plus
Leben inland
Deutsch

DaZ für Jugendliche

A1
Glossar Deutsch – Ukrainisch

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,
a = довгий голосний.
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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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Prima A1 – Alphabetische Wortliste
Alphabetische Liste
3DKino, das, -s

3-Д фільм

3DPuzzle, das, -s

3-Д пазли
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A
ABC-Menü, das, -s

абетка

Abend, der, -e

вечір

Abendessen, das, –

вечеря

Abendprogramm, das, -e

вечірня програма

abends

ввечері,вечорами

Abenteuergeschichte, die, -n

пригодницька повість, історія

aber

але

ạbholen

забирати (когось/щось) дітину (з
садку),багаж .Ich hole das Kind ab.

ach so

О,зрозуміло! Я вже розумію!

Action-Film, der, -e

бойовик, пригодницький фільм

Ade!

До побачення!

Adel, der, nur Sg.

шляхта, привілейовані особи,дворянство

Adieu!

Привіт!

Adre ṣ se, die, -n

адреса

Ạffenhaus, das, ´´-er

вольєр для приматів

Afrika, nur Sg.

Африка

Akrobatik, die, nur Sg.

акробатика

aktiv

активний

Aktivität, die, -en

діяльність(робота,заходи)

aktuẹll

поточний,сучасний

ạlle

усі

allein

на самоті,один, сам

ạlles

все

Alles Gute!

Всього доброго! Всього найкращього

Alles Liebe!

З любов’ю!

Ạlpen, die, nur Pl.

Альпи

2
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Alphabet, das, -e

алфавіт, абетка

ạls

як

ạlso

так

ạlt

старий

Ạlter, das, nur Sg.

вік

Ạltstadt, die, ´´-e

старе місто (історичний центр)

am Morgen

вранці

am Wochenende

на вихідних

Amerika, nur Sg.

Америка

ạn

на

Ạnanas, die, –

ананас

ạndere

інший

ạnfangen, fängt ạn, ạngefangen

починати, починає, почав

ạngeln

рибалити,ловити рибу

Ạnmeldung, die, -en

реєстрація

Antạrktis, die, nur Sg.

Антарктида

Antilope, die, -n

антилопа

Ạpfel, der, ´´-

яблуко

Ạpfelsaft, der, ´´-e

яблучний сік

Ạpfelstrudel, der, –

яблучний штрудель (пиріг)

April,̣ der

квітень

Aquarium, das, Aquarien

акваріум, акваріуми

a ̣rbeiten

працювати

Ạrbeitsgemeinschaft (AG), die, -en (AGs)

робоча група,об’єднання підприємців

Archite ḳ tin, die, -nen

архітекторка

Ạ̈rger, der, nur Sg.

гнів,роздратування,неприємність

ä ̣rgerlich

роздратований

Ạrm, der, -e

рука

Ạrt, die, -en

вид,спосіб,метод

Arzt, der, ´´-e

лікар, який, ´´-е

Ärztin, die, -nen

лікарша

Asien, nur Sg.

Азія

auch

навіть

3
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Auf Wiedersehen!

До побачення!

Aufführung, die, -en

вистава

aufgeregt

збуджений,схвильований

aufräumen, räumt auf, aufgeräumt

прибрати (у помешканні), прибирає,
прибрав

aufstehen

встати

Auge, das, -en

око

Augụst, der

серпень,

aus (Spanien)

з (Іспанії)

Ausflug, der, ´´-e

прогулянка, екскурсія

Auskunft, die, – (Telefonauskunft)

довідка,телефонна довідка

auspacken, packt aus, ausgepackt

розпакувати, розпаковує, розпакував

ausräumen, räumt aus, ausgeräumt

привести до ладу, прибрати
(кімнату),прибирає,прибрав

außerdem

на додачу,крім того

aussuchen, sucht aus, ausgesucht

підбирати (вишукувати),підбирає,підібрав

austragen (Zeitung), trägt aus, ausgetragen

доставити,розносити(газету),доставляє,
доставив

Australien, nur Sg.

Австралія

Automechanikerin, die, -nen

автомеханік(жінка)

Automobilmesse, die, -n

автосалон, автомобільний ярмарок

B
babysitten

доглядати,няньчити дитину

Babysitter, der, –

няня

Badehose, die, -n

плавки

Bahnhof, der, ´´-e

залізничний вокзал

ba ̣ld

незабаром

Band, die, -s

група, гурт,стрічка

Ba ̣nk, die, -en

банк,банківська установа,лавка

Bär, der, ´´-en

ведмідь

Basketball (Sport)

баскетбол (спорт)

ba ̣steln

майструвати

Bauch, der, ´´-e

живіт

befreundet

товаришувати з кимось

4
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Beginn,
̣ der, nur Sg.

початок

beginnen
̣

почати (розпочати)

beginnen,
̣
beginnt,
̣
begọnnen

почати (розпочати), починає,почав

bei

при,у,під час,біля

beide

обидва

beim (Putzen)

під час (прибирання)

Bein, das, -e

нога

bekọmmen

отримувати

beliebt

популярний,улюблений

beliebt

популярний,улюблений

bequem

зручно,комфортно

Be ṛ g, der, -e

гора

Bẹrgtour, die, -en

тур в гори

Beruf, der, -e

професія

berühmt

відомий,знаменитий,славетний

besichtigen
̣

відвідати (пам’ятки міста),оглядати

besọnders

зокрема

besọrgen

отримати,здобути,влаштувати

be ṣ te

найкраще

bestẹllen

замовляти

bestimmt
̣

певний,безумовний;звичайно,визначено,
призначено,

Besuch, der, -e

відвідувач,гість

besuchen

відвідувати,йти в гості,наносити візит

besuchen

відвідувати,йти в гості,наносити візит

Besucher, der, –

відвідувач

Betreten verboten!

Вхід заборонений!

Be ṭ t, das, -en

ліжко

bevor

раніше,перед цим,перед тим,як

bewegen

рухатися

bezahlen

платити,сплачувати

bieten

пропонувати,надати (комусь,щось)

Bikini, der, -s

бікіні

5
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Bild,
̣ das, -er

картина,зображення

Bildschirm,
̣
der, -e

екран

billig
̣

дешево

Bio (Schulfach)

біологія (шкільний предмет)

Biologie, die, nur Sg.

біологія

biṣ

до

Bis morgen!

До завтра!

Bis später!

Побачимось! До скорого!

Bison, der, -s

зубр

bitte
̣

будь ласка

blau

синій,блакитний

blaugrün

синьо-зелений

bleiben, bleibt, geblieben

залишитися, залишається, залишився

Bleistift, der, -e

олівець

Blick,
̣ der, -e

погляд

blöd

дурний

blọnd

блондин

Blume, die, -n

квітка

Boden, der, ´´-

земля, грунт,підлога,дно

Bohne, die, -n

квасоля, боби

Bohnensuppe, die, -n

квасолевий (бобовий) суп

Bọ̈rse, die, -n

біржа

Bratwurst, die, ´´-e

ковбаса домашня

brauchen

потребувати

braun

коричневий

brẹnnen, brẹnnt, gebrạnnt

горіти, горіть, горів

Brezel, die, -n

брецель,крендель

Brille,
̣ die, -n

окуляри

bringen,
̣
bringt,
̣
gebra ̣cht

приносити, приносить, приніс

Brot, das, -e

хліб

Brötchen, das, –

булочка

Brotdose, die, -n

ланчбокс

Brü ̣cke, die, -n

міст
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Bruder, der, ´´-

брат

Buch, das, ´´-er

книга

Buchmesse, die, -n

книжковий ярмарок

buchstabieren

вимовляти по літерам

Bụlldogge, die, -n

бульдог

bụnt

барвистий,різнокольоровий,різноманітн
ий

Bụ̈rgermeister, der, –

міський голова

Büro, das, -s

офіс

Bụs, der, -se

автобус

Butter, die, nur Sg.

масло

C
Café, das, -s

кафе

Cạm pingplatz

кемпінг,табір

CD, die, -s

аудіо-диск

Ce n
̣ t, der, – (-s)

цент

Chance, die, -n

шанс

Chat, der, -s

чат

cha ̣tten

спілкуватися в чаті

Chemie (Schulfach)

хімія (шкільний предмет)

chillen
̣

розслабитися,відпочивати

Christstollen,
̣
der, –

штоллен, різдвяний кекс

Clip,
̣ der, -s

кліп

Cola, die, -s

кола

Cọmic, der, -s

журнал коміксів

Cọm icheft, das, -e

збірка коміксів

Computer, der, –

комп'ютер

Computerspiel, das, -e

комп’ютерна гра

Computerspiele spielen

грати в комп'ютерні ігри

cool

круто

Couch, die, -s/-en

диван,кушетка

Cousin, der, -s

двоюрідний брат

Cousine, die, -nen

двоюрідна сестра
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Cup-Stacking, das, nur Sg.

кубок з швидкісного укладання чашок (гра)
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D
da

там

da vọrne

там попереду

dabei

бути при цьому

daneben

поруч з,біля,повз,мимо

Da ̣nk, der, nur Sg.

подяка

da ̣nke

дякувати

da ̣nn

потім

darauf

на ньому,згодом,потім

da ̣s da

що там

Das macht mir Spaß.

Це мені подобається!

dauern

тривати

davọn

від того, про це

dazu

до того,до цього

dazusagen

додати,крім того сказати

De c̣ ke, die, -n

ковдра,стеля,покриття

dein, deine

твій,твоя (твої)

den da

той (цей)там

Denk nach!

Подумай над цим!

de n
̣ n

потім

der da

той там

de ṣ halb

з цієї причини,тому

deutsch

німецький

Deutschbuch, das, ´´-er

книга німецькою

Deutsche, der/die

німець/німкеня

Deutsche, der/die, -n

німець/німкеня/німці

Deutschkurs, der, -e

курс німецької мови

Deutschland, das, nur Sg.

Німеччина

Deutschlehrerin, die, -nen

вчителька німецької мови

deutschsprachig

німецькомовний

Deze m
̣ ber, der

грудень

Diabolo, das, nur Sg.

іграшка для жонглювання
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dich
̣

тебе

Dichter,
̣
der, –

поет

dick
̣

товстий

die da

та (ця) там

Dienstag, der, -e

вівторок -е

Digitalkamera (Digi),
̣ die, -s

цифровий фотоапарат (дігі)

Ding,
̣ das, -e

річ,

dir

тобі

Disco,
̣
die, -s

дискотека

dọch

адже,в кінці кінців,так

Dọllar, der, – (-s)

долар

Döner, der, –

дьонер кебаб (кулінарн.)

Dọnnerstag, der, -e

четвер

Dọppelstunde

додатковий урок

Dọrf, das, ´´-er

село

dọrt

там

Drạc henbootrennen, das, –

перегони човнів-драконів (гонки на
драгонботах)

Drạc henflieger, der, -

дельтаплан

drạn

твоя черга; там,тепер,про це

drauf

на цьому

dreimal

тричі

dritte
̣

третя

du

ти

Du Ạrmer!

Ах ти,бідний !

Dụrchschnitt, der, nur. Sg.

в середньому,

dü ̣rfen, da ̣rf, gedụrft

могти, мати можливість,дозвіл;

Dụrst, der, nur Sg.

спрага

duschen

приймати душ

E
E-Mail, die, -s

електронна пошта

e c̣ ht

справжній

Ẹc ht?

Справді?

9
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Ẹcke, die, -n

кут

Ehepaar, das, -e

подружжя

Ei, das, -er

яйце,яйця

eigen

власний

eigene

власні

eigentlich

насправді

ein anderes Mal

іншим разом

ein, eine

один,одна

einfach

легко,просто

einige

деякі

einkaufen

робити покупки

Einkaufsstraße, die, -n

торгівельна вулиця,пассаж,вулиця для
шоппінгу

einmal

одного разу

Einrad, das, ´´-er

моноцикл,одноколісний велосипед

Einradfahren, das, nur Sg.

кататися на моноциклі

einst

колись,одного разу

Eintritt, der, nur Sg.

вхідна плата, вхід

Eis, das, nur Sg.

лід

Eisbär, der, -en

білий ведмідь

Eisstadion, das, Eisstadien

льодовий стадіон,каток

Elẹktriker, der, –

електрик

Ẹltern, die, nur Pl.

батьки

Ẹlternteil, der, -e

батько,мати

Ẹnde, das, -n

кінець

en
̣ dlich

нарешті

en
̣ g

тісно

en
̣ glisch

англійська/ий

Ẹnkel, der, –

онук

Entschụldigung, ...

Вибачте,...

er

він

erarbeiten

розробляти

Erdapfel, der, ´´-

картопля (австр.німецька)
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Erdkunde (Schulfach)

географія (шкільний предмет)

Erdnuss, die, ´´-se

арахіс

erleben

переживати (щось)

erst

лише,тільки

e ṛ ste

перша,перші

erzählen

розповісти,розповісти

Es geht so.

справи ідуть нормально

es gibt …

в наяності,є

e ṣ sen, isst,
̣
gege ṣ sen

їсти, їсть, їв

Ethik (Schulfach)

Етика (шкільний предмет)

ẹtwa

близько, біля (кількість)

e ṭ was

деякі,щось

euer, eure

твій, твоя/ї

Euro, der, – (-s)

євро

Europa

Європа

Europa, nur Sg.

Європа

evangelisch

євангелістський, протестанскій

Exot, der, -en

екзотика

ẹxtra

додатково

F
fahren, fährt

їхати,їде

fahren, fährt, gefahren

їхати, їде, їздив

Fahrrad fahren

іздити на велосипеді

Fahrrad, das, ´´-er

велосипед

Fahrradtour, die, -en

велосипедний тур

fạllen, fạ̈llt, gefạllen

падати, падає, впав

Familie, die, -n

родина

Familienaktivität, die, -en

сімейні заходи

Familienname, der, -n

прізвище

Farbe, die, -n

колір

fa ̣st

майже

Fast Food, das, nur Sg.

фаст-фуд

faul

ледачий
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FC (Fußball Club), der, -s

ФК (Футбольний клуб)

Februar, der

лютий,

feiern

святкувати

Fe n
̣ ster, das, –

вікно

Ferien, die, nur Pl.

канікули

fe ̣rnsehen, sieht fe ̣rn, fe ̣rngesehen

дивитися телевізор, дивиться телевізор,
дивився телевізор

Fe ṛ nseher, der, –

телевізор

Fe ṣ t, das, -e

свято

feuerrot

вогненно-червоний

Feuerwehr, die, -en

пожежна команда

Fieber, das, nur Sg.

лихоманка

Film,
̣ der, -e

фільм

Filmcafé,
̣
das, -s

кінокафе

Filmmuseum,
̣
das, Filmmuseen
̣

музей кіно, музеї кіно

finden,
̣
findet,
̣
gefụnden

знайти, знаходиь, знайшов

Finger,
̣
der, –

палець

Firma,
̣
die, Firmen
̣

компанія, фірма

Fisch,
̣
der, -e

риба

fiṭ

у формі,здоровий

Fleisch, das, nur Sg.

м'ясо

fleißig

працьовитий,старанний

Fliege, die, -n

муха, метелик (краватка)

fliegen, fliegt, geflogen

летіти, летить, літав

Flöte spielen

грати на флейті

Flöte, die, -n

флейта

Flughafen, der, ´´-

аеропорт

Flugzeug, das, -e

літак

Flụss, der, ´´-e

річка

Fọ̈rderstunde, die, -n

додатковий урок для покращення засвоєння

Formel-1-Pilot, der, -en

пілот Формули 1

Foto, das, -s

фото

Foto, das, -s

фото
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Fotoalbum, das, Fotoalben

фотоальбом, фотоальбоми

Fotoapparat, der, -e

камера, фотоапарат

Fotograf, der, -en

фотограф

fotografieren

фотографувати

Frage, die, -n

питання

Frạnken, der, –

франк

Französisch (Schulfach)

французька (шкільний предмет)

Frau, (Anrede)

жінка (звертання)

frei

безкоштовно

Freibad, das, ´´-er

відкритий басейн

Freitag, der, -e

п'ятниця

freiwillig

добровільно

Freizeit, die, nur Sg.

вільний час

Freizeitaktivität, die, -en

дозвілля

Freizeitprogramm, das, -e

программа дозвілля

Fre m
̣ dsprache, die, -n

іноземна мова, -н

frẹs sen, frisst,
̣
gefrẹs sen

їсти (тварина), їсть, їв

Freund, der, -e

друг

Freunde treffen

зустрічатися з друзями

Freundin, die, -nen

подруга

freundlich

дружній

Frikadẹlle, die, -n

фрикаделька

froh

радісний

früh

рано

Frühling, der, nur Sg.

весна

Frühstück, das, nur Sg.

сніданок

frühstücken

снідати

fụ̈nftgrößte

п'ятий за розміром

für

для

Fuß, der, ´´-e

нога (від стопи до коліна) стопа

Fußball (Sport)

футбол (спорт)

Fußball spielen

грати в футбол

Fußballprofi, der, -s

Футбольний професіонал
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Fußballspiel, das, -e

футбольна гра

Fußballspieler, der, –

футболіст

Fußballspielerin, die, -nen

Футболістка

Fußballtraining, das, -s

футбольне тренування

fụ̈ttern

годувати (тварин)
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G
Gabel, die, -n

виделка

ganz

цілий,суцільний,повністю,

gar

навіть

Ga ̣rten, der, ´´-

сад

Ga ̣st, der, ´´-e

гість

geben, gibt gegeben

давати, дає, дав (дано)

geboren

народитися

Geburtsort, der, -e

місце народження

Geburtstag, der, -e

день народження

Geburtstagskerze, die, -n

свічка на честь дня народження

Geburtstagstisch, der, -e

стіл з нагоди дня народження

Geburtstagstorte, die, -n

торт до дня народження

Geburtstagswunsch, der, ´´-e

побажання до дня народження

Gedụld, die, nur Sg.

терпіння

gefạ̈lligst

корисний, привабливий,манливий

gegen

проти

Gegend, die, en

територія,область,регіон

gehen, geht, gega ̣ngen

йти, йде, йшов

Geige, die, -n

скрипка

ge ḷ b

жовтий

Ge ḷ d, das, nur Sg.

гроші

gemein

невихований,брутальний,підлий

Gemüse, das, nur Sg.

овочі

Gemüsepfanne, die, -n

пательня для овочів

gemütlich

зручний,затишний

genau

точно

genauso

так само
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genug

достатньо

geradeaus

прямо

Gerät, das, -e

пристрій

ge ṛ n

із задоволенням,охоче

ge ṛ n, lieber, am liebsten

охоче, краще, найбільш за все

Geschä ̣ft, das, -e

бізнес

Gesche n
̣ k, das, -e

подарунок

Geschichte
̣
(Schulfach)

історія (шкільний предмет)

geschieden

розлучений

Geschirr,
̣ das, nur Sg.

посуд

Geschmạc k, der, ´´-er

смак

Geschwister,
̣
die, nur Pl.

брати і сестри

Gesicht,
̣
das, -er

обличчя

ge ṣ tern

вчора

Geträ ̣nk, das, -e

напій

getre n
̣ nt

окремо

gewinnen,
̣
gewinnt,
̣
gewọnnen

перемагати, перемагає, переміг

Giftschlange,
̣
die, -n

отруйна змія

Gitạrre, die, -n

гітара

Glas, das, ´´-er

скло,склянка

glauben

вірити

gleich

те саме

Glü ̣ck, das, nur Sg.

щастя

Glü ̣ckwunsch, der, ´´-e

вітання,поздоровлення

Goethe-Institut, das, -e

Інститут Гете

gọldgelb

золотисто-жовтий

Gott sei Dank!

Дякую, Боже!

Gra ̣mm, das, –

грам

gratis

безкоштовно

gratulieren

привітати

grau

сірий

Grippe,
̣
die, nur Sg.

грип

groß

великий
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groß

великий

Größe, die, -n

розмір

Großeltern, die, nur Pl.

дідусь і бабуся

Gruezi mitenand

Привіт всім! (швейцарськ.нім)

Grüezi.

Привіт!Вітаю!

grün

зелений

grụ̈nden

знайдено

Grụ̈nderin, die, -nen

засновниця

Grụndschule, die, -n

початкова школа

Grụppe, die, -n

група

Grüß Gott!

Вітаю Вас!

Gruß, der, ´´-e

привітаня

gục ken

подивитися на

Gụm mibärchen, das, –

жувальні медведики (цукерки)

gụ̈nstig

вигідно

gut

добре

gut finden

вважати добрим

Gut, und dir?

Добре, а у тебе?

Guten Abend!

Добрий вечір!

Guten Mọrgen!

Доброго ранку!

Guten Tag!

Хороший день!

H
Haar, das, -e

волосся

Haarfarbe, die, -n

колір волосся

haben

мати

ha ̣lb (neun)

пів на дев’яту

Hạlbjahresinformation, die, -en

інформація за півріччя

Hạ̈lfte, die, -n

половина

Hallo!

Привіт!

Ha ̣ls, der, ´´-e

шия

Ha ̣lsschmerzen, nur Pl.

ангіна

hạlt

стоп,стояти

Ha ̣ltestelle, die, -n

зупинка
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Ha ̣mburger, der, –

гамбургер

Hạm ster, der, –

хом'як

Ha ̣nd, die, ´´-e

рука

Hạndstand, der, nur Sg.

стійка на руках

Handy, das, -s

мобільний телефон

Handynummer, die, -

номер мобільного телефону

hä ̣ngen, hä ̣ngt, geha ̣ngen

повісити, вішає, повісив

hạs sen

ненавидіти

hä ̣sslich

потворний

Hau ab!

Відвали!

häufig

часто

Hauptsache, die, -n

головне,суть

Hauptwache

гауптвахта

Haus, das, ´´-er

будинок

Hausaufgabe, die, -n

домашнє завдання

Hausnummer, die, -n

номер будинку

Haustier, das, -e

домашня тварина

He f̣ t, das, -e

зошит

He f̣ t, das, -e

зошит

heißen, heißt, geheißen

називатися,називається,називався

he ḷ fen, hilft,
̣ gehọlfen

допомагати, допомагає, допоміг

hẹll

яскравий,світлий

He m
̣ d, das, -en

сорочка

her

тут

He ṛ bst, der, nur Sg.

осінь

Hẹrbstferien, die, nur Pl.

осінні канікули, тільки мн.

He ṛ r (Anrede)

пан (звернення)

Hẹrz, das, -en

серце

he ṛ zlich

сердечно,щиро; сердечний,щирий

Herzlichen Glückwunsch!

Сердечно вітаю! Поздоровляю!

heute

сьогодні

Hey!

Гей!

Hi!

Привіт!
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hier

тут

hiṇ

туди (у напрямку)

hinstellen,
̣
stellt hin,
̣ hingestellt
̣

покласти, поставити, ставить, поставив

hinten
̣

позаду

hinter
̣

за (чимось)

Hip-Hop,
̣
der, nur Sg.

хіп-хоп

historisch

історичний

Họbby, das, -s

хобі

hoch

високий

Hoch soll er/sie leben!

Живи добре,щасливо!Процвітай!
(побажання до Дня народження)

Hochhaus, das, ´´-er

багатоповерхівка

höchstens

максимум

Học key (Sport), nur Sg.

хокей (спорт)

Hörbuch, das, ´´-er

аудіокнига

hören

слухати

Hose, die, -n

штани

Họs tel, das, -s

хостел

Hote ḷ , das, -s

готель

hü ̣bsch

гарна,симпатична

Hubschrauber, der, –

гвинтокрил

Hụnd, der, -e

собака

hụndemüde

втомлений як собака

Hü ̣ndin, die, -nen

сука

Hụnger, der, nur Sg.

голод

I
ich
̣

я

Ihnen

Вам (ввічлива форма)

ihr

її (їй)

immer
̣

завжди

iṇ

в

iṇ (sein)

в (бути в..)

in der Mitte

посередині
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Informatiker, der, –

компьютерщік

Ingenieurin, die, -nen

інженерша

Inliner,
̣
der, –

роликові ковзани

Inlinerfahren,
̣
das

катання на роликових ковзанах

ins Kino gehen

ходити в кіно

interessa ̣nt

цікаво

international

міжнародний

Internet,
̣
das, nur Sg.

Інтернет

inzwischen
̣

тим часом

J
ja

так

Ja ̣cke, die, -n

піджак,куртка

Jägerschnitzel, das, –

мисливський шніцель(страва)

Jahr, das, -e

рік

Jahreszeit, die, -n

сезон, пора року

Ja ̣nuar, der

січень

Jazz, der, nur Sg.

джаз

Jeans, die, –

джинси

jeder

кожен

je ṭ zt

зараз

Job, der, -s

робота

Joghurt, der, -s

йогурт

jonglieren

жонглювати

Judo (Sport)

дзюдо (спорт)

Jugend, die, nur Sg.

молодь

Jugendclub, der, -s

молодіжний клуб

Jugendfeuerwehr, die, -en

молодіжна пожежна команда

Jugendgottesdienst, der, -e

месса для молоді, молодіжна церковна
служба

Jugendherberge, die, -n

молодіжна турбаза,гуртожиток

Jugendliche, der/die, -n

підлітки

Juli, der

липень

Jụnge, der, -n

хлопчик
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Juni, der

червень
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K
Ka ̣ffee, der, nur Sg.

кава

Käfig, der, -e

клітка

Kakao, der, nur Sg.

какао

Kạktus, der, Kakteen

кактус, кактуси

Kạlbfleisch, das, nur Sg.

телятина

Kamel, das, -e

верблюд

Ka ̣mera, die, -s

камера

Kạm m, der, ´´-e

гребінець, гірський хребет

Kanarienvogel, der, “-

канарейка, канарка

Kạ̈nguru, das, -s

кенгуру

Kaninchen, das, –

кролик

Kantine, die, -n

їдальня,кафе

Kạppe, die, -n

шапка,заглушка, клапан

Karate (Sport)

карате (спорт)

Karọtte, die, -n

морква

Karten spielen

гральні карти

Kartọffel, die, -n

картопля

Kartọffelbrei, der, -s

картопляне пюре

Käse, der, nur Sg.

сир

Käsebrötchen, das, –

сирна булочка

Käsefondue, das, -s

сирне фондю

Käsesoße, die, -n

сирний соус

Käsespätzle, die, nur Pl.

сирні галушки (страва)

Katastrophe, die, -n

катастрофа

Kater, der, –

кіт

Ka ̣tze, die, -n

кішка

kaufen

купити,купляти

kaufen

купити,купляти

Kaugummi, der, -s

жувальна гумка

kein, keine

заперечення (ніякий,ніяка/някі)

keine Ahnung

без поняття
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keine Lust

не мати бажання (настрою)

keine Zeit

немає часу

keinen Spaß

не смішно

kẹnnen kẹnnt, gekạnnt

знати ,знає, знав

ke n
̣ nen, ke n
̣ nt, geka ̣nnt

знати, знає, знав

Kẹrze, die, -n

свічка

Ketchup, das, nur Sg.

кетчуп

Kieler Sprotten, die, nur Pl.

шпроти з Кілю

Kilogra ̣mm, das, –

кілограм

Kilometer, der, –

кілометр

Kind,
̣ das, -er

дитина,малюк

Kinderzimmer,
̣
das, –

дитяча кімната

Kino, das, -s

кінотеатр

Kinoprogramm, das, -e

кінопрограма

Kiosk, der, -e

кіоск

Kirche,
̣
die, -n

церква

Kirchengemeinde,
̣
die, -n

парафія, релігійна (церковна) громада

Kirschtorte,
̣
die, -n

вишневий пиріг, торт

Kiste,
̣
die, -n

коробка,ящик

klar

ясно

Kla ̣sse, die, -n

клас

Klạs sen-AG, die, -s

гурток,(додаткові уроки,проекти,спілкування
з учнями)

Klạs senarbeit, die, -en

класна робота

Klavier, das, -e

фортепіано

Kleber, der, –

клей

Kleid, das, -er

сукня

Kleid, das, -er

сукня

Kleidershop, der, -s

магазин одягу

Kleidung, die, nur Sg.

одяг

klein

малий,маленький

klẹttern

лазити по скелям,вилазити

Klẹtterpark, der, -s

парк для скелелазіння
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klingeln
̣

дзвонити у дзвінок

klingen
̣

звучати,дзвеніти,скласти враження

klug

розумний

Knọpfdruck, der, nur Sg.

натискання кнопки

Kọc h, der, ´´-e

кухар

kọchen

готувати

kọchen

готувати

Kọffer, der, –

валіза

kọmmen, kọmmt, gekọmmen

прийди,йти, йде, прийшов

Kommentar, der, -e

коментар

kö ̣nnen, ka ̣nn, gekọnnt

могти, може (вміє), міг

Kọntra, das, nur Sg.

проти

Konze ṛ t, das, -e

концерт

Kọpf, der, ´´-e

голова

Kọpfhörer, der, –

навушник

Kọpfschmerzen, nur Pl.

головний біль

kọsten

коштувати (вартість), пробувати

Krạft, die, ´´-e

сила

kra ̣nk

хворий

Krimi,
̣ der, -s

злочин

Kü ̣che, die, -n

кухня

Kuchen, der, –

тістечко,випічка,пиріг

Kugelschreiber, der, –

кулькова ручка

Kuh, die, ´´-e

корова

Kuli, der, -s

кулькова ручка

Kultur die, nur Sg.

культура

Kụnst, die, nur Sg.

мистецтво

Kụnstmuseum, das, Kụnstmuseen

музей мистецтв,художній музей (музеї)

Kụrs, der, -e

курс,напрямок,курс валюти

Kụrstagebuch, das, ´´-er

щоденник курсу

kụrz

короткий

L
la ̣chen

сміятися
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Lama, das, -s

лама

La ̣mpe, die, -n

лампа

La ̣nd, das, ´´-er

країна

la ̣ng

довго

la ̣ngweilig

нудно

Laptop, der, -s

ноутбук

laufen, läuft, gelaufen

бігти, біжить, бігав

Laune, die, -n

настрій

laut

голосно

Lautsprecher, der, –

гучномовець

leben

жити

Lebkuchenherz, das, -en

пряне печиво "пряничне серце"

lẹc ker

смачно

Lehrer, der, –

вчитель

Lehrerin, die, -nen

вчителька

leicht

світло

leider

на жаль

leise

тихо

le ṛ nen

вчитися

lesen, liest, gelesen

читати, читає, читав (прочитав)

le ṭ zt-

останній

Leute, die, nur Pl.

люди

lieben

любити

lieber … als …

краще…ніж

Lieblingsfach, das, ´´-er

улюблений предмет

Lieblingsfarbe, die, -n

улюблений колір

Lieblingsspeise, die, -n

улюблена їжа

Lieblingssport, der, nur Sg.

улюблений вид спорту

Lieblingstier, das, -e

улюблена тварина

Lied, das, -er

пісня

liegen, liegt, gelegen

лежати, лежить, лежав

Limo, die, -s

лімузин

Limonade, die, -n

лимонад
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Lineal, das, -e

лінійка

links
̣

ліворуч

Lkw, der, -s

вантажівка

los sein (Was ist denn hier los?)

Що тут відбувається?

Lust haben

мати настрій (бажання) щось зробити

lụ stig

весело
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M
ma ̣chen

робити

Mädchen, das, –

дівчина

Mai, der

травень

Mal (ein anderes Mal) das, -e

раз (іншим разом)

malen

малювати

Ma ̣ma, die, -s

мама

ma ̣n

пі́д мет в неозна́ченоособо́вих ре́ ченнях та в узага́льненоособо́вих ре́ ченнях.

Manager, der, –

менеджер

Managerin, die, -nen

менеджерка

mạnche

деякі

ma ̣nchmal

іноді

Ma ̣nn, der, ´´-er

людина, чоловік

Ma ̣ntel, der, ´´-

пальто

Mä ̣ppchen, das, –

пенал,органайзер

Mạrkenzeichen, das, –

торгова марка

Marmelade, die, nur Sg.

джем

Marmeladenbrot, das, -e

хліб з джемом

Mä ̣rz, der

березень,

Mạthearbeit, die, -en

робота з математикі

Mathematik/Mạthe (Schulfach), die, nur Sg.

математика(шкільний предмет)

Mauer, die, -n

стіна

Maus, die, ´´-e

миша

Mayo, die, nur Sg.

майонез

Mayonnaise, die, nur Sg.

майонез
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Mechaniker, der, –

механік

Mechanikerin, -nen

механік (жінка)

Meer, das, -e

море

Meerschweinchen, das, –

морська свинка

mehr

більше

mehrmals

кілька разів

mein, meine

мій,моя/мої

meisten (die meisten Menschen)

більшість (більшість людей)

meistens

зазвичай

Menü, das, -s

меню

Mẹs se, die, -n

ярмарок

Me ṣ ser, das, –

ніж

Meter, der, –

метр

Milch,
̣
die, nur Sg.

молоко

Million, die, -nen

мільйон

mindestens
̣

принаймні

Mineralwasser, das, nur Sg.

мінеральна вода

Minute, die, -n

хвилина

mir

мені

Mist
̣ (So ein Mist!), der, nur Sg.

лайно (яке лайно!)

mi ̣tbringen, bringt mi ̣t, mi ̣tgebracht

принести з собою

mi ̣tkommen, kommt mi ̣t, mi ̣tgekommen

йти ( разом з кимось) (Komm mit! Пішли
зі мно́ю!)

mi ̣tspielen

грати (разом з кимось)

Mittag,
̣
die, -e

полудень

Mittagessen,
̣
das, –

обід

Mittagspause,
̣
die, -n

обідня перерва

Mitte,
̣ die, nur Sg.

середина,центр (міста)

Mitternacht,
̣
die, nur Sg.

опівночі

Mittwoch,
̣
der, -e

середа

Möbel, die, nur Pl.

меблі

mö ̣cht(en)

хотів(-ла,-ли) би

Mode, die, -en

мода
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Mọdel, das (Beruf), -s

модель (професія)

Modẹllauto, das, -s

модель автомобіля

mode ṛ n

сучасний

Modezeitschrift, die, -en

журнал мод

Mofa, das, -s

мопед

mögen, mag, gemọcht

хотіти (щось), подобатися,любити
(щось,когось)

Mome n
̣ t, der, -e

хвилинка,момент,мить

Monat, der, -e

місяць

Monat, der, -e

місяць

Montag, der, -e

понеділок

montags

по понеділкам, с понеділка

mọrgen

завтра

mọrgens

зранку

Motorrad, das, ´´-er

мотоцикл

Motorrad, das, ´´-er

мотоцикл

Mountainbike, das, -s

гірський велосипед

Möwe, die, -n

чайка

MP3-Spieler, der, –

MP3-плеєр

müde

втомлений

Mụnd, der, ´´-er

рот

Museum, das, Museen

музей, музеї

Museumsshop, der, -s

сувенірна крамниця ( в музеї)

Musik, die, nur Sg.

музика

Musikanlage, die, -n

музичний лад

Müsli, das, -s

мюслі

mü ̣ssen, mụss, gemụsst

повинен, повинен, повинен був

Mụtter, die, “-

мама

Mü ̣tze, die, -n

шапка

N
Na ja, es geht.

Ну, це нормально.

nach

після

Na ̣chbar, der, -n

сусід
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Nachhilfe, die, nur Sg.

репетиторство, приватні уроки

Nachmittag, der, -e

після обіду, у другій половині дня

nachmittags

вдень,після обіду

Nachricht, die, -en

повідомлення

nächst–

наступний-

Na ̣cht, die, “-e

ніч

Nachtisch, der, -e

десерт

Nạc htruhe, die, nur Sg.

нічний спокій (відпочинок), відбій

Nähe, die, nur Sg.

поруч

Name, der, -n

ім'я

Nase, die, -n

ніс

natürlich

природно,звичайно; натуральний

Naturwissenschaft, die, nur Sg.

природознавство

neben

біля

Nee!

ні!

nehmen, nimmt,
̣
genọmmen

брати,бере,брав

nein

ні

nẹrven

дратувати когось

nicht
̣

ні

nicht gerne

не подобається,не люблю

nicht gut

не добре

nichts
̣

нічого

nie

ніколи

nọch

досі

Nọrdamerika, nur Sg.

Північна Америка

normal

нормальний

Note, die -n

оцінка

Note, die, -n

оцінка

Notebook, das, -s

блокнот

Nove m
̣ ber, der

листопад

Nudel, die, -n

локшина

Nụmmer, die, -n

номер ,число

nur

тільки
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Nutẹlla, das, nur Sg.

Нутелла
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O
o.k.

ОК, гаразд

Obst, das, nur Sg.

фрукти

Obstjoghurt, der, -s

фруктовий йогурт

oder

або

ọft

часто

Oh, oh!

ой ой!

ohne

без

Oho!

Ого!

Ohr, das, -en

вухо

Ohrring, der, -e

сережка

Oktober, der

жовтень

Oma, die, -s

бабуся

Ọ nkel, der, –

дядько

Opa, der, -s

дідусь

Option, die, -en

варіант, опція

Orangensaft, der, ´´-e

апельсиновий сік

ordentlich

впорядкований

Osterferien, die, nur Pl.

великодні свята

Ostern, das, –

Великдень

Österreich, nur Sg.

Австрія

Österreicher, der, –

австрієць

Österreicherin, die, -nen

австріячка

P
paar

кілька,декілька

Paar, das, -e

пара

pa ̣cken

пакувати

pạc ken

пакувати

Pa ̣ckung, die, -en

пакет,пакування

Pa ̣pa, der, -s

тато

Papagei, der, -en

папуга
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Papier, das, nur Sg.

папір

Papierkorb, der, ´´-e

корзина для смиття

Pa ̣rk, der, -s

парк

Party, die, -s

вечірка

passieren

відбутися,траплятися (Was ist passiert?
Що трапилось?)

Pause, die, -n

пауза,перерва

Person, die, -en

особа

Person, die, -en

особа

Pfạnne, die, -n

пательня,сковорідка

Pferd, das, -e

кінь

Pfirsich,
̣
der, -e

персик

Pfla ̣nze, die, -n

рослина

Pfleger, der, –

Медсестра, яка -

Physik (Schulfach), nur Sg.

Фізика (шкільний предмет)

Pilot, der, -en

льотчик

Pilotin, die, -nen

пілот,

Pizza,
̣
die, -s oder Pizzen
̣

піца або піци

planen

планувати

Politik, die, nur Sg.

політика

Politiker, der, –

політик

Polizei, die, -en

поліція

Polizist,
̣ der, -en

поліцейський

Polizistin,
̣
die

поліцейський (жінка)

Pọmmes, die –

картопля фрі,-

Pọst, die, nur Sg.

публікація,пост

Poster, das, –

плакат,постер

Pọstkarte, die, -n

листівка

Pọs tleitzahl, die, -en

поштовий індекс

Präsentation, die, -nen

презентація

Prạxis, die, Prạxen

практика, практики

Preis, der, -e

ціна

prima

чудово

29

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

Prima A1 – Alphabetische Wortliste

pro

про (за)

probieren

спробувати

Problem, das, -e

проблема

Progra ̣mm, das, -e

програма

PS (postscriptum)

PS (постскриптум)

Pullover, der, –

светр,пуловер

pụtzen

чистити

Q
Quadratmeter, der, –

квадратний метр

Qua ̣rk, der, nur Sg.

сир

Quạrkdessert, das, -s

сирний десерт

Qua ̣tsch, der, nur Sg.

пусті балачки,дурниці

quạtschen

балакати ні про що,пустувати,жартувати

R
Rạc he, die, nur Sg.

помста

Radfahren, das, nur Sg.

їзда на велосипеді

Radiergummi, der, -s

гумка,ластик,стирачка

Radtour, die, -en

велосипедна прогулянка

Rahmschnitzel, das, –

шніцель із вершковим соусом

Rap-Musik, die, nur Sg.

реп

rappen

читати реп

Rapper, der, –

репер

Rasen mähen

підстригати газон

Rasen, der, –

газон

Rạtte, die, -n

пацюк, щур

re c̣ hts

направо

Rede, die, -n

промова,виступ

reden

говорити,виступати

Regal, das, -e

полиця

regelmäßig

регулярно

regnen

дощ

Reis, der, nur Sg.

рис
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Reise, die, -n

мандрівка

Reiseland, das, ´´-er

подорожі країною

reisen

подорожувати

reiten, reitet, geritten
̣

їздити верхи

Religion (Schulfach), nur Sg.

релігія (шкільний предмет)

Re n
̣ tner, der, –

пенсіонер

Restaurant, das, -s

ресторан

Restaurant, das, -s

ресторан

Richtig!
̣

Правильно!

riechen

нюхати

Riesenrad, das, ´´-er

колесо огляду (атракціон)

Rock-Musik, die, nur Sg.

рок-музика

Rọck, der, ´´-e

рок

Roman, der, -e

роман

roma ̣ntisch

романтичний

rot

червоний

Rü ̣cken, der, –

спина

Rụcksack, der, ´´-e

рюкзак

rufen

кричати

rufen

кричати

ruhig

спокійний

rụnd

навколо

Rụndstück, das, -e

кругла булочка для "гамбургеру"

S
Sa ̣che, die, -n

річ

Sạc hertorte, die, -n

торт Захер

Sa ̣ft, der, ´´-e

сік

Sag mal, …

Скажі ка..,

sagen

сказати

sagen

сказати

Sahne, die, nur Sg.

вершки

Salat, der, -e

салат

Salat, der, -e

салат
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Salatbüfett, das, -s

салат-бар ("шведський стіл" із салатами)

Sa ̣mstag, der, -e

субота

Samstagabend, der, -e

суботній вечір

Sạnd, der, nur Sg.

пісок

Sandwich, das, -es

бутерброд, сендвіч

Sạ̈nger, der, –

співак

sauber

чистий

sauer

кислий,незадоволений,сердитий

Sạxophon, das, -e

саксофон

schade

шкода ( Wie schade! Як шкода!)

schạffen

створювати

schauen

дивитися

schauen

дивитися

Schauspieler, der, –

актор

scheinen

здається

sche n
̣ ken

подарувати (подарунок),дарувати

schẹnken

подарувати (подарунок),дарувати

Schere, die, -n

ножиці

Schiff,
̣ das, -e

корабель

Schildkröte,
̣
die, -n

черепаха

Schinken,
̣
der, –

шинка

schlafen, schläft, geschlafen

спати, спить, спав

Schlafsack, der, ´´-e

спальний мішок

Schlạnge, die, -n

змія, черга

schle c̣ ht

погано

Schlụss, der, nur Sg.

кінець, закінчення

schme c̣ ken

смакувати

Schmẹtterling, der, -e

метелик

schminken
̣

робити макіяж

Schmục k, der, nur Sg.

прикраси

Schnee schippen

прибирати сніг лопатою

Schnee, der, nur Sg.

сніг

schne ḷ l

швидко
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Schnitzel,
̣
das, –

шніцель

Schokobrötchen, das, –

булочка з шоколадом

Schokolade, die, -n

шоколад

Schokoladenpudding, der, -e

шоколадний пудинг

Schokoriegel, der, -

шоколадні трубочки

schön

гарно

schon

вже

Schra ̣nk, der, ´´-e

шафа

Schreibblock, der, ´´-e

блокнот

schreiben, schreibt, geschrieben

писати, пише, писав

Schreibtisch, der, -e

письмовий стіл

schrillen
̣

пронизливий

Schrippe,
̣
die, -n

сайка, продовгувата булка

Schritt,
̣ der, -e

крок

Schuh, der, -e

туфля

Schuhfan, der, -s

фанат взуття

Schulband, die, -s

шкільний оркестр

Schulbus, der, -se

шкільний автобус

Schule, die, -n

школа

Schüler-, der, -s

учень

Schulfach, das, ´´-er

шкільний предмет

Schulferien, die, nur Pl.

шкільні канікули

Schulform, die, -en

тип (вид) школи

schulfrei

вихідні дні (без шкільних занять)

Schulfreund, der, -e

шкільний друг

Schuljahr, das, -e

навчальний рік

Schulsachen, die, nur Pl.

шкільне приладдя

Schultasche, die, -n

шкільний портфель,шкільна сумка

Schụlter, die, -n

плече

schwa ̣rz

чорний

Schweinefleisch, das, nur Sg.

свинина

Schweiz, die, nur Sg.

Швейцарія

Schweizer, der, –

швейцарець
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Schweizerin, die, -nen

громадянка Швейцарії

Schwe ṣ ter, die, -n

сестра

Schwimmbad,
̣
das, ´´-er

басейн

schwimmen
̣
schwimmt,
̣
geschwọmmen

плавати, пливе, плавав

See, der, -n

озеро

sehen, sieht, gesehen

бвчити (дивитися),бачить,бачив

sehr

дуже

sein, bist,
̣ gewe ṣ en

бути, є, був

sein, seine

його (для іменн.чол.та сер.р) його (для
іменн.жін.р.та мн.)

seit

оскільки

Seite, die, -n

сторона

Sekretärin, die, -nen

секретарка

sẹlber

сам,самостійно

se ḷ bst

сам,самий

sẹlten

рідко

Sẹm mel, die, -n

сорт (вид) булочок

Sẹnf, der, nur Sg.

гірчиця

Septe m
̣ ber, der

вересень

Sẹrvus!

До побачення!

Sẹs sel, der, –

крісло

shọppen gehen

ходити по магазинам

sie

вона

Sie

Ви (ввічлива форма)

singen,
̣
singt,
̣
gesụngen

співати, співає, співав

Sitz,
̣ der, nur Sg.

сидіння

sitzen,
̣
sitzt,
̣ gesụssen

сидіти, сидіть, сидів

Skateboard, das, -s

скейтборд

Ski fahren

на лижах

Ski, der, -er

лижі

Smartphone, das, -s

смартфон

so

так

Sọc ke, die, -n

носок, -н
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Sofa, das, -s

диван, софа

sogar

навіть

Sohn, der, ´´-e

син

Sohn, der, ´´-e

син

sọllen

бути повинним (щось зробити)

Sọmmer, der

літо

Sọm merferien, die, nur Pl.

літні канікули

Sọm merfest, das, -e

літня вечірка

Sọnne, die, -n

сонце

Sọnnenbrille, die, -n

сонцезахисні окуляри

Sọnntag, der, -e

неділя

sọnntags

в неділю,

sọnst

інакше

Soße, die, -n

соус

Sound, der, -s

звук

sowieso

так чи інакше

Spaghẹtti, die, -

спагетті

sparen

економити

Spaß, der, nur Sg.

задоволення

spät

пізно

später

пізніше

spätestens

не пізніше, ніж

Spạ̈tzle, die, nur Pl.

галушки (нац.страва)

spazieren gehen

вийти на прогулянку

Speise, die, -n

їжа

Spezialität, die, -en

фірменне блюдо

spielen

грати

spielen

грати

Spinne,
̣
die, -n

павук

Spọrt, der, nur Sg.

спорт

Spọrtler, der, –

спортсмен

Spọrtschuh, der, -e

спортивне взуття

Spọrttasche, die, -n

спортивна сумка
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Spọrtveranstaltung, die, -en

спортивний захід

Sprachniveau, das, -s

мовний рівень

spre c̣ hen, spricht,
̣
gesprọchen

говорити, говорить, говорив

Spülmaschine, die, -n

посудомийна машина

Sta ̣dt, die, ´´-e

місто

Stạdtbesichtigung, die, -en

оглядова екскурсія по місту

Stạdtrallye, die, -s

квест (орієнтування) в місті із виконанням
різноманітних завдань

sta ̣rk

сильний

Stạrtseite, die, -n

стартова (початкова)сторінка

Station, die, -en

станція

stạtt

замість

stehen, steht, gesta ̣nden

стояти, стоїть, стояв

Stift,
̣ der, -e

ручка

Stil, der, -e

стиль

stimmen
̣

голосувати,співпадати (Das stimmt! Це
вірно!)

Stọc k, der, (Stockwerke)

підлога

Stra ̣nd, der, ´´-e

пляж

Strạndvergnügen, das, nur Sg.

пляжні розваги

Straße, die, -n

вулиця

Straßenbahn, die, -en

трамвай

Streit, der, nur Sg.

суперечка

Stre ṣ s, der, nur Sg.

стрес

studieren

навчатися ( у виші)

Stuhl, der, ´´-e

стілець

Stụnde, die, -n

година

suchen

шукати

suchen

шукати

Südamẹrika, nur Sg.

Південна Америка

Süden, der

південь

Super!

Чудово!

Supermarkt, der, ´´-e

супермаркет

Sụppe, die, -n

суп
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surfen

сьорфити,шукати (в мережі)

süß

солодкий

Süßigkeit, die, -en

солодощі

Sweatshirt, das, -s

світшот

sympathisch

симпатичний
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T
T-Shirt, das, -s

футболка,реглан

Tablet, das, -s

планшет

Tafel, die, -n

дошка

Tag, der, -e

день

Tagesabschnitt, der, -e

частина дня

täglich

кожного дня,щоденно

Ta ̣nte, die, -n

тітка

Tạnzclub, der, -s

танцювальний клуб

ta ̣nzen

танцювати

ta ̣nzen

танцювати

Ta ̣sche, -n

сумка

Ta ̣schengeld, das, nur Sg.

кишенькові гроші

Ta ̣schenrechner, der, –

калькулятор

Ta ̣sse, die, -n

чашка

Tẹc hnik, die, nur Sg.

техніка

Technisches Hilfswerk, das, nur Sg.

організація технічної допомоги,

Tee, der, nur Sg.

чай той

teilnehmen, nimmt teil, teilgenommen

брати участь, бере участь, брав участь

Telefon, das, -e

телефон

telefonieren

зробити телефонний
дзвінок,телефонувати

Telefonnummer, die, -n

номер телефону

Te ḷ ler, der, –

тарілка

Te n
̣ nis (Sport)

теніс (спорт)

Tẹnnisspieler, der, –

тенісист

Te p
̣ pich, der, -e

килим

teuer

дорогий (вартість)
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Theater, das, –

театр

Theater, das, –

театр

Theaterkarte, die, -n

театральний квиток

Theaterstück, das, -e

театральна вистава

Thunfisch, der, -e

тунець

THW, das, (Technisches Hilfswerk), nur Sg.

технічна допомога (організація технічної
допомоги)

Tier, das, -e

тварина

Tierarzt, der, ´´-e

ветеринарний лікар

Tiger, der, –

тигр

Tisch,
̣
der, -e

стіл

Tischtennis
̣
(Sport)

настільний теніс (спорт)

Tischtennisschläger,
̣
der, –

ракетка для настільного тенісу

Tọchter, die, ´´-er

дочка,донька

Tofu-Würstchen, das, –

ковбаски з тофу

tọll

чудово,класно

Tomate, die, -n

томат

Tomatensoße, die, -n

томатний соус, -н

Tọpfen, der, nur Sg.

горщик

total

всього

Tourist,
̣ der, -en

турист

traditionẹll

традиційно

tragen, trägt, getragen

носити (нести), несе, носив

Trainer, der, –

тренер

trainieren

тренуватися

Training, das, -s

тренінг

Trapez, das, -e

трапеція

Traum, der, ´´-e

мрія

Traumberuf, der, -e

робота мрії

Traumzimmer, das, –

кімната мрії

traurig

сумно,сумний

tre f̣ fen, trifft,
̣ getrọffen

зустрічати, зустрічає, зустрічав

Trẹffpunkt, der, -e

місце зустрічі
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trinken,
̣
trinkt,
̣
getrinken
̣

пити, п’є, пив

Tschau.

Чао! Пока!

Tschüs!

Пока!

Tuba, die, -s (Musikinstrument)

туба (музичний інструмент)

tun, tut, getan

зробити (робии), робить, зробив

Tür, die, -en

двер

Tụrm, der, ´´-e

вежа

Tut mir leid.

мені дуже прикро

Tütchen, das, –

пакетик

Tüte, die, -n

пакет

U
U-Bahn, die, -en

метро

üben

практикувати,тренуватися у виконанні

über

над

überall

всюди

überhaupt

зовсім,взагалі

übernạc hten

переночувати

Überrạs chungsdessert, das, -s

комплімент (від ресторану) несподіванний
десерт

Uhr, die, -en

годинник

Uhrzeit, die, -en

час

ụm 18 Uhr

о 18 годині

umạrmen

обійняти

ụncool

не круто

ụnd

і

ụngefähr

приблизно

ụngesund

нездоровий

ụns

нас

ụnser, -e

наш

ụnter

під

Ụntergang, der, ´´-e

занепад,крах, знищення,зникнення

Ụnterricht, der, nur Sg.

урок

Ụnterrichtsstunde, die, -n

година уроку
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unterwegs

подорзі

Urlaub, der, -e

відпустка

ursprünglich

оригінальний,аутенитичний

USB-Stick, der, -s

USB-накопичувач

usw. (und so weiter)

тощо (і так далі)
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V
Vater, der, ´´-

батько

vegetarisch

вегетаріанський

verdienen

заробляти

verge ṣ sen, vergisst,
̣
verge ̣ssen

забувати, забуває, забути

verheiratet

одружений

Verkäufer, der, –

продавець

Verkäuferin, die, -nen

продавщиця

verlieren, verliert, verloren

втратити (загубити), втрачає, втратив

vermissen
̣

скучати за кимось,не вистачати когось/щось

verpạc ken

пакувати

verrü ̣ckt

божевільний

versuchen

спробувати

Verwa ̣ndte, der/die, -n

родичі,близькі

Videoclip, der, -s

відеокліп

Videospiel, das, -e

відеоігри

viel

багато

viele

багато

vielfältig

різноманітний

vielleicht

можливо

Viertel
̣

квартал

Viertel vor

чверть до

Vogel, der, ´´-

птах

Vogelkäfig, der, -e

пташина клітка

vọll

повністю,заповнений

Volleyball (Sport)

волейбол (спорт)

Vọrlljährigkeit, die, nur Sg.

повноліття,

vọn

від
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vọn … biṣ

від ..до

vor

попереду

vorbereiten

підготувати

vorgestern

позавчора

vorher

раніше

Vormittag, der, -e

перша половина дня,до обіду

vormittags

до обіду (часовий прміжок)

Vorname, der, -n

ім'я

vọrrne

попереду

Vorwahl(nummer), die, -en

код міста (номер)

W
wa ̣ch (sein)

прокинутися

wạc hsen

рости

Wạc hsfigur, die, -en

воскова фігура

Wạc hsmodelle, das, -e

воскова модель

Wahrzeichen, das, –

орієнтир

Wạlzer, der, –

вальс

Wa ̣nd, die, ´´-e

стіна

wa ̣nn

коли

warụm

чому

wa ̣s

що

Wa ̣s für ein/eine ...?

Що за (іменник відп.роду)…? Яий/яка/які
...?

Was ist denn hier los?

Що тут відбувається взагалі?

Wä ̣sche, die, nur Sg.

речі, билизна

wa ̣schen, wä ̣scht, gewa ̣schen

мити, миє, мив

Wa ̣sser, das, nur Sg.

вода

we c̣ ken

прокидатися

We c̣ ker, der, –

будильник

wẹg (sein)

геть (йти,бути) далеко (бути) Er ist schon
weg. Він вже далеко.

Wẹggli, das, –

гойдатися (із сторони в сторону) рухати
(пальцями ніг)

Weihnachten, das, –

Різдво
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Weihnachtsferien, die, nur Pl.

різдвяні свята,різдвяні канікули

Weihnachtsmarkt, der, ´´-e

різдвяний ярмарок

weiß

білий

Weißbrot, das, -e

білий хліб

Weißwurst, die, ´´-e

"біла"парова,натуральна ковбаса, вайсвурст

weit

далеко

weiter

далі, в подальшому

weitere

подальші

Wẹlle, die, -n

хвиля

Wẹllensittich, der, -e

хвилястий папуга

We ḷ t, die, -en

світ

Wẹltzeituhr, die, -en

годинник,що показує світовий час

wenig

мало

wenige

небагато

we n
̣ n

якщо

wer

хто

werden, wird,
̣ gewọrden

стати, буде, стати

wichtig
̣

важливий

wie

як

Wie geht's?

Як справи?

wie la ̣nge

як довго

wie viel

скільки

wie viele

скільки, як багато (мн.)

wieder

знову

wiedersehen, sieht wieder, wiedergesehen

побачити знову, бачить знову, побачив
знову

Wiener Schnitzel, das, –

віденський шніцель (страва)

wieso

як так

wilḍ

дикий

Willkọmmen!

Ласкаво просимо!

Windsurfen
̣
(Sport)

віндсерфінг (спорт)

Winter,
̣
der

зима

Winterferien,
̣
die, nur Pl.

зимові канікули
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wir

ми

wirklich
̣

справді

wissen,
̣
weiß, gewụsst

знати, знає, знав

Wissenschaft,
̣
die, -en

наука

wo

де

Wọche, die, -n

тиждень

Wọche, die, -n

тиждень

Wọchenende, das, -n

вихідний

Wọc henprogramm, das, -e

щотижнева програма, що, -е

Wọchentag, der, -e

день тижня, -е

woher

звідки

wohiṇ

куди

wohnen

проживати

Wohnort, der, -e

місце проживання

Wohnung, die, -en

квартира

Wohnzimmer, das, –

вітальня

Wọlf, der, ´´-e

вовк

wọllen, will,
̣ gewọllt

хотіти, хоче, хотів

Wort, ´´-er

слово

Wö ̣rterbuch, das, ´´-er

словник

Wụrst, die, ´´-e

ковбаса

Wụrstbrötchen, das, –

сосиски

Wü ̣rstchen, das, –

коваски

wütend

розлючений,злий

Y
Yoga, das, nur Sg.

йога (спорт.)

Z
z. B. (zum Beispiel)

напр. (наприклад)

Zahl, die, -en

число

zahlen

рахувати,підраховувати

Zahn, der, ´´-e

зуб

Zahnarzt, der, ´´-e

стоматолог
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Zahnbürste, die, -n

зубна щітка

Zebra, das, -s

зебра

zeigen

показувати,демонструвати

Zeit, die, -en

час

Zeitschrift, die, -en

журнал

Zeitung austragen

доставити газету

Zeitung, die –en

газета

Ze n
̣ trum, das, Ze n
̣ tren

центр, центри

Zeugnis, das, -se

свідчення

Zimmer,
̣
das, –

кімната

Zirkel,
̣
der, –

коло

Zirkus,
̣
der, -se

цирк

Zitronensoße, die, -n

лимонний соус

Zoo, der, -s

зоопарк

zu

до

zu Hause

вдома

zuerst

спочатку

zufrieden

задоволений

Zug, der, ´´-e

потяг

zụm

до (чогось,) для іменників чол.та сер.р

Zụm ba, das

зумба

zụr

до (чогось)для іменників жін.р

zurü ̣ck

назад

zurzeit

зараз

zusa ̣mmen

разом

Zuspätkommen, das, nur Sg.

запізнення

zweimal

двічі

zwischen
̣

між

Zwischenmahlzeit,
̣
die, -en

перекус
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