrklichkeit, die, Sg.

дійсність

Befragte, der/die, -n

опитаний/опитана

Befragung, die, -en

опитування

besịtzen

володіти

Ehe, die, -n

шлюб

finanziẹll

фінансовий

körperlich

фізичний

Lọttogewinn, der, -e

виграш у лотерею

materiẹll

матеріальний

Rẹnte, die, -n

пенсія

ụnbefristet

без обмеження терміну

Wohneigentum, das, Sg.

житлова власність
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wünschen (sich)

бажати

2a

gewịnnen

здобувати

3a

Basketball, der, -“e

баскетбол

6a

ab und zu

час від часу

Vokabel, die, -n

слово

auf|bauen

базуватися на

ụngesund

нездоровий

© 2022 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin. Alle Rechte vorbehalten. Nutzung sämtlicher Inhalte nur im Rahmen dieser Vorlage.

7a

7b Ärger, der, Sg.

B

неприємності

Geburtstagsgeschenk, das, -e

подарунок на день народження

Tẹst, der, -s

тест

Geburtstagswünsche
Geburtstagswunsch, der, “-e

1b Fußballschuh, der, -e
1c

C

1a

побажання на день народження
бутси

Vertrag, der, “-e

договір, угода

leisten (sich)

дозволити собі

Smartphone-Vertrag, der, “-e

договір на послуги мобільного зв'язку

Verbraucherschutz
Verbraucherschutz, der, Sg.

захист прав споживачів

Ạltersvorsorge, die, Sg.

пенсійні відрахування

Beratungsstelle, die, -n

консультативний центр

Bụndesland, das, “-er

федеральна земля

Einrichtung, die, -en

установа

Energieabrechnung, die, -en

рахунок за електроенергію

Entscheidung, die, -en

рішення

etc. (et cetera = und so weiter) …

тощо

Gewịnnspiel, das, -e

розіграш

Jugend- und Erwachsenenbildung, die, Sg.

освіта молоді та дорослих

Kaufvertrag, der, “-e

договір купівлі-продажу

Mobilität, die, Sg.

мобільність

Öffentlichkeit, die, Sg.

громадськість
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Rẹchtsproblem, das, -e

правова проблема

rụnd um

навколо

Telekommunikationsabrechnung, die, -en

рахунок за телекомунікаційні послуги

Ụmwelt, die, Sg.

довкілля

Verbraucher/in, der/die, -/-nen

споживач/споживачка

Verbraucherinteresse, das, -n

зацікавленість споживача

Verbraucherrecht, das, Sg.

право споживача

Verbraucherthema, das, - themen

тема, що цікавить споживача

Verbraucherzentrale, die, -n

об'єднання захисту прав споживачів

Versprẹchen, das, -

обіцянка

vertreten

представляти

1b beschreiben

описувати

Pauschalreise, die, -n

тур

Reiseveranstalter, der, -

туристичний оператор

2b Buchhandlung, die, -en

3a

книгарня

CD-ROM, die, -s

компакт-диск

Haustürgeschäft, das, -e

продаж через торгового представника

kulạnt

лояльний

reduzieren

зменшувати

Telefonanschluss, der, “-e

телефонне з'єднання

Ụmtauschrecht, das, Sg.

право на обмін

widerrufen

скасовувати (замовлення)

zurück|nehmen

повертати

aus|suchen

вибирати

Differẹnz, die, -en

різниця

Kạssenzettel, der, -

касовий чек

Ụmtausch, der, Sg.

обмін
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Lektion 7 – Reisen und Verkehr
Auftaktseite
1
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A

1a

Freizeitpark, der, -s

парк відпочинку

Strạndurlaub, der, -e

пляжний відпочинок

Urlaubsplanung
Urlaubsplanung, die, -en

планування відпустки

Campingurlaub, der, -e

відпустка в кемпінгу

Grụppenreise, die, -n

груповий тур

Kreuzfahrt, die, -en

круїз

Wẹllnessurlaub, der, -e

спа-відпустка

1b schließlich
2

B

нарешті

Ạbwechslung, die, -en

зміна

der-/das-/diesẹlbe, dieselben

той самий / те саме / та сама

Städtereise, die, -n

міський туризм

Meldungen und Durchsagen
Dụrchsage, die, -n

оголошення

Mẹldung, die, -en

повідомлення

1b Ạchtung, die, Sg.

увага

Ausfahrt, die, -en

виїзд

aus|schildern

вивішувати

Bauarbeiten, Pl.

будівельні роботи

Fahrbahn, die, -en

проїзна частина

Fahrstreifen, der, -

смуга руху

Gegenstand, der, “-e

предмет

Schienenersatzverkehr, der, Sg.

перевезення нерельсовим транспортом

spẹrren

блокувати

Ụmleitung, die, -en

об'їзд

Zeitraum, der, “-e

період

Bahnverkehr, der, Sg.

залізничне сполучення

Bụsverbindung, die, -en

автобусне сполучення

2
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Demonstration, die, -en

демонстрація

Fạlschfahrer/in, der/die, -/-nen

водій, що їде проти напрямку руху

Flughafenmitarbeiter/in, der/die, -/-nen

працівник аеропорту

Mịtfahrgelegenheit, die, -en

автостоп / спільний проїзд

streiken

страйкувати

vorsichtig

обережний

2a

aus|steigen

виходити (з транспортного засобу)

C

Rund ums Auto

1

Blịnker, der, -

указівник повороту

Brẹmse, die, -n

гальмо

Erste-Hịlfe-Kasten, der, “-

аптечка першої допомоги

Gaspedal, das, -e

педаль газу

Kịndersitz, der, -e

дитяче крісло

Kọfferraum, der, “-e

багажник

Kụpplung, die, -en

зчеплення

Lẹnkrad, das, “-er

кермо

Motor, der, -en

двигун

Motorhaube, die, -n

кришка капоту

Reifen, der, -

шина

Schạlthebel, der, -

важіль перемикача передач

Scheibenwischer, der, -

склоочисник

Scheinwerfer, der, -

автомобільна фара

Seitenspiegel, der, -

дзеркало бокового виду

Sịcherheitsgurt, der, -e

пасок безпеки

Tạnk, der, -s

бак

Wagenheber, der, -

автомобільний домкрат

Wạrndreieck, das, -e

знак аварійної зупинки

Wạrnweste, die, -n

сигнальний попереджувальний жилет

Wịndschutzscheibe, die, -n

лобове скло

Geburtstagsfeier, die, -n

святкування дня народження

2
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3

4a

Autocheck, der, -s

перевірка автомобіля

ein|packen

запакувати

Fahrzeugpapiere, Pl.

документи на автомобіль

Ölstand, der, Sg.

рівень оливи

Scheibenwischwasser, das, Sg.

рідина для омивання скла

tạnken

заправляти

Dụrchsicht, die, Sg.

технічний огляд

Lịchtanlage, die, -n

система освітлення

nach|füllen

доливати

Reifendruck, der, Sg. )

)

тиск у шині

5

ạb|schleppen

відбуксирувати

6

befragen

опитувати

ụm|leiten

об'їжджати

Verlẹtzte, der/die, -n

постраждалий/постраждала

Zeuge/Zeugin, der/die, -n/-nen

свідок

D

1a

Zeitungsmeldungen
Zeitungsmeldung, die, -en

повідомлення в газеті

Ferienbeginn, der, Sg.

початок канікул

Flugausfall, der, “-e

скасування авіарейсу

Fluggesellschaft, die, -en

авіакомпанія

frei|geben

давати дозвіл

Fußgängerzone, die, -n

пішохідна зона

Orkan, der, -e

буревій

Rạststätte, die, -n

автостоянка на автостраді

streichen

скасовувати рейс

Tour, die, -en

тур

überfüllt sein

бути переповненим

überglücklich

на сьомому небі від щастя

Verkehrschaos, das, Sg.

транспортний хаос

versorgen

забезпечувати
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Wạrteschlange, die, -n

черга

Wịndgeschwindigkeit, die, -en

швидкість вітру

Zweijährige, der/die, -n

дворічний/дворічна

E

Versicherung und Steuern fürs Auto

1

ạb|hängen (von)

залежати (від)

außerdem

крім того

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

власник автомобіля

belạsten

навантажувати

Benzin, das, Sg.

бензин

Brạnd, der, “-e

пожежа

dẹcken

покривати

Diebstahl, der, Sg.

викрадення

Diesel, der, Sg.

дизель

Fahrzeug, das, -e

транспортний засіб, автомобіль

fẹst|legen

установлювати

Gesẹtz, das, -e

закон

gesẹtzlich

законний

Kfz-Haftpflichtversicherung, die, -en

страхування цивільно-правової
відповідальності власників транспортних
засобів

Kfz-Steuer, die, -n

податок на транспортний засіб

Personenschaden, der, “-

тілесні ушкодження

Teilkaskoversicherung, die, -en

часткове страхування каско

Ụnfallopfer, das, -

постраждалий

Ụnwetter, das, -

негода

verursachen

спричиняти

Vọllkaskoversicherung, die, -en

повне страхування каско

vor|schreiben

регламентувати

zusätzlich

додатковий

2b Ạbstellplatz, der, “-e
Fahrzeughalter/in, der/die, -/-nen
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Fahrzeugtyp, der, -en

тип транспортного засобу

Lektion 8 – Ein neuer Start
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Auftaktseite
1a

Stạrt, der, -s

старт

Ịnhaber/in, der/die, -/-nen

власник/власниця

leiten

керувати

1b ạnfangs

2

A

1
2a

спочатку

beschạffen

придбати

hạrt

міцний

weiter|empfehlen

рекомендувати

zurück|zahlen

відшкодовувати

ein|teilen

розподіляти

tragen (hier: Verantwortung tragen)

носити (тут: нести відповідальність)

trẹffen (hier: Entscheidungen treffen)

зустрічати (тут: приймати рішення)

Verạntwortung, die, Sg.

відповідальність

Existenzgründer
Existẹnzgründer/in, der/die, -/-nen

підприємець, що заснував власний бізнес

Berufsleben, das, Sg.

професійне життя

schwer|fallen

важко даватися

Ạrbeitsrecht, das, Sg.

трудове право

atmen

дихати

auf|nehmen (hier: einen Kredit aufnehmen)

приймати (тут: отримувати кредит)

Auszeichnung, die, -en

відзнака

Bạckwaren, Pl.

випічка

Begịnn, der, Sg.

початок

Beschäftigung, die, -en

заняття

beschließen

приймати рішення

Businessplan, der, “-e

бізнес-план

entwịckeln

розвивати
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3

4

erfüllen

здійснювати

Existẹnzgründerseminar, das, -e

семінар зі створення власного бізнесу

frịsch

свіжий

Frühstücksbrötchen, das, -

булочка до сніданку

Frühstücksservice, der, -e

обслуговування під час сніданку

führen

вести

Gebäudereinigungs-Unternehmen, das, -

клінінгова компанія

Geschäftsidee, die, -n

бізнес-ідея

Geschäftsraum, der, “-e

службове приміщення, офіс

Grụndlage, die, -n

основа

Haustür, die, -en

вхідні двері

inzwịschen

тим часом

kaum

ледве

Kongrẹss, der, -e

конгрес

laufen (hier: Die Firma läuft gut.)

бігти (тут: Фірма працює добре.)

lohnen (sich)

вартувати (чогось)

Neustart, der, Sg.

новий початок

Schrịtt, der, -e

крок

trọtz

всупереч

Unternehmensführung, die, Sg.

управління компанією

Unternehmenskultur, die, Sg.

корпоративна культура

weiter|gehen

рухатися вперед

Ạrbeitsstelle, die, -n

місце роботи

Niederlassung, die, -en

філія

stọlz

гордий

überrạschen

здивувати

Ụni, die, -s (= Universität)

універ (скорочення від «університет»)

Wạschsalon, der, -s

пральня самообслуговування
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B

Der Senfsalon
Sẹnfsalon, der, -s

гірчичний салон

1b Finạnzamt, das, “-er
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2

податково-фінансове відомство

Sẹnfrezept, das, -e

рецепт гірчиці

Existẹnzgründerkurs, der, -e

курс для засновників власного бізнесу

Gewẹrbe, das, -

дрібне виробництво

IHK, die, -s (= Industrie- und Handelskammer)

торгово-промислова палата (скорочення)

investieren

інвестувати

Sẹnf, der, Sg.

гірчиця

4b ein|richten

обладнувати

Laden, der, “-

крамниця

C

Der Weg in die Selbstständigkeit

1a

Ạnregung, die, -en

поштовх, стимул

aus|kennen (sich)

добре розумітися на

beạntworten

відповідати

Branche, die, -n

галузь

bzw. (= beziehungsweise)

або (скорочення)

Dienstleistung, die, -en

послуга

entscheiden

вирішувати

Existẹnzgründung, die, -en

заснування власного бізнесу

Expẹrte/Expertin, der/die, -n/-nen

експерт/експертка

fạchlich

фаховий

Finạnzberater/in, der/die, -/-nen

фінансовий консультант

Finạnzen, Pl.

фінанси

Finanzierung, die, -en

фінансування

Förderprogramm, das, -e

програма фінансування

genügend

достатній

Geschäftsplan, der, “-e

бізнес-план

Konkurrẹnt/in, der/die, -en/-nen

конкурент/конкурентка

nötig

необхідний
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1c

Plan, der, “-e

план

Planung, die, -en

планування

Ratschlag, der, “-e

порада

Sẹlbstständige, der/die, -n

самозайнята особа

Tẹstfrage, die, -n

тестове питання

Unternehmer/in, der/die, -/-nen

підприємець/підприємниця

versuchen

намагатися

Weiterbildungsangebot, das, -e

заходи з підвищення кваліфікації

Wịssen, das, Sg.

знання

Ziel, das, -e

мета

Lieferạnt/in, der/die, -en/-nen

постачальник/постачальниця

Stạndort, der, -e

місцезнаходження

3b Eigenkapital, das, Sg.

власний капітал

Schufa-Auskunft, die, “-e

довідка про перевірку платоспроможнос ті

Schụlden, Pl.

борги

Ụnterlage, die, -n

документ

vọllständig

повний

Lektion 9 – Natur und Umwelt
Auftaktseite
1a

1c
2

Bạch, der, “-e

струмок

Biogasanlage, die, -n

біогазова установка

Fẹld, das, -er

поле

Gebịrge, das, -

гори

Kuh, die, “-e

корова

Solaranlage, die, -n

сонячна установка

Stạll, der, “-e

стайня

Tal, das, “-er

долина

Klimawandel, der, Sg

зміна клімату

Lạndschaft, die, -en

ландшафт

Lạndwirtschaft, die, Sg.

сільське господарство
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Wüste, die, -n
A
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1a

пустеля

Umweltschutz
Ụmweltschutz, der, Sg.

охорона довкілля

Ạbgas, das, -e

відпрацьований газ

Ạbwasser, das, “-

стічні води

Aluminiumdose, die, -n

бляшанка

Chemikalie, die, -n

хімікат

Einwegverpackung, die, -en

одноразова упаковка

Fạkt, der, -en

факт

Gefahr, die, -en

небезпека

gịftig

отруйний

Hochwasser, das, -

паводок

Industrie, die, -n

промисловість

Ịnselstaat, der, -en

острівна держава

Kohlekraftwerk, das, .e

вугільна електростанція

Lụftverschmutzung, die, Sg.

забруднення повітря

Meeresspiegel, der, -

рівень моря

Öl, das, -e

нафта

Plạstikbecher, der, -

пластикова склянка

Plạstiktüte, die, -n

поліетиленовий пакет

recyceln

переробляти

Rohstoff, der, -e

сировина

Strom, der, Sg.

струм

trẹnnen

сортувати

Trịnkwasser, das, Sg.

питна вода

verschmụtzen

забруднювати

verschwẹnden

нераціонально використовувати

versịnken

занурюватись

Wạsserqualität, die, Sg.

якість води

1b Fọlge, die, -n

наслідок
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Verschmụtzung, die, -en

забруднення

2

Ụmweltproblem, das, -e

екологічна проблема

3a

aus|reichen

вистачати

möglichst

якщо можливо

Mülltrennung, die, Sg.

сортування сміття

Polịtiker/in, der/die, -/-nen

політик/політикиня

Ụmweltprojekt, das, -e

екологічний проєкт

Ụmweltschutzgesetz, das, -e

закон про охорону довкілля

verbẹssern (sich)

покращувати (покращуватися)

Verpạckungsmüll, der, Sg.

відходи упаковки

3b Gewịssen, das, Sg.

4
5

B

1a

совість

Klimabericht, der, -e

кліматичний звіт

seit, seitdem

з, того часу

niedrig

низький

Stromrechnung, die, -en

рахунок за електроенергію

ạb|schalten

вимикати

gerịng

незначний

heizen

опалювати

Lärm, der, Sg.

шум

LED-Lampe, die, -n DEL

світлодіодна лампа

Naturschutzgebiet, das, -e

заповідник

Pflạnzenart, die, -en

вид рослин

Quạtsch, der, Sg.

дурниці

Tierart, die, -en

вид тварин

ụnrealistisch

нереалістичний

Erneuerbare Energien
erneuerbar

відновлюваний

Ạnteil, der, -e

частка

Atommüll, der, Sg.

ядерні відходи

bei|tragen

робити внесок
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ẹndlos

безкінечний

Energieforschung, die, Sg.

дослідження енергії

Energiequelle, die, -n

джерело енергії

energiesparend

енергозберігальний

Energieträger, der, -

енергоносій

Entsọrgung, die, -en

утилізація

Erdwärme, die, Sg.

геотермальне опалення

fossil

викопний

Institut, das, -e

інститут

katastrophal

катастрофічний

Kẹrnenergie, die, Sg.

ядерна енергія

Kẹrnkraftwerk, das, -e

атомна електростанція

Klima, das, Sg.

клімат

Kohle, die, -n

вугілля

lebenswichtig

життєво важливий

momentan

зараз, на поточний момент

Nụtzung, die, -en

використання

schädlich

шкідливий

Solarenergie, die, Sg.

сонячна енергія

sparsam

економний

Technologie, die, -n

технологія

Verfügung, die, (hier: zur Verfügung stehen)

наявність (тут: бути в наявності)

Wạsserkraft, die, Sg.

енергія води

Weiterentwicklung, die, -en

удосконалення

Wịndenergie, die, Sg.

енергія вітру

Wịndkraft, die, Sg.

сила вітру

2b Autor/in, der/die, -en/-nen

автор/авторка

Energieform, die, Sg.

форма енергії

Energieproblem, das, -e

енергетична проблема

Stromerzeugung, die, Sg.

виробництво електроенергії
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C

Mülltrennung

1

Ạkku, der, -s

акумулятор

Ạltpapier, das, Sg.

макулатура

Babywindel, die, -n

підгузник

Bananenschale, die, -n

бананова шкірка

Batterie, die, -n

батарейка

Biomüll, der, Sg.

біологічні відходи

Container, der, -

контейнер

Esprẹssokapsel, die, -n

капсула для приготування еспресо

Kạffeefilter, der, -

кавовий фільтр

Lạck, der, -e

лак

Marmeladenglas, das, “-er

банка для джему

Matrạtze, die, -n

матрац

Rẹstmüll, der, Sg.

залишкові відходи

Schadstoffsammlung, die, -en

збирання шкідливих відходів

Spẹrrmüll, der, Sg.

великогабаритне сміття

Tetrapack, das, -s ) )

тетрапак

Ạbfall, der, “-e

відходи

2a

2b Ạbfallkalender, der, -

графік вивезення сміття

gehören (in)

належати до

Müllregel, die, -n

правила сортування сміття

Recyclinghof, der, “-e

центр вторинної переробки

Schadstoff, der, -e

шкідлива речовина

3

Müllentsorgung, die, Sg.

утилізація відходів

D

Tiere

1a

Hahn, der, “-e

півень

Hase, der, -n

заєць

Huhn, das, “-er

курка

Löwe, der, -n

лев

Papagei, der, -en

папуга
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Pferd, das, -e

кінь

Reh, das, -e

сарна

Schaf, das –e

вівця

Schwein, das, -e

свиня

Vogel, der, “-

птах

Ziege, die, -n

коза

1b Häschen, das, -

3a

зайченя

reiten

їздити верхи

Schulklasse, die, -n

клас

streicheln

гладити

bescheiden

скромний

faul

лінивий

klug

розумний

mutig

сміливий

neugierig

допитливий

treu

вірний

wịld

дикий

Lektion 10 – Gesund werden und bleiben
Auftaktseite

1

Hebammenpraxis, die, -praxen

акушерська практика

Krạfttraining, das, Sg.

силове тренування

Nordic Walking, das, Sg.

скандинавська ходьба

Notaufnahme, die, -n

відділення екстреної допомоги

Schwạngerschaftsgymnastik, die, -

гімнастика для вагітних

stärken

посилювати

erhạlten

отримувати

Gesụndheitswesen, das, Sg.

охорона здоров'я

Hebamme, die, -n

акушерка

Rückengymnastik, die, Sg.

гімнастика для спини

Symptom, das, -e

симптом
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1b ạn|fahren

2a

2c
3a

наїхати

Radfahrer/in, der/die, -/-nen

велосипедист/велосипедис тка

stürzen

падати

begehen

допустити (помилку)

behạndeln

лікувати

Fahrerflucht, die, Sg.

втеча водія з місця ДТП

Fahrgast, der, “-e

пасажир

Fußgänger/in, der/die, -/-nen

пішохід

lebensgefährlich

небезпечний для життя

Polizei, die, Sg.

поліція

stạmmen

походити

Verlẹtzung, die, -en

травма

Schmẹrz, der, -en

жарт

übersehen

не помітити

Krạnkenhauszimmer, das, -

палата в лікарні

Operationssaal, der, -säle

операційний зал

Physiotherapie, die, -n

фізіотерапія

Röntgen, das, Sg.

рентген

3b Gehhilfe, die, -n
4

милиця

Gịps, der, Sg.

гіпс

ạn|stecken

інфікувати

Beobachtung, die, -en

спостереження

entbịnden

народжувати

Entbịndung, die, -en

пологи

Hẹrzinfarkt, der, -e

інфаркт

Krạnkheitssymptom, das, -e

симптом хвороби

Untersuchung, die, -en

обстеження
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B

Die Krankenkasse informiert

1a

ạb|hören

слухати

ạb|tasten

пальпувати

alltäglich

повсякденний

Behạndlung, die, -en

лікування

Beratungsgespräch, das, -e

консультація

Beschwerden, Pl.

скарги

Check-up, der, -s

профілактичне обстеження

da (Konj.)

оскільки (спол.)

Grịppeerkrankung, die, -en

захворювання на грип

Grịppeimpfung, die, -en

вакцинація від грипу

Grịppesaison, die, Sg.

сезон грипу

Grịppeschutzimpfung, die, -en

захисна вакцинація від грипу

Hẹrz, das, -en

серце

hịlfreich

корисний

Ịmpfschutz, der, Sg.

захист за допомогою вакцинації

Ịmpfung, die, -en

вакцинація

Influẹnza, die, Influenzen

грип

konzentrieren (sich)

концентрувати (концентруватися)

leiden

хворіти (на)

Lụnge, die, -n

легеня

Mụskelschmerz, der, -en

біль у м'язі

notwendig

необхідний

Pieks, der, -e

ін'єкція

psychisch

психічний

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

психотерапевт/психотерапевтка

Psychotherapie, die, -n

психотерапія

Pụls, der, Sg.

пульс

rauchen

курити

Schlụss, der, (hier: zum Schluss)

завершення (тут: на завершення)

Seele, die, -n

душа
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Therapie, die, -n

терапія

übernehmen

брати на себе

übrigens

доречі

Ursache, die, -n

причина

verhịndern

запобігати

Virus, das, Viren

вірус

Vorgespräch, das, -e

попередня розмова

Vorsorge, die, Sg.

профілактика

Zigarẹtte, die, -n

цигарка

1b Erkrạnkung, die, -en

захворювання

Pflịcht, die, -en

обов'язок

Röntgenbild, das, -er

рентгенівський знімок

Vergleich, der, -e (hier: im Vergleich zu)

порівняння (тут: порівняно з)

Versịcherte, der/die, -n/-n

застрахований/застрахована

zunächst

перш за все

2

ụngewohnt

незвичний

C

Tipps für ein lebenslanges Leben

1a

Ạltern, das, Sg.

старіння

betätigen (sich)

займатися

Bluthochdruck, der, Sg.

підвищений кров'яний тиск

dazu führen

призводити до цього

Demẹnz, die, Sg.

деменція

Depression, die, -en

депресія

Diabetes, die, Sg.

діабет

extrem

екстремально

Fạktor, der, -en

чинник

Fọrtschritt, der, -e

прогрес

Gạrtenarbeit, die, -en

робота в саду/на городі

geistig

духовний

Instrumẹnt, das, -e

інструмент
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künstlerisch

художній

Lebenseinstellung, die, -en

життєвий настрій

medizinisch

медичний

nicht nur … sondern auch ...

не тільки …, але й

sowohl … als auch

як …, так і

stẹllen (hier: die Frage stellen)

ставити (тут: ставити питання)

Tẹnnis, das, Sg.

теніс

Training, das, -s

тренування

Vorbeugung, die, -en

профілактика

weder … nọch ...

ані … ані …

weitgehend

значний

wẹstlich

західний

Wịssenschaftler/in, der/die, -/-nen

науковець/науковиця

1b Ausdauertraining, das, Sg.
2a

Schlaf, der, Sg.

сон

ẹntweder … oder ... ...

або … або …

2b Gọlf, das, Sg.

гольф

Spinat, der, -e

шпинат

3b Familiensituation, die, -en
4

тренування на витривалість

сімейне становище

verwịtwet

вдова/вдовець

Fạll, der (hier: auf jeden/ keinen Fall)

випадок (тут: у кожному/жодному разі)

vor|nehmen (sich)

мати намір

Lektion 11 – Politik und Gesellschaft
Auftaktseite
Diskussion, die, -en

дискусія

Ẹlternbeirat, der, “-e

батьківська рада

Ẹssensausgabe, die, -n

роздача їжі

Flüchtling, der, -e

біженець

Lạndesausländerbeirat, der, “-e

рада з питань іноземців федеральної землі

Trainer/in, der/die, -/-nen

тренер/тренерка
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1b Behördengang, der, “-e

бюрократична тяганина

Ẹlterninteresse, das, -n

батьківський інтерес

Gemeinschaftsgefühl, das, Sg.

відчуття солідарності

übersẹtzen

перекладати (письмово)

2

gesẹllschaftlich

суспільний

A

Das politische System Deutschlands

1a

polịtisch

політичний

System, das, -e

система

Ạbschnitt, der, -e

розділ

Ạmtssitz, der, -e

місцезнаходження установи

bestehen (aus)

складатися (з)

bestịmmen

визначати

Bịldungspolitik, die, Sg.

освітня політика

Bụndeskanzler/in, der/die, -/-nen

федеральний канцлер/канцлерка

Bụndeskanzleramt, das, Sg.

відомство федерального канцлера

Bụndespräsident/in, der/die, -en/-nen

федеральний президент/президентка

Bụndesrat, der, Sg.

бундесрат

Bụndesregierung, die, -en

федеральний уряд

Bụndestag, der, Sg.

бундестаг

Bụndesverfassungsgericht, das, Sg.

федеральний конституційний суд

Bụndesversammlung, die, Sg.

федеральні збори

demokratisch

демократичиний

ernẹnnen

призначати

Flạgge, die, -n

прапор

Hauptstadt, die, “-e

столиця

Ịnfoblatt, das, “-er

інформаційний лист

Kulturpolitik, die, Sg.

культурна політика

Lạndesregierung, die, -en

уряд федеральної землі

Lạndtag, der, -e

ландтаг

Minịster/in, der/die, -/-nen

міністер/міністерка
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Opposition, die, Sg.

опозиція

Parlamẹnt, das, -e

парламент

Partei, die, -en

партія

Regierung, die, -en

уряд

Regierungspartei, die, -en

урядова партія

repräsentieren

представляти

Sịtzung, die, -en

засідання

überein|stimmen

співпадати

Verfạssung, die, -en

конституція

Wahl, die, -en

вибір

1b ein|halten
2a

дотримуватись

König/in, der/die, -e/-nen

король/королева

regieren

керувати

zurzeit

зараз, у поточний момент

2b Ạbgeordnete, der/die, -n/-n
3

B

1a

депутат/депутатка

Präsidẹnt/in, der/die, -en/-nen

президент/президентка

Ạrbeitslosigkeit, die, Sg.

безробіття

beschäftigen (sich) (mit)

займати (займатися)

Frieden, der, Sg.

мир

Integration, die, Sg.

інтеграція

Kriminalität, die, Sg.

злочинність

Thema, das, Themen

тема

vernachlässigen

нехтувати

Kommunale Aufgaben
kommunal

комунальний

Erwạchsenenbildung, die, Sg.

освіта дорослих

Grünanlage, die, -n

зелені насадження

Kultur, die, (hier: Sg.)

культура (тут: однина)

Nahverkehr, der, Sg.

міський транспорт

Spọrtanlage, die, -n

спортивна споруда
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2a

Jugendzentrum, das, –zentren

молодіжний центр

Änderung, die, -en

зміна

Baukosten, Pl.

кошти на будівництво

Bauzeit, die, -en

тривалість будівництва

bisher

до цього часу

Eröffnung, die, -en

відкриття

feierlich

святковий

Gemeinderatsitzung, die, -en

засідання ради громади

Gewịnn, der, -e

користь

Industriegebiet, das, -e

промислова зона

Kritịk, die, -en

критика

Kulturzentrum, das, -zentren

центр культури

Musikvereinigung, die, -en

музичне товариство

Verkehrsbetrieb, der, -e

транспортне підприємство

Wịnterfahrplan, der, “-e

зимовий розклад руху

wọchentags

в будні дні

3b cọntra

4a

обмеження швидкості

проти

Eintrittskarte, die, -n

вхідний квиток

Jugendclub, der –s

молодіжний клуб

Kulturangebot, das, -e

культурні заходи

pro

за

profitieren

отримувати вигоду

Verạnstaltungsort, der, -e

місце проведення заходу

ändern

змінювати

Fahrplan, der, “-e

розклад руху

Fahrpreis, der, -e

ціна проїзду

Flyer, der, -

флаєр

Initiative, die, -n

проєкт/ініціатива

je … dẹsto …

чим … тим

Lebensqualität, die, Sg.

якість життя
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C

1

2a

4a

5a

sẹnken

зменшувати

Verkehrspolitik, die, Sg.

транспортна політика

Bụsfahrkarte, die, -n

квиток на автобус

Freizeitangebot, das, -e

пропозиція проведення дозвілля

Kommunalpolitik
Kommunalpolitik, die, Sg.

комунальна політика

einzeln

окремий

EU-Bürger/in, der/die, -/-nen

громадянин/громадянка ЄС

Gemeinderat/-rätin, der/die, “-e/-nen

член/членкиня ради громади

kandidieren

буди кандидатом

Kommunalwahl, die, -en

комунальні вибори

Kommune, die, -n

громада

Regelung, die, -en

положення

Stạdtrat/-rätin, der/die, “-e/-nen

член/членкиня міської ради

wahlberechtigt

наділений правом голосу

Stịmme, die, -n

голос

dọppelt

подвійний

Gewịnner/in, der/die, -/-nen

переможець/переможниця

Stịmmverluste, Pl.

втрата голосів

Gemeindefinanzen, Pl.

фінанси громади

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

кандидат/кандидатка

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

чоловік/жінка похилого віку

Ạltenheim, das, -e

будинок престарілих

Bürgermeisterwahl, die, -en

вибори мера міста

chrịstlich

християнський

ein|führen

впроваджувати

ein|stellen

встановлювати

fọrtschrittlich

прогресивний

Integrationsangebot, das, -e

інтеграційна пропозиція

konservativ

консервативний
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liberal

ліберальний

parteilos

безпартійний

sozialdemokratisch

соціал-демократичний

sozialịstisch

соціалістичний

Verkehrskontrolle, die, -n

автомобільна інспекція

Wahlkampf, der, “-e

передвиборча боротьба

Lektion 12 – Wie wird es sein?
Auftaktseite
1a

ạltern

старішати

demographisch

демографічний

Führungsposition, die, -en

керівна посада

Herausforderung, die, -en

виклик

Migrationshintergrund, der, Sg.

міграційне минуле

vielfältig

різноманітний

Wạndel, der, Sg.

перетворення

Wịnterwetter, das, Sg.

зимова погода

1b Einwanderungsland, das, “-er
A

1a

країна мігрантів

Ein Blick in die Zukunft
Blịck, der, -e

погляд

aus|gehen (von)

виходити (з)

Bevölkerungsentwicklung, die, -en

розвиток населення

Einwohnerzahl, die, -en

кількість мешканців

Erdöl, das, Sg.

нафта

Klimaveränderung, die, -en

зміна клімату

knạpp

ледве

ländlich

сільський

Rọlle, die (hier: eine Rolle spielen)

роль

Verkehrsexperte/-expertin, der/die, -n/-nen

експерт/експертка з транспортних питань

zurück|gehen

повертатися
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1c

Zuwanderung, die, -en

міграція

Zuwanderer/Zuwanderin, der/die, -/-nen

мігрант/мігрантка

1d hạlten (für)

© 2022 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin. Alle Rechte vorbehalten. Nutzung sämtlicher Inhalte nur im Rahmen dieser Vorlage.

2

вважати (за когось)

Prognose, die, -n

прогноз

vor|stellen (sich)

представляти (представлятися)

Gegenwart, die, Sg.

сьогодення

Vergạngenheit, die, Sg.

минуле

B

Wahrscheinlich wird es regnen

1a

wohl

можливо

1b bestịmmt

точно

eventuẹll

імовірно

2a

Realschulabschluss, der, “-e

завершення реальної школи (середня школа з
професійним ухилом)

C

Ein Dozent berichtet

1

Dozẹnt/in, der/die, -en/-nen

викладач/викладачка

ạb|legen

здавати

Aussage, die, -n

висловлена думка

Basis, die, Sg.

база

bịlden

формувати

Empfehlung, die, -en

рекомендація

Funktion, die, -en

функція

Gelegenheit, die, -en

нагода

Integrationskurs, der, -e

інтеграційний курс

Lauf, der (hier: im Laufe der Jahre)

біг (тут: протягом року)

Niveaustufe, die, -n

рівень

Stufe, die, -n

ступінь

Ụnsicherheit, die, -en

невпевненість

verschwịnden

зникати

zurẹcht|finden (sich)

орієнтуватись (у чомусь)
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D

Abschiede
Ạbschied, der, -e

прощання
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1b Ạbschiedsgeschenk, das, -e

подарунок на прощання

Ạrbeitsalltag, der, Sg.

робочі будні

auf|passen (auf)

спостерігати (за)

bewahren (hier: Ruhe bewahren)

зберігати (тут: зберігати спокій)

kompetẹnt

компетентний

Lebensabschnitt, der, -e

період життя

lieb haben

любити

los müssen

бути змушеним іти

mẹlden (sich)

заявити про себе

Ruhestand, der, Sg.

вихід на пенсію

Schạtz, der, (hier: Mein Schatz)

скарб (тут: моя люба/мій любий)

weiterhin

і надалі

wẹrtvoll

цінний

wieder|sehen

побачитися знову

Wohl (hier: Zum Wohl!)

благо (тут: будь/будьмо здорові!)

zurück|erinnern

пригадати

zusạmmenziehen

починати жити разом

1d wẹg|gehen

іти геть

Zusạmmenarbeit, die, Sg.
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