plus
Leben inland
Deutsch

DaZ für Jugendliche

A2
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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A
Abendessen, das, – 12/8a

вечеря

Abenteuer, das, –

пригода

Ạbfahrt, die, -en 13/9a

відїзд,відправлення

Ạbfahrtstag, der, -e 11/8c

день від’їзду, відправлення

ạbgeben, gibt ạb, ạbgegeben 4/1a

здаватися, здаватися, здаватися

Ạbgeordnete, der/die, -n 11/8a

депутат

Abitụr, das, -e 5/1a

абітур,державна атестація,випускні іспти

ạbschicken 4/AT

надсилати,відправляти

Ạbschiedsgeschenk, das, -e 14/AT

прощальний подарунок (подарунок на
згадку)

Ạbschiedsreise, die, -n 14/1a

прощальна поїздка, -n 14/1a

ạbschließen, schließt ạb, ạbgeschlossen
7/7c

замкнути (двері), укласти угоду,договір

Ạbsicht, die, -en 1/3b

намір,

Accessoire, das, -s 6/6b

аксесуар

Ạch! 11/8a

Ой! Ах!

Ạch nee.

О ні!

10/10a

ạch so 3/3a

Ах так! Зрозуміло!

ạchten auf 5/6b

зверніть увагу

Ạc hterbahn, die, -en 9/1a

американські гірки

Ạffenhitze heute!

Сьогодні страшенна (дика)спека!

12/2b

aggressiv 5/9c
Ahnung, die, -en (Ahnung haben)

агресивний
10/11a

передчуття, поняття (мати уявлення)

Aktion, die, -en 12/6a

дія, акція (протесту)

Ạlkohol, der, nur Sg. 9/1a

алкоголь

allerdịngs

однак, тим не менше, з іншого боку

14/3a

Ạlpenregion, die, -en 12/4d

Альпійський регіон

Ạltersklasse, die, -n 8/9a

вікова група

ạltmodisch 6/7

старомодний

Ạltstadtfest, das, -e 9/7a

фестиваль в Старому місті ( в історичному
центрі)

ạm Meer

на морі,біля моря

12/1c
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Ạmpel, die, -n 11/4a

світлофор

ạnbieten, bietet ạn, angeboten 5/1a

(за)пропонувати

ạnbrüllen

кричати ( на когось), голосно говорити

7/7c

ạnders 3/9a

інший,інакше,по-іншому

aneinạnder

один одному,один до одного

14/6b

Ạnfang, der, "-e 7/4a
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ạngeben, gibt ạn, ạngegeben

початок
12/6a

уточнювати, вказувати (адресу),
вводити(дані)

Ạngebot, das, -e 6/6b

пропозиція

Ạngst, die, "-e 2/9a

страх

Ạnkunft, die, nur Sg.

13/9a

прибуття,приїзд,приліт

ạnmachen 4/1a

увімкнути, включити (світло)

ạnpassen 2/9c

налаштувати,пристосувати

ạnrufen 3/4

дзвонити по телефону

ạnschalten 4/1a

включати,вмикати

ạnsehen, sieht ạn, ạngesehen 4/3a

подивитись,дивитись, глянути на..

ạntworten auf 14/1

відповідати на..

ạnziehen, zieht ạn, ạngezogen 9/6a

одягати,взути

Ạpp, die, -s 4/1a

застосунок,додаток

Ạrbeit, die, -en 2/3b

робота

Ạrbeitsstelle, die, -n 14/1a

місце роботи, посада

ärgern 4/10a

дратувати (когось)

sịch ärgern über 14/1d

сердитися на когось/щось

Ạrktis, die, nur Sg.

Арктика

12/4a

Artịkel, der, – 12/10a

стаття

Atomphysiker, der, – 7/03a

фізик-атомщик

Attraktion, die, -en 9/7a

атракціон

ạ̈tzend 5/9a

їдкий

aufbleiben, bleibt auf, aufgeblieben

1/3a

auf dem Lạnd 12/1c
aufgeben, gibt auf, aufgegeben

не спати
в селі

2/9d

здатися, залишити (зусилля)

aufhören 2/6a

припинити, кинути (діяльність),залишити

aufmachen 7/7c

відкрити (двері, книгу)

Aufnahmeprüfung, die, -en 7/6b

вступний іспит

aufpassen 1/4a

бути обережним,звертати увагу,доглядати
(дитину)
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Aufsatz, der, "-e 4/1a

твір,нарис (письмова шкільна робота)

aufstellen 8/8a

розставити,розкладати, скласти (список)

sịc h aufteilen

поділити,розділити

11/8a

auftreten, tritt auf, aufgetreten

11/3a

Auftritt, der, -e 7/1a

виступ (на сцені), скандал

ausdrucken 4/1a

друкувати

Ausgabe, die, -n 6/10c

видання (книги)

ausgeben, gibt aus, ausgegeben
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виступати (на сцені)

Ausland, das, nur Sg.

6/10b

2/AT

закордон,зарубіжжя

Auslandsaufenthalt, der, -e 14/1d
ausleihen, leiht aus, ausgeliehen

витрачати, витрачає, витрачав
(витратив);видавати
перебування за кордоном

5/9d

позичати, позичає, позичав

ausmachen 4/1a

виключати (напр.світло)

ausprobieren 4/1a

спробувати,пробувати,тестувати

ausschalten 4/3a

вимкнути,вимикати

aussehen, sieht aus, ausgesehen 1/3a

виглядати (як; як хтось/щось) Sie sieht gut
aus; здаватися
Es sieht so aus, dass…. Здається,що

außer

крім

12/6a

Äußerung, die, -en 12/10a

висловлювання

Austausch, der, -e 5/1c

обмін,заміна

Austausch, der, -e 10/3a

обмін,заміна

Auswanderer, der, – 14/3a

емігрант

Ausweis, der, -e 10/7b

посвідчення особи

auswendig 8/9a

напам'ять

auswendig lẹrnen

8/4a

вивчити напам’ять,запам’ятати

Autostunde, die,-n

1/3b

година їзди

Auweia!

8/5c

Оце так!Боже! (здивування,переляк)

B
Bạby, das, -s 7/3b

дитина,малюк

Bad, das, "-er 4/1a

ванна кімната, курорт

baden 12/6a

купатися

Badezimmer, das, – 4/1c

ванна кімната

Bahn, die, nur Sg. 1/3b

траса,залізниця,дорога

BahnCard, die, -s 13/7b

карта лояльності (надання знижок)від
залізниці
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Balkon, der, -e 10/5a

балкон

Ballerinas, die, nur Pl. 6/6b

балетки (туфлі)

Banane, die, -n 3/7d

банан

Band, die, -s (Musikgruppe) 9/3b

гурт, (музична група)

Bau, der, Bauten 13/1a

будівництво

bauen 12/Projekt

будувати

Baustelle, die, -n 2/8b

будівельний майданчик

beạchten 14/6a

звертати увагу,помічати

sịch beeilen 5/8c

поспішати

Begleiter, der, – 11/8a

супутник,супроводжуючий

begrẹnzt 13/7b

обмежений

begrüßen 1/3a

вітати

behạlten, behạ̈lt, behạlten 11/5a

зберігати,залишити(собі),тримати

behịndert

з обмеженими можливостями

5/1b

bekạnnt 8/8a

відомо ; відомий,популярний

bẹllen

лаяти

7/7a

bemẹrken 14/6b

помічати,зауважити,зазначити

Bemẹrkung, die, -en 13/7b

зауваження,примітка

benụtzen 4/2a

використовувати,застосовувати

Benzin, das, nur Sg. 6/10b

бензин

bereit 7/4b

готовий

Bẹrg, der, -e 12/AT

гора

Bẹrgführer, der, – 1/3a

Інструктор по туризму

Bẹrggasthaus, das, "-er 1/3a

гірський притулок (також готель,шале)

Berufsaussichten, die, nur Pl.

14/3a

перспективи кар'єрного зростання

Berufsschule, die, -n 5/1a

професійне училище

Berufswunsch, der, "-e 2/6a

побажання з вибору професії

beruhigen

заспокоювати

5/5a

Beruhigung, die, nur Sg.

10/3a

заспокоєння

berühmt sein 2/AT

бути знаменитим,відомим

beschịm pfen 5/9c

ображати когось, вилаяти когось

besẹtzt 5/5a

зайнятий,заповнений

Besịc htigung, die, -en 11/8a

огляд (міста,пам’яток)

besọndere 5/1a

особливі

besprẹchen, besprịcht, besprọchen
10/3a

обговорювати, обговорє, обговорив
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Bẹste, der/die/das, -n 9/2a

найкращий/а/е

bestịm mt

певно,безумовно

3/9a

bestịm mte 8/3a

певна (і),визначена(і),неодмінна (і)

Betriebspraktikum, das, Betriebspraktika
2/8a

стажування, практика (на підприємстві)

bewọ̈lkt 12/2a

хмарно

Bezahlung, die, -en 6/10b

оплата,платіж

Bier, das, nur Sg. 9/1a

пиво

Bịs bạld!

До скорого!

9/1a

bịsschen 1/2b

небагато,трохи

bịtten, bịttet, gebeten 3/1b

просити (когось),попросити

Bịtte nịc ht! 13/3c

Будь ласка, не треба!

blaugrau

синьо-сірий

blịnd

6/5a

5/1a

сліпий

Blịndenschrift, die, -en 5/1a

шрифт Брайля

Blịndenschule,die, -n 5/3a

школа для сліпих

Blịndheit, die, nur Sg.

сліпота

5/2

blịtzen 1/2a

спалахувати,блищати,вибликувати

blöde

дурний,тупий,по-дурному

7/7c

bloß 5/9a

всього лише,просто; Ich frage dich bloß!
Я лише (просто)питаю тебе!

Blu-Ray, die, -s 4/4

Blu-Ray ,оптичний диск

Bluse, die, -n 6/6d

блуза

Bọrdrestaurant, das, -s 13/7b

ресторан на борту (літака,корабля,потяга)

Boots, die, nur Pl. 6/6b

черевики

Border-Collie, der, -s 7/7c

бордер-коллі (порода)

böse 3/1a

злий

braten, brät, gebraten 9/2a

смажити,смажить,смажив

Braut, die, "-e 9/4a

наречена

Bräutigam, der, -e 9/4a

наречений

brẹchen, brịc ht, gebrọchen 8/7c

зламати,пошкодити,порушити, зламатися на
частини

Brief, der, -e 4/3a

лист

Brieffreundin, die, -nen 13/4b

друг по переписці

Buchung, die, -en 13/7b

бронювання

Bụnd, der, "-e 12/6a

спілка,об’єднання

Bundesjugendspiele, die, nur Pl.

8/3a

щорічні національні юнацькі ігри
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Bụndeskanzler, der, – 7/3a

федеральний канцлер

Bụndesland, das, "-er

федеральна земля

12/Projekt

Bụndestag, der, nur Sg.

11/AT

бундестаг,німецький парламент

Bụrg, die, -en 13/1a

фортеця

Bụsbahnhof, der, "-e 10/9d

автобусна станція (вокзал)

Bụsfahrt, die, -en 11/8a

поїздка на автобусі

Bühne, die, -n 11/3a

сцена
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C
Cạp, die, -s 6/6b

кепка,бейсболка

Castingshow, die, -s 4/7a

кастинг- шоу,відбір

Chạos, das, nur Sg. 12/5a

хаос

chẹcken 4/1a

перевіряти

Chẹf, der, -s 12/5a

шеф,керівник

Chor, der, "-e 5/1a

хор

Clụb, der, -s 8/8a

клуб

Clụbszene, die, -n 11/3a

клубна сцена

Cọmicserie, die, -n 4/7a

серія коміксів

Computerproblem, das, -e 2/6a

проблема з комп’ютером

computersüchtig 4/10a

залежний від компьютера (негативно)

Cạp, die, -s 6/6b

кепка,бейсболка

Castingshow, die, -s 4/7a

кастинг- шоу,відбір

Chạos, das, nur Sg. 12/5a

хаос

chẹcken 4/1a

перевіряти

Chẹf, der, -s 12/5a

шеф,керівник

Chor, der, "-e 5/1a

хор

Clụb, der, -s 8/8a

клуб

Clụbszene, die, -n 11/3a

клубна сцена

Cọmicserie, die, -n 4/7a

серія коміксів

Computerproblem, das, -e 2/6a

проблема з комп’ютером

computersüchtig 4/10a

залежний від компьютера (негативно)

D
dabei sein 9/1a
Dạch, das, "-er

бути при цьому,бути там
13/1a

дах

dafür 6/10b

для цього

dagẹgen

з іншого боку,навпаки

13/3c
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Dame, die, -n 6/6b

дама,пані,ферзь (шахм.)

damịt 2/6c

з цим,таким чином,для того щоб

danach 1/3a

потім, після того

dạnken 3/10a

дякувати

darạn 9/3b

на цьому,цим (про це) Ich denke daran. Я
думаю про це

dạss 2/AT

що

Datei, die, -en 4/AT

файл,данні

Datum, das, Daten 7/2c

дата

Dauer, die, nur Sg. 13/7b

тривалість

dauernd

постійний,незмінний,повторюваний ;
безперервно,постійно

4/10a

dazwịs chen 14/6b

між тим, в той же час,посередині

dẹnken, dẹnkt, gedạcht 1/1g

думати, думає, думав

Dẹnkmal, das, "-er

пам'ятник

11/8a

dẹnn 4/1a

тому що,так як

Desịgner, der, – 11/1a

дизайнер

Desịgnerin, die, -nen 11/1a

дизайнерка

Deutschlandbesuch, der, -e 9/1a

візит до Німеччини

deutschsprachig 9/4c

німецькомовний

dịrekt 11/8a

безпосередньо ,прямо

Diskussion, die, -en 9/7a

обговорення,дискуссія

diskutieren 9/7a

обговорювати,дискутувати

diskutieren über 14/1c

дискутувати про

DJ, der, -s 11/3a

діджей

dọch 5/8c

адже,в кінці кінців, так

Dom, der, -e 13/1a

кафедральний собор

dọnnern

гриміти

1/2a

doof 7/7c

дурний

dọrthin 13/4b

туди,там

drauf sein

бути налаштованим на щось

3/12a

draußen 2/3b

за межами,зовні, на дворі

Dreizịm merwohnung, die, -en 7/7c

трьохкімнатна квартира

drịnnen 2/3b

всередині

drittgrößte 13/1a

третя за розміром

drüben 11/6a

там,по ту сторону,на тій стороні
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dụmm

3/5a

дурний

dụnkel 4/1a

темний

Dụnkelheit, die, -en 10/11a

темрява

dụrch 1/3a

через

dụ̈rfen, dạrf, gedụrft/dụ̈rfen 4/2b

могти,мати можливість,дозвіл

Dusche, die, -n 5/8c

душ

DVD, die, -s 4/4

відео-диск
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E
eben 5/8c

якраз,просто

ẹcht cool 1/3b

насправді круто

ẹcht gụt 9/3b

насправді добре

Ehrenurkunde, die, -n 8/3a

почесна грамота

ehrlich 3/5a

чесний

ein bịs schen 1/2b

трохи

einblenden

показаи

13/7b

Eindruck, der, "-e 12/10a

враження

einfallen, fạ̈llt ein, eingefallen 4/1a

спадати на думку

Eingang, der, "-e 9/1a

вхід

Einkommen, das, – 6/10b

дохід

einladen, lädt ein, eingeladen 9/4c

запросити, запрошує, запрошував

einpacken

спаковувати

1/3b

einsam 5/5b

самотній

Einsatz, der, "-e 8/8a

застосування, вступ,використання

einsteigen, steig ein, eingestiegen 8/8a

зайти, сісти ( в транспорт)

eintragen, trägt ein, eingetragen

внести ( до списку), зареєструвати

13/7b

Eintritt frei 9/7a

Вхід вільний

Einverstanden.

погодитись

9/8e

einverstanden sein 10/10a

бути згодним

Einwohner, der, – 1/3b

мешканець

einzig 5/1a

лише один

Eisbär, der, -en 12/4a

білий ведмідь

eisfrei 12/4a

без льоду

Eishockeyspiel, das, -e 3/AT

хокейна гра, хокей

Elẹktriker, der, – 2/3a

електрик

Elẹktrikerin, die, -nen

2/3a

електрик(жінка)

9
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Elẹktrikerlehre, die, nur Sg.

2/8b

навчатися на електрика

elẹktrisch 4/1a

електричний

Elẹktrogerät, das, -e 12/6a

електричний прилад

Ẹndspiel, das, -e 8/8a

ендшпіль,фінал

Ẹndung, die, -en 6/8a

закінчення

Energie, die, -n 12/4e

енергія

Energiesparen, das, nur Sg. 12/6a

енергозбереження

Energiesparlampe, die, -n 12/6a

лампа енергозберігаюча

entfẹrnt 1/3b

окремо,віддалений

entgegen

проти ,напроти

7/7c

entscheidend 2/9d

вирішальний

Entschụldige! 8/5c

Вибач!

entschụldigen, sịch 5/9c

вибачатись

entwẹrfen, entwịrft, entwọrfen 11/1a

пректувати,розробляти

entwịc keln 11/8a

розвивати

Entwụrf, der, "-e 9/1a

чернетка, проект,ескіз

Erdgeschoss, das, -e 1/6

перший поверх

Ẹrdöl, das, nur Sg. 12/9a

нафта

Erfahrung, die, -en 10/4a

досвід

erfọlgreich 8/8a

успішно

ergạ̈nzen 9/7a

доповнити

Ergebnis, das, -se 8/7e

результат

erklären 2/3b

пояснювати

erlauben 4/1a

дозволяти

Ermäßigung, die, -en 11/9c

знижка

erreichen 8/3a

досягти

Ersparnis, das, -se 12/6a

збереження, заощадження

erwạchsen 3/11

дорослий

Erzieher, der, – 2/3a

вихователь

Erzieherin, die, -nen 2/3a

вихователька

EuroCịty, der, -s 13/9a

швидкісний міжнародний потяг

europäisch 5/1a

європейський

Europäische Union

4/1a

Europapark, der, -s 13/3c

Європейський Союз
Європа-парк, парк розваг,парк атракціонів

10
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F
Fabrik, die, -en 13/1b

фабрика

Fạch, das, "-er 5/1a

предмет,спеціальність

Fạchoberschule, die, -n 5/1a

професійне училище

Fähigkeit, die, -en 5/1a

здатність

Fahrkarte, die, -n 11/7a

квиток на проїзд

Fahrradmitnahme, die, -n 13/7b

провезення велосипедів ("с собою") у
потягах

Fahrradweg, der, -e

велодоріжка

13/1a

Fahrradwerkstatt, die, "-en 12/Projekt

веломайстерня

Fahrt, die, -en 13/4a

поїздка

fantạstisch 1/3a

фантастично

Fạsching, der, nur Sg.

13/1a

карнавал

Fạsnacht, die, nur Sg. 9/Projekt

свято карнавалу

fạst

майже

4/7d

fehlen 11/8a

не вистачати,бути відсутнім

Fehler, der, – 10/3a

помилка

Feier, die, -n 9/4c

святкування, свято

Fẹlsen, der, – 1/3b

каміння, скеля,валун

Fẹrnsehsender, der, – 4/7d

телевізійна станція,телевізійний канал

Fẹrnsehserie, die, -n 4/7a

телевізійний серіал

Fẹrnsehturm, der, "-e 10/11a

телевежа

fẹrtig 4/6a

готовий;закінчений,готовий

fẹrtigwẹrden, wird fẹrtig, fẹrtiggeworden
5/8c

закінчувати, справлятись (з чимось)
подолати ; Ich werde mit diesem Problem
fertig

Fẹstival, das, -s 11/1b

фестиваль

feucht 12/AT

вологий

Feuersturm, der, "-e 12/4a

вогняний смерч

Feuerwerk, das, -e 9/7a

феєрверк

fịlmen 2/3b

фільмувати

Fịlmfest, das, -e 11/1a

кінофестиваль

Fịlmfestival, das, -s 11/1a

кінофестиваль

Fịlmindustrie, die, -n 11/1a

кіновиробництво,кіноіндустрія

Fịlmstar, der, -s 11/1a

кінозірка

Fịngerhakeln, das, nur Sg.
Fịnger wẹg! 4/1a

8/Projekt

боротьба на пальцях (гра)
Відчипись від мене!

11

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

Prima A2 – Alphabetische Wortliste

fließen, fließt, geflọssen 11/1a

протікає, тече

Flụsshafen, der, "– 13/1a

річковий порт

Folklorefest, das, -e 9/7a

фолькльорне свято

Fọrm, die, -en 6/5a

форма

foulen

порушувати правили,грубо грати,фолити

8/7c

Free-Fall-Tower, der, – 9/1a

вежа вільного падіння (атракціон)

Freizeitpark, der, -s 13/3c

парк розваг

frẹmd 11/7a

іноземний,чужий

freuen sịch 5/5a

радіти

sịch freuen über 14/1b

радіти чомусь

Freundschaft, die, -en 3/AT

дружба

frịsch 7/7c

свіжий

Friseur, der, -e 2/3a

перукар

Friseurin, die, -nen 2/3a

перукарша

Frisur, die, -en 3/10a

зачіска

fröhlich 3/5a

радісний,щасливий

Frühlingsfest, das, -e 9/7a

свято весни

Frühsommer, der, -11/1a

раннє літо

Frụst, der, nur Sg.

розчарування

2/9b

frustriert 2/9c

розчарований

sịch fühlen 5/5a

відчувати себе

führen 2/9b

вести,керувати

Führerschein, der, -e 6/10b

посвідчення водія

Führung, die, -en 11/8a

керівництво

Fụnkausstellung, die, -en 11/9a

радіовиставка

funktionieren

функціонувати, працювати (пристрій)

fụrchtbar

2/9c

12/1d

жахливий

Fußball spielen 5/1a

грати у футбол

Fußballlegende, die, -n 8/8a

футбольна легенда

Fußballteam, das, -s 14/1b

футбольна команда

Fußgängerzone, die, -n 13/1a

пішохідна зона

G
gạnz (modal)

5/6d

дуже добре

Gạng, der, "-e 13/7b

крок,хода,коридор

gar nịc ht 5/8c

зовсім ні

12
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Gạ̈rtner, der, – 2/3a

садівник

Gạ̈rtnerin, die, -nen 2/3a

садівчиня

Gas, das, -e 12/6a

газ

Gạstfamilie, die, -n 10/1b

приймаюча сім'я

Gạstland, das, "-er

приймаюча країна

10/4a

Gạstschwester, die, -n 10/4a

сестра з приймаючої родини

Gạstvater, der, "-er

батько з приймаючої родини

10/1b

gebrọchen 8/7e

зламаний

Gebụrtsdatum, das 10/4a

дата народження,

Gedạ̈c htnisweltmeisterschaft, die, -en 8/9a

Чемпіонат Світу зі спортивного
запам'ятовування

gefährlich 12/AT

небезпечний

gefạllen, gefạ̈llt, gefạllen 2/6a

подобатись

Gefühl, das, -e 2/9d

відчуття,почуття

gegenseitig

взаємний, взаємно

5/5a

gehören 14/1b

належати,,відноситись

gehören zu 11/1a

належать до …,відноситься до

Gelegenheit, die, -en 9/7a

змога,нагода,можливість

gemeinsam 5/5a

разом

genauso wie 3/7b

те саме, як

gepụnktet

пунктирний,плямистий

6/5a

gerade 5/8c

прямий,прямо

geraten, gerät, geraten 14/6b

опинитися,вгадати

Geschạfft! 10/11b

Зробив це! Зроблено!

Geschẹnkidee, die, -n 14/4a

ідея подарунка

gespạnnt 14/6b

натягнутий,напружений,повний очікувань

gestọrben 11/8a

помер

gestreift 6/5a

смугастий

gesụnd 12/9b

здоровий

geteilt

поділено,поділений

11/2b

getrẹnnt 11/2b

відокремлено,відокремлений

Gewịtter 1/2a

негода,буря

gigạntisch 1/1b

гігантський

Gịpfel, der, – 1/3a

вершина

Gitarrịs t, der, -en 14/6e

гітарист

glạtt 6/5a

гладкий
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gleichzeitig 2/9c

одночасно

Gleis, das, -e 10/9d

колія

glụ̈cklich 2/AT

щасливий

Gọtt sei Dạnk. 14/6c

Дякую, Боже!Хвала богу!

googeln 4/4

гуглити

Graffịti, das, -s 11/8a

графіті

Grẹnze, die, -n 11/2b

межа, границя

grịnsen 14/6c

саркастично посміхатися,єхидствувати

Großstadt, die, "-e 12/AT

мегаполіс

Grụnd, der, "-e 14/3a

причина

Gụ̈rtel

пояс,ремінь

6/6b

Gute, das, nur Sg.

5/5a

добро

guttun 4/1a

позитивно впливати; робити добрі вправи

Gymnasium, das, Gymnasien 5/1a

гімназія

Gymnastik, die, nur Sg.

гімнастика

3/5b

H
hạlbe

4/1a

половина

Hạlbschuh, der, -e 6/6b

напівчеревик(и)

Hạlle, die, -n 8/1b

зал

Hạlskette, die, -n 13/4a

намисто

hạlten, hạ̈lt, gehạlten 4/1a

тримай, тримає, тримав

hạlten vọn, hạ̈lt vọn, gehạlten vọn 14/1d

вважати когось/щось кимось/чимось

hạrt 2/9d

жорсткий,твердий

Hauptbahnhof, der, "-e 11/1a

головний (центральний) вокзал

Haupteingang, der, "-e 11/8a

головний (центральний) вхід

Hauptstadt, die, "-e 1/3b

столиця

Hausarbeit, die, hier nur Sg.

5/5a

домашня робота

Hausschuh, der, -e 6/6b

домашні капці

hẹftig

гострий

5/5a

Heim, das, -e 5/1b

рідне помешкання,притулок,дім

Heimat, die, -en 14/3a

батьківщина

Heimatstadt, die, "-e 11/3a

рідне місто

Heimweh, das, nur Sg.

сум за домівкою

10/11b

heiraten 7/6b

виходити заміж,одружуватись

heiß 1/2a

гарячий
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heizen 12/9b

опалювати

Heizung, die, -en 12/9b

опалення

Hẹktar, der, – 12/4a

гектар

hẹlfen, hịlft, gehọlfen 6/9a

допомогати, допомагає, допоміг

hẹrrlich 12/2b

чудовий ,шикарний

herụnterladen, lädt herụnter, herụntergeladen завантажити , завантажує, завантажив
4/7d
(завантажено); скачувати (файл)
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heulen

7/7a

вити,стогнати,гудіти

hierher 11/3a

сюди,тут

Hịlfe, die, -n 3/9a

допомога

hinauf

вгору

1/3a

hinfallen,
̣
fạ̈llt hin,
̣ hingefallen
̣
hinlegen
̣

1/3b

5/8c

hịntereinander

падати вниз,падає вниз,падав вниз
покласти(щось/кудись)

8/8a

одна за одним

Hịntergrund, der, "-e 12/AT

фон, задній план

hịn und zurụ̈ck 13/7b

туди і назад

hinụnterfahren, fährt hinụnter,
hinụntergefahren 8/8a

з’їхати вниз, їде вниз, з’їхав вниз

Hịp-Họp, der, nur Sg. 3/7d

хіп-хоп

Hịtze, die, nur Sg. 12/2a

спека

hochladen, lädt hoch, hochgeladen 4/3a

завантажити, завантажує, завантажив;
розміщувати (на сайті)

Họchzeit, die, -en 7/1a

весілля

Họckeyplatz, der, "-e 8/1b

поле для хокею (на траві)

họffen 2/AT

сподіватися

họffentlich 10/3a

сподіваюся

höflich 11/9c

ввічливий

Höhepunkt, der, -e 9/3b

кульмінація,найвища точка

holen 5/8c

сходити (за чимось),зайти (за кимось),брати
щось

Homepage, die, -s 4/3a

домашня сторінка,

Hörspiel, das, -e 6/10c

радіоспектакль

hụndert 11/3a

сто,сотня

Hụ̈ttenwirt, der, -e 1/3a

хазяїн (доглядач) отеля або притулку в
горах

I
IC, der, -s 13/7b

швидкісний потяг,інтерсіті
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ICE, der, -s 13/7a

швидкісний потяг,інтерсіті-експрес

ideal

ідеальний

10/4a

Idee, die, -n 1/3b

ідея

ịmmer

завжди

5/9c

ịmmer wẹnn 4/6a

щоразу,коли

Ịm provisationstheater, das, – 11/8a

Театр імпровізацій

Industrie, die, -n 13/1a

промисловість

Industriestadt, die, "-e 13/1a

індустріальне місто

Informatik, die, nur Sg. 2/6a

інформатика

Information, -nen 4/6b

Інформація

sich informieren 13/3b

інформувати

Initiative, die, -n 12/Projekt

ініціатива

insgesạmt 11/3a

всього

intensiv 2/9b

інтенсивний

Intercịty, der, -s 13/7b

інтерсіті (потяг)

Intercịty-Exprẹss, der, -e 13/7b

інтерсіти-експрес (потяг)

Interẹsse 7/AT

інтерес,зацікавленість

sich interessieren für 14/1b

цікавитись чимось

intẹrn 2/9a

внутрішній

Internat, das, -e 5/1a

школа-інтернат

Ịnterview, das, -s 2/3b

інтерв'ю

IT-Tẹchnikerin, die, -nen 2/6a

ІТ-технік (жінка)

J
ja (modal)

5/9a

дійсно так, абсолютно так

Jahrhụndert, das, -e 9/7a

сторіччя

jạmmern 1/3b

стогнати

Ja, natürlich. 10/9b

Так, звісно

jaulen

вити (жалісно)

7/7c

jede 2/9b

кожна/і

jẹmand 5/5a

комусь

jọggen

біг підтюпцем

2/9b

Journalịs t, der, -en 2/3a

журналịс т

Journalịs tin, die, -nen 2/3a

журналістка

Jubel, der, nur Sg.

радість, тріумф

2/9b

Jubiläum, das, Jubiläen

7/1a

ювілей
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Jụdotraining, das, -s 8/5c

треніровка з дзюдо

Jugendkulturfestival, das, -s 9/7a

фестиваль молодіжної культури

jugendlich 9/7a

підлітковий

Jugendnationalmannschaft, die, -en 8/8a

молодіжна збірна команда

jụng 3/5a

молодий

Jụngs, die, nur Pl.

3/9a

хлопці

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

K
Kabel, das, – 2/8b

кабель

Kalẹnder, der, – 13/7b

календар

kạlt

холодний

1/2a

Kạ̈lte, die, nur Sg.

12/2a

холод

Kạmerafrau, die, -en 2/3a

кінооператорка

Kạmeramann, der, "-er 2/3a

кінооператор

kạ̈m pfen 14/6b

битися

kapụtt

розбитий,поламаний

5/6e

kariert 6/5a

в клітинку (зошит) картатий,клітчастий

Kạrneval, der, -s 9/AT

карнавал

Kạrnevalslied, das, -er

9/3b

карнавальна пісня

Kạrnevalsmetropole, die, -n 13/1a

карнавальний мегаполіс, карнавальна
столиця

Kạrnevalswagen, der, – 9/3b

карнавальне авто (платформа)

Kạrnevalszug, der, "-e 9/3a

карнавальна процесія

Karriere, die, -n 8/8a

кар'єра

Kạrte, die, -n 11/9a

карта,картка

Kạrten spielen 1/3a

грати в карти

Kartọffelsalat, der, -e 3/7d

картопляний салат

Kaufhaus, das, "-er

універмаг

kaum

11/8a

11/8a

ледве

Kẹller, der, – 7/7c

підвал

Kẹllerschlüssel, die, – 7/7c

ключ від підвалу

Kẹllertür, die, -en 7/7c

двері підвалу,

kẹnnenlernen 2/AT

познайомитись ( з кимось/чимось)

Kịnderbetreuung, die, -en 14/3a

догляд за дітьми

Kịndergarten, der, "– 7/4a

дитячий садок

klạppen

вдатися (задум,робота),заткнути

10/9b
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klạsse 9/3b

класний

Klạssenausflug, der, "-e 4/1a

класний (шкільний) похід

Klạssenfahrt, die, -en 11/8a

класна(шкільна) екскурсія

Klạssenkamerad, der, -en 10/11c

однокласник

klạssisch 11/3a

класичний

Klima, das, Klimata 10/2

клімат

Klinik, die, -en 8/7b

Клініка
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km/h (Kilometer pro Stunde)
knạpp

12/4a

1/3b

км/год (кілометр на годину)
трохи менше ;тісний (одяг),короткий,стислий

Knie, das, -e 8/7e

коліно

Kollege, der, -n 2/6a

колега

Kollegin, die, -nen 2/6a

коляжанка

komisch

дивний,смішний

10/11a

kọmmen auf

14/6b

зайти до, піднятися,здійнятися

Komplimẹntmaschine, die, -n 3/11

пристрій,що говорить компліменти (іграшка)

kompliziert 6/1a

складний

Komponịs t, der, -en 7/3a

композитор

Komponịs tin, die, -nen 7/3a

Композиторка

Kompromịs s, der, -e 5/9c

компроміс

Kondition, die, nur Sg.

стан,кондиція

2/9b

Konditionstraining, das, -s 2/9c

фітнес-тренування на витривалість

Konflịkt, der, -e 5/5a

конфлікт

Kontạkt, der, -e 1/3b

контакт

konzentriert 2/9c

концентрований

Kọpfweh, das, nur Sg.

8/7e

головний біль

Kọ̈rper, der, – nur Sg. 6/5a

тіло

korrigieren 2/3b

виправляти

Krạfttraining, das, -s 2/9c

силове тренування

Krạnkengymnastin, die, -nen 2/8d

фізіотерапевт

Krạnkenhaus, das, "-er 8/7e

лікарня

Krạnkheit, die, -en 12/9a

хвороба

krạtzen 7/7c

шкрябати, царапатись, чухати

kreativ

креативний

2/6a

Kreuzung, die, -en 11/4a

перехрестя

Krönung, die, -en 9/7a

коронація

kühl 1/2a

прохолодно
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kulturẹll 11/1a

культурний

Kulturprogramm, das, -e 9/7a

культурна програма

Kummerkasten, der, "– 4/10a

скринька пропозицій

Kụnde, der, -n 6/9c

клієнт

Kụndin, die, -nen 6/9c

клієнтка

Kụ̈nstlername, der, -n 7/3c

сценічний псевдонім
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Kụnstunterricht, der, nur Sg.

3/8

уроки мистецтва

Kụppel, die, -n 11/8a

купол,сфера

kụrz vọr 9/3b

незадовго до

Kụscheltier, das, -e 10/5c

м’яка іграшка

kụ̈s sen 7/7c

цілувати

L
lạ̈cheln 14/6b

посміхатися

Ladegerät, das, -e 12/6a

зарядний пристрій

Lạ̈m pchen, das, – 12/6a

лампочка

Lạnd, das, "-er 10/2

країна

Landesjugendturnier, das, -e 2/9a

федеральний юнацький турнір

Lạndesmeisterschaft, die, -en 2/9d

федеральний чемпіонат

Lạngläuferin, die, -nen 8/8a

лижниця

lạngsam 5/4a

повільно

lạssen 4/10a

дозволяти,залишати; заохочувати щось
зробити Lass uns reden! Давайте
поговоримо!

Laufwettbewerb, der, -e 9/7a

змагання з бігу

lebẹndig 10/11a

активний,жвавий,яскравий

lebenspraktisch 5/1a

пристосований до життя

Lebkuchenhaus, das, "-er 9/4a

пряничниковий будиночок

legen 2/8b

класти

Lehre, die, -n 2/6a

навчання,викладання,наука

Leichtathletik, die, nur Sg.

8/3a

легка атлетика

Leser, der, – 12/10a

читач

Leserin, die, -nen 12/10a

читачка

Lịcht, das, -er 4/1a

світло

liebste 13/6a

наулюбленійший

Lied, das, -er 5/9d

пісня

Lịfestyle, der, -s 6/6b

спосіб (стиль)життя
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lila 6/5a

фіолетовий

Lịter, der, – 9/1a

літр

Lịve-Musik, die, nur Sg.
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lọcker

9/7a

жива музика

2/9d

невимушений

logisch 1/3a

логічний

Lohn, der, "-e 14/3a

заробітна плата

lọ̈s chen 2/9c

видалити

lösen 2/6a

розв’язати(проблему)

losgehen, gẹht los, losgegangen

1/3b

починати,йти вперед

Lösung, die, -en 12/Projekt

рішення,

Lụft, die, "-e 8/8a

повітря

Lụftverschmutzung, die, nur Sg.

12/9a

забруднення повітря

M
Mạnnschaft, die, -en 8/1c

команда,

Mạrkenkleidung, die, -nur Sg. 6/10b

фірмовий одяг

Mạrkt, der, "-e 9/7a

ринок

Mạrktrecht, das, -e 9/7a

торгівельне(ринкове) право

Mạtheaufgabe, die, -n 3/1a

математична задача

Mauerrest, der, -e 11/8a

залишок стіни

mẹckern 14/5b

бурчати

Medienstadt, die, "-e 13/1a

медійне (відоме,популярне в ЗМІ) місто

mehr … als 3/3a

більше за..;більше ніж...

meinen 2/9c

думати

Meinung, die, -en 5/9c

думка

Meisterschaft, die, -en 8/8a

чемпіонат

Mẹnsch, der, -en 2/AT

людина

mẹrken 4/1a

позначати

Metropole, die, -n 11/1a

метрополія

Migrationsgeschichte, die, -n 14/3a

історія міграції

Mịkrowelle, die, -n 7/7c

мікрохвильова піч

Mimik, die, nur Sg.

міміка

5/6b

Ministerium, die, Ministerien

11/1a

міністерство

Minute, die, -n 8/6b

хвилина

Mio. (Abkürzung für: Million, die, -en)
1/3b

міо (скорочено від: мільон)
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Mir egal.

14/6b

Mịs chung, die, -en 11/8a

суміш

Mịs twetter, das, nur Sg.

жахлива погода

mịteinander
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мені байдуже
12/2b

14/6b

один з одним

Mịtglied, das, -er 1/3c

член

mịtmachen

робити разом

9/8d

mịtnehmen, nịmmt mịt, mịtgenommen
6/7

брати с собою

mịttags 5/8c

пообіді

mịttelalterlich 9/7a

середньовічний

mịttelgroß 10/4a

середнього розміру

mịttellang 6/5b

середньої довжини

Mobilität, die, nur Sg.

5/1a

мобільність

Modedesigner, der, – 7/3c

модельєр

Mode-Stadt, die, "-e 11/1a

місто моди

modisch 6/1a

модний

möglich

можливо

4/6a

Möglichkeit, die, -en 13/7b

можливість

monatlich

щомісячно

6/10b

Mọ̈nch, der, -e 1/3a

монах

Moped, das, -s 6/10b

мопед

Mụ̈lleimer, der, – 12/10a

відро для сміття

Mụ̈llproblem, das, -e 12/Projekt

проблема сміття

Mụ̈lltrennung, die, -en 12/6a

сортування сміття,

mụltikulturell

мультикультурний

11/1a

Mụltitalent, das, -e 7/3c

універсал,різнобічний талант

musikạlisch 7/3a

музичний

Musiker, der, – 9/3a

музикант

Musịkhauptstadt, die, "-e 11/3a

музична столиця

Musịkproduzent, der, -en 13/1a

музичний продюсер

Mụster, das, – 6/5a

зразок

N
nacheinander

8/8a

nachgeben, gibt nach, nachgegeben
Nachteil, der, -e 12/1c

послідовно,один за одним
5/9c

здаватися, поступатися, піддаватися
недолік
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nạchts 9/3b

вночі

Na ẹndlich! 8/5a

Ну нарешті!

nạ gut 5/8c

ну добре

Nähe, die, nur Sg.
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nạ klạr

11/1a

близкість,найближче майбутнє

3/1b

ну зрозуміло

nạss 1/2a

мокрий

Nationalmannschaft, die, -en 8/8a

національна команда

Nationalspieler, der, – 8/8a

гравець національної команди

Natur, die, -en 12/1d

природа

Naturschutz, der, nur Sg.

12/6a

захист довкілля

Nebenjob, der, -s 6/10b

побічна робота

neblig

1/2a

туманний

Nee.

13/3c

ні

negativ 12/10a

негативний

nẹnnen, nẹnnt, genạnnt 9/1a

називати

nẹrvig

дратуючий,надокучливий

1/1b

nervös 2/9c

знервований,нервний

nẹtt 3/5a

милий,гарний,приємний

neu 2/9b

новий

Neue, das, nur Sg.

14/AT

нове

Neujahrsfest, das, -e 7/6b

Новий рік

nịcht nur … sọndern auch 10/1b

не тільки ... а й

nịcht sọ 13/3c

не так

nịc ken 1/3b

кивати головою

niemand 7/7c

ніхто

Nobẹlpreisträger, der, – 7/3a

Нобелівський лауреат

nọch nie 4/AT

ще ні

Nọrden, der, nur Sg.

1/3b

північ

nördlich 5/1c

північний

Nụll, die, -en 8/9a

нуль

O
Oase, die, -n 12/AT

оаза

ọb 9/1b

вираз невпевненості або сумніву: Ich weiß
nicht, ob er krank ist-Я не знаю, чи він хворий

Ọbdachlose, der/die, -n 11/8a

бездомний
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oben 1/3b

вище

ọffen sein 10/4a

бути відкритим

ọ̈ffentlich-rẹc htlich 4/7d

публічно-правовий

ọ̈ffnen 4/3a

відкритий

Ọ̈ffnungszeit, die, -en 11/9a

робочі часи (магазину)

Ohrhörer, der, – 4/1a

навушник

ökologisch 12/Projekt

екологічний

Ökostadt, die, "-e 13/1a

еко-місто

Oktoberfest, das, -e 9/1a

Октоберфест

Olỵm piastadion, das, Olỵm piastadien 11/7a олімпійський стадіон
Olỵm pische Spiele, die, nur Pl. 8/8a

Олімпійські ігри

ọnline 6/6a

онлайн

Ọpen-Air-Dịs co, die, -s 9/7a

дискотека під відкритим небом

Ọpen-Air-Kọnzert, das, -e 9/7a

концерт під відкритим небом

Oper, die, -n 11/3a

опера

Operation, die, -en 2/3b

операція

Opernhaus, das, "-er 11/3a

оперний театр

optimịs tisch 3/5a

оптимістично/ий

orange 6/5a

помаранчовий

ọrdnen 5/1a

впорядковувати

Ọrdnung, die, -en 10/9b

порядок

Organisation, die, -en 12/6b

організація

organisieren 2/3b

організувати

Orientierung, die, -en 5/1a

орієнтація

Orkan, der, -e 12/4a

ураган

Ọrt, der, -e 11/7a

місце

Ọsten, der, nur Sg.
Osterei, das, -er

1/3b

9/4a

Osterhase, der, -n 9/4a

Великдень
великодне яйце,
Великодний заєць

P
ein paarmal

13/3c

кілька разів

Panik, die, Paniken 7/7c

паніка

Parlamẹnt, das, -e 11/AT

парламент

Passạnt, der, -en 7/7c

перехожий

Passage, die, -n 10/10a

пассаж
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pạssen 2/AT

підходити,пасувати. Dieses Kleid passt dir
gut. Тобі підходить ця сукня

Pausenhof, der, "-e 14/6b

шкільне подвір’я

PC, der, -s 4/10a

компьютер

Pẹch, das, nur Sg. 2/9b

невезіння

Pessimịs t, der, -en 12/10a

песиміст

pessimịs tisch 3/5a

песимістичний

Philharmonie, die, -n 11/3a

філармонія

Physiker, der, – 7/3a

фізик

Pịnguin, der, -e 12/AT

пінгвін

Plan, der, "-e 2/AT

план

Plạs tiktüte, die, -n 1 2/6a

поліетиленовий пакет

Plạtz, der, "-e 2/9c

місце

plọ̈tzlich 2/9d

раптово ,нсесподівано

Politikerin, die, -nen 11/8b

політик-жінка

politisch 9/7a

політична

Pọpakademie, die, -n 13/1a

академія екстрадного мистецтва

Pọpfestival, das, -s 11/3a

естрадний фестиваль

Pọpstar, der, -s 13/4a

поп-зірка

positiv 10/11c

позитивний

Prạktikum, das, Prạktika 2/8b

стажування, Інтернатура

prạktisch 5/1b

практичний

präsentieren 9/3a

презентувати,

Präsidẹnt, der, -en 7/3a

президент

privat 4/7d

приватна /ий

Prodụkt, das, -e 13/7b

продукт

Profi, der, -s 8/1c

профі

Projẹkttag, der, -e 9/3b

тематичний (з певного предмету) проектний
день у школі

prọ Tag 12/6b

в день

Prozẹnt, das, -e 12/6a

відсоток

Prüfung, die, -en 7/4b

іспит

Publikum, das, nur Sg. 7/1a

публіка

pụ̈nktlich 1/3a

вчасно

Pụnktzahl, die, -en 8/3a

кількість очків (балів) у змаганнях,тощо

Pụppe, die, -n 14/4d

лялька
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Q
Qualifikation, die, -en 8/8a

кваліфікація

Quạtsch, der, nur Sg. 14/6f

дурниця,нісенітниця

Quẹlle, die, -n 13/5

джерело

Quẹllenfest, das, -e 9/7a

весняне "свято джерела" міста

Quẹllenkönigin, die, -nen 9/7a

перша красуня (королева свята)
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R
Rad, das, "-er 8/7e

колесо

Radio, das, -s 4/1a

радіо

Radiosender, der, – 4/7d

радіоприймач

Rahmenprogramm, das, -e 9/7a

рамкова програма

Rạngliste, die, -n 2/9d

рейтинг

Rạp, der, -s 9/7a

реп

raten, rät, geraten 11/8a

вгадувати, вгадує, вгадав

ratlos

безпорадний

14/6c

rauf ụnd runter 0323nter

7/7c

raus 7/4a
reagieren

вверх та вниз ("сюди-туди")
вихід

2/9c

реагувати

recherchieren 4/5b

досліджувати,відшукувати (інформацію)

rẹchnen 8/4a

рахувати

Rẹcht haben, hạt Rẹcht, Rẹcht gehabt
2/9c

бути правим, мати рацію

Recỵcling, das, nur Sg.

переробка

12/7a

Recỵclingpapier, das, -e 12/7a

переробний папір

Redaktion, die, -nen 12/6a

редакці

Referat, das, -e 4/8c

реферат

Regen, der, nur Sg. 1/2a

дощ

Regenchaos, das, nur Sg. 12/4a

злива

Regenwasser, das, nur Sg.

дощова вода

12/Projekt

Regierung, die, -en 11/1a

уряд

Regierungsviertel, das, – 11/1a

урядовий квартал

Region, die, -en 9/7a

регіон

Regionalexpress, der, -e 13/9a

регіональний експрес

regnerisch 12/2a

дощовий

reich 2/AT

багатий
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Reichstag, der, -e 11/7a

Рейхстаг

Reichstagsgebäude, das, -e 11/1a

будівля Рейхстагу

Reihe, die, -n 5/1a

рядок

Reihenfolge, die, -n 8/9a

послідовність, черга

Rekọrd, der, -e 8/8a

рекорд

rẹnnen, rẹnnt, gerạnnt

2/9b
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Rẹnnfahren, das, nur Sg.

бігти,бігати

8/8d

гонки

Rẹnnfahrer, der, – 8/8a

гонщик

reparieren 2/3b

ремонтувати

reservieren 5/8c

резервувати

Reservierung, die, -en 13/9a

бронювання

reservierungspflichtig 13/7b

з обов’язковим бронювання

Rẹststück, das, -e 11/2b

залишок

rẹtten 12/6a

рятувати

rịchtig (modal)

1/1a

абсолютно вірний,повністю правильний

rịchtig 1/1b

правильний

Rịchtung, die, -en 11/7a

напрямок

Riesenerfolg, der, -e 14/6e

величезний успіх

Riesenüberraschung, die, -en 8/8a

величезний сюрприз

riesig 11/8a

величезний

Rịng, der, -e 13/4a

кльце

Rọlle, die, -n 5/2

рулон

Römer, der, – 13/1a

мешканець Риму

Römerkastell, das, -e 9/7a

рицарська фортеця

Rosenmontagszug, der, "-e 9/3b

карнавальна хода під час Rosenmontag

Rụ̈c kkehr, die, nur Sg.

повернення, тільки

14/3a

Rụcksack, der, "-e 1/3b

рюкзак

Rụ̈c kweg, der, -e 11/8a

зворотній шлях

Ruhe, die, nur Sg.

тиша

4/AT

rụnd 9/7a

біля (кількість) круглий

rụnter

вниз

7/7c

rụnterholen, holt rụnter, rụntergeholt
rụnterladen, lädt rụnter, rụntergeladen
rụtschen 14/6b

14/6c
4/3a

прийти до тями,відпочити
завантажувати, скачувати
спускатися з гірки,ковзатися,сповзати
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S
Sạchen, nur Pl. 9/3b

речі

sạchlich 12/6a

фактичний,діловий

Saison, die, -s 8/8a

сезон

Saisonlauf, der, "-e 8/8a

заїзд автомобілів (спорт)

Sạ̈ngerin, die, -nen 11/3a

співачка

Sạtz, der, "-e 2/9d

речення

sauber machen 2/8b

чистити,прибирати

saukalt 12/2b

лютий холод

Ṣ-Bahn, die, -en 11/AT

міська залізнична дорога,трамвай

Schạc h, das, -s 5/5a

шахи

Schal, der, – 6/6b

шаль,платок

Schạlter, der, – 2/8b

перемикач

Schạnze, die, -n 8/8a

земляне захисне укріплення,окоп

Schạtz, der, "-e 2/9c

скарб

schäumen vor Wut 14/6b

пінитися від люті

Schauspielerin, die, -nen 11/3a

актриса

Schauspielschule, die, -n 2/6a

акторська школа

Schausteller, der, – 9/7a

шоумен

schịc k 6/2a

шикарний

schịcken 4/1a

відправляти (листа)

Schiedsrichter, der, – 8/1b

суддя,

Schiene, -n 2/9c

колія,шина (мед.)

schießen, schießt, geschọs sen 8/8a

стріляти, стріляє, стріляв

Schịffer, der, – 13/1a

шкипер, капитан торгівельного судна

Schịm pfwort, das, "-er

14/6b

лайливе слово

Schläger, der, – 8/1b

ракетка (спорт.), бандит

Schlạgzeug, das, -e 7/1a

ударні інструменти

schlịc hten 5/9a

згладити,врегулювати

schließen, schließt, geschlọssen 4/3a

закривати,закриває,закрив

Schlọss, das, "-er 11/6a

замок

Schlọssfest, das, -e 9/7a

фестиваль в замку

Schlụ̈ssel, der, – 8/6b

ключ

schmẹlzen, schmịlzt, geschmọlzen 12/9a

плавити

Schmẹrz, der, -en 8/7e

біль

schmụtzig 7/7c

брудний
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schneien 1/2a

сніжити

Schnürschuh, der, -e 6/6b

взуття на шнуровці

schrẹcklich 1/1b

жахливий

Schrịft, die, -en 5/1b

шрифт

Schrịftsteller, der, – 7/3a

письменник

Schulanfang, der, "-e 9/4d

початок шкільних занять

Schüleraustausch, der, -e 5/1a

програма обміну учнями

Schulfest, das, -e 9/AT

шкільне свято

Schulleben, das, – 7/5a

шкільне життя

Schultag, der, -e 7/7c

шкілний день

Schulter, die, -n 8/7e

плече

Schuluniform, die, -en 10/AT

шкільна форма

Schulweg, der, -e 10/1b

шлях до школи

Schulzeit, die, -en 7/5a

шкільні роки, навчання у школі

Schụtz, der, nur Sg. 12/7a

захист

schwer 1/3b

важкий

sehbehindert

5/1a

слабозорий, з вадами зору

Sehenswürdigkeit, die, -en 11/1a

пам’ятки

Sẹlbstbewusstsein, das, nur Sg. 8/AT

самосвідомість

sẹlbstständig 5/1a

самостійно

sẹlbstverständlich 5/5a

звичайно

sẹnden 4/7d

відправити

Sẹnder, der, – 4/7d

відправник

sẹtzen, sịtzt, gesẹssen 10/7b

сидіти

sẹtzen sịch 5/5a

сісти ,присісти

Shampoo, das, -s 5/8c

шампунь

Show, die, -s 11/9a

шоу

sịc her 10/3a

впевнено,точно

Siebenmeter, der, – 8/1b

пенальті

Sieg, der, -e 8/8a

перемога

Siegerurkunde, die, -n 8/3a

грамота переможця

Siegessäule, die, -n 11/8a

Колона Перемоги

Siegesserie, die, -n 8/8a

переможна серія

sịngen über, sịngt über, gesụngen über
11/3a

співати про

Sịtz, der, -e 11/1a

місце,місце знаходження
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Situation, die, -en 14/2a

ситуація

Skihalle, die, -n 10/11a

критий гірськолижний центр

Skispringer, der, – 8/8a

стрибун з трампліну

Skisprung-Wẹltcup, der, -s 8/8a

кубок світу зі стрибків з трампліну

SMS, die, – 4/3a

СМС

Sneaker, der, -s 6/6b

снікерси (взуття)

so 9/1a

так

So, dạs war ẹs . 12/6a

Отже, це (було) все.

So ein Mịs twetter! 12/2b

Така жахлива погода!

So ein Pẹch! 8/7c

Невдача!

Sofasportler, der, – 8/2a

диванний спортсмен

sofọrt 4/8c

негайно

Solaranlage, die, -n 12/Projekt

сонячна батарея

Sọnderangebot, das, -e 6/6b

спеціальна пропозиція

sọndern 10/1b

але

sọndern auch 10/2

але також

Sọng, der, -s 5/2

пісня

sọnnig 9/1a

сонячно

Sọnstige, das, nur Sg.

6/6b

Інші, інше

Sọrge, die, -n 4/10a

турбота

Sorry! 8/5c

Вибачте!

so viel 9/1b

стільки

so weit sein 11/8a

настільки далеко

so weit wie 8/3c

аж до , якомога далі

sowie 5/1a

так само як, як тільки

spạnnend 6/1a

захоплюючий

Spaß mạchen 12/6a

веселитися,розважатися

Speicherstadt, die, "-e 10/10a

найбільший у світі історичний район
складських приміщень, в якому всі будівлі
споруджені на дерев'яних фундаментах.

Spiele-Entwicklerin, die, -nen 2/6a

розробниця гри

Spieler, der, – 8/1b

гравець

Spielerin, die, -nen 8/1b

гравчиня

Spielkonsole, die, -n 12/6a

гральна консоль

Spielplatz, der, "-e 7/7c

дитячий майданчик,

spịnnen, spịnnt, gespọnnen 2/2

плести,прясти; Spinnst du? Ти не с повна
розуму?
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spontan 11/8a

спонтанний

Spọrtartikel, der, – 6/10c

спортивні товари

Spọrtfanatiker, der, – 8/2a

фанат спорту

Spọrtlerin, die, -nen 8/3a

спортсменка

spọrtlich 3/5a

спортивний

Spọrtmuffel, der, – 8/2a

той,хто не любить спорт

Spọrtplatz, der, "-e 8/1c

спортивий майданчик

Spọrtsendung, die, -en 4/7a

спортивна передача

Spọrtwagen, der, – 6/AT

спортивний автомобіль

sprịngen, sprịngt, gesprụngen 2/9c

стрибати

Sprụng, der, "-e 8/8a

стрибок

Stadion, das, Stadien 11/8a

стадіон

Stạdtgebiet, das, -e 11/1a

район міста

Stạdthalle, die, -n 7/1a

ратуша

Städtetour, die, -en 1/1g

екскурсія містом

Stạdtrundfahrt, die, -en 11/1a

оглядова екскурсія по місту

Stạdtteil, der, -e 11/7a

частина міста

Stand-by, das, -s 12/6a

очікування

Stand-by-Funktion, die, -en 12/6a

функція очікування

Star, der, -s 2/AT

зірка

starten 4/3a

стартувати, почати

Statịs tik, die, -en 4/5c

статистика

stạttfinden, fịndet stạtt, stạttgefunden
2/08a

відбутися

Statussymbol, das, -e 6/10b

символ статусу

stehen, steht, gestạnden 6/9b

стояти,стоїть,стояв

steigen, steigt, gestiegen 1/3a

піднятися, підніматися,йти вверх

Stein, der, -e 13/1b

камінь

Stẹlle, die, -n 2/6a

місце, місце роботи

Stẹllenanzeige, die, -n 2/6a

оголошення про роботу, відкрита вакансія

Stịc hwort, das, Stịc hworte/Stịc hwörter
11/8a

ключове слово, ключові слова

Stiefel, der, – 6/6b

черевики

Stịm mung, die, -en 1/1c

настрій

Stọfftasche, die, -n 12/6a

сумка з тканини

Strafarbeit, die, -en 4/1a

виправні роботи
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Strạndcafé, das, -s 11/1a

пляжне кафе

Straßencafé, das, -s 11/1c

вуличне кафе

Straßenfest, das, -e 9/7a

вуличний фестиваль

Strẹcke, die, -n 13/9a

дорога,відстань,відрізок

Streichholz, das, "-er 4/1a

сірникі

streiten, streitet, gestrịtten 5/5a

сваритись,сперечатись

Streiterei, die, -en 14/6b

сварка

strẹssig 7/5a

в стрессі,напружений

Strom, der, hier nur Sg. (elektrischer Strom) струм (електричний струм)
12/6a
Stromausfall, der, "-e 4/1a

збій електропостачання

Stromfresser, der, – 12/6a

поглинач електроенергії (негативн.)

Stromsparen, das, nur Sg.

12/6

економія е/енергії

Studẹnt, der, -en 5/1c

студент

Studẹntin, die, -nen 5/1c

студентка

Studio, das, -s 13/1a

студія

Studium, das, Studien 2/6a

навчання,дослідження

stụndenlang

годинами

4/10a

Stụrm, der, "-e 1/2a

буря

stụ̈rmen 1/2a

штурмувати

stụ̈rmisch 12/2a

бурхливий

stụ̈rzen 8/7e

впасти

supertoll 9/1a

супер классний

T
Tafelstift, der, -e 14/6c

олівець для дошки

Tagebuch, das, "-er

щоденник

2/9a

Talẹnt, das, -e 2/9c

талант

Talkshow, die, -s 4/7a

ток-шоу

Tạnnenbaum, der, "-e 9/4a

ялинка

tạnzen gehen 10/4a

піти потанцювати

tauchen 8/4a

занурення

Tausend, das, -e 13/1a

тисяча

Team, das, -s 4/10a

команда

teilnehmen an, nịmmt teil, teilgenommen
9/3b

брати участь, бере участь, брав участь

Teilnehmerin, die, -nen 8/8a

учасник
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Teilnehmerurkunde, die, -n 8/3a

свідоцтво про участь

Termin, der, -e 11/8a

термін, зустріч

Tẹxt, der, -e 4/1a

текст

Thema, das, Themen 9/7a

тема

Tierpark, der, -s 10/10a

зоопарк

Titel, der, – 8/8a

назва

Toilẹtte, die, -n 12/Projekt

туалет

tolerạnt

толерантний

3/5a

Ton, der, "-e 4/AT

звук

Tonfall, der, "-e 5/6b

інтонація

Tọnne, die, – 9/3b

тонна,бочка

Tor, das, -e 11/AT

ворота

Tourịs tikkauffrau, die, -en 2/3a

менеджерка з продажу в туристичній галузі

Tourịs tikkaufmann, der, "-er

менеджер з продажу в туристичній галузі

2/3a

Tradition, die, -en 9/6a

традиція

sịc h trauen 14/6c

наважитись на щось

träumen 10/11a

спати

Trauung, die, -en 9/4a

шлюб

sịch trẹffen, trịfft sịch, sịch getrọffen
11/1a

зустрітися,зустрічатися, зустричається,
зустрівся

Trẹffpunkt, der, -e 1/3a

місце зустрічі

Tribüne, die, -nen 2/9d

трибуна

Trịnkwasser, das, nur Sg.

12/9a

питна вода

trọcken 12/2a

сухий

Trọckenheit, die, -en 12/9a

сухість

trösten 2/9c

втішати

Tuch, das, "-er 6/6b

платок

tụrnen 8/1a

робити гімнатистику

Tụrnhalle, die, -n 8/7e

гімнастичний зал

Turnier, das, -e 2/9a

турнір

Typ, der, -en 6/8b

тур

U
u. a. (ụnter ạnderem)

11/1a

тощо (серед іншого)

Ụ-Bahn, die, -en 11/6a

метро

über (= mehr als) 11/1a

більше ніж
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übermorgen 7/2c

післязавтра

Überschwemmung, die, -en 12/4

повінь

ụm schauen 6/9b

оглядати,дивитися навкруги,з усіх сторін

ụmso mehr 9/1a

тим більше

ụm steigen, steigt um, ụm gestiegen
11/6a

пересідати (з одного транспорту на інший)

Ụmwelt, die, nur Sg.

довкілля

12/6a

ụmweltfreundlich 12/4e

екологічний

Ụmweltprojekt, das, -e 12/Projekt

екологічний проект

Ụmweltschutz, der, nur Sg.

охорона (захист) довкілля

12/6a

Ụmweltschützer, der, – 12/10a

еколог

Ụmweltschutzorganisation, die, -en 12/7a

організація із захисту навколишнього
середовища

Ụmzug, der, "-e 14/AT

пересадка,переїзд

ụnbedingt

обов’язково

2/9b

Ụnfall, der, "-e 8/7e

нещасний випадок

Universität, die, -en 14/1b

університет

Ụnsinn, der, nur Sg.

беліберда,абсурд,нісенітниця

9/4d

unterhạlten (sịch), unterhạ̈lt (sich), (sich)
unterhạlten 5/5a

спілкуватись,розважатись

Ụnterschied, der, -e 6/10b

різниця

ụnterschiedlich 6/10b

різні,відмінні

Ụnterschrift, die, -en 10/4a

підпис

unterstụ̈tzen 12/Projekt

підтримувати

Ụps! 8/5c

ой!

Urkunde, die, -n 8/3a

грамота,посвідчення,довідка

Urlauber, der, – 12/4d

відпочивальник (той,що у відпустці)

Urwald, der, "-er

дрімучий/первісний ліс

12/AT

V
Verạbredung, die, -en 8/5c

домовленність

verbẹssern 2/9b

покращити,покращувати

Verbịndung, die, -en 13/9a

сполука,сполучення

verbrauchen 12/6a

споживати

Verein, der, -e 2/9a

асоціація, об’єднання

vereinsintern

внутрішньо

2/9d

Vergnügungspark, der, -s 13/1a

парк розваг
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verheiratet sein 2/AT

бути одруженим (бути заміжньою)

verkaufsoffen

недільний шоппінг (певні вихідні дні,коли
відкриті всі магазини)

9/7a

Verkehr, der, nur Sg. 10/1b

рух,трафік,транспорт

sich verkleiden

одягатися

9/3b

verlạssen, verlạ̈s st, verlạssen 4/10a

залишити,залишає,залишив

sich verlaufen, verläuft sich, sich verlaufen
11/8a

заблукати

verlẹtzt 8/7e

травмований, ображений

vermuten 1/1g

припустити

Vermutung, die, -en 7/1b

припущення

Verpạckungsmüll, der, nur Sg. 12/10a

відходи выд пакування

verpạssen 11/8a

пропустити щось, запізнитись кудись: Ich
habe den Zug verpasst.Я запізнився на потяг

verraten, verrät , verraten 1/3b

зрадити, зраджувати

verreisen 13/3b

відправитись у мандрівку

verschieden 3/9a

різний

verschmụtzen 12/9b

забруднювати

Verspätung, die, -en 8/6b

затримка, запізнення

verstẹcken 7/7c

приховати,ховати

verstehen, versteht, verstạnden 1/4c

розуміти

verwẹnden 12/4e

використовувати

Verwẹndung, die, -en 12/Projekt

використання

Vibrationsalarm, der, -e 4/1a

вібросигналізація

Video, das, -s 6/10c

відео

Vielen Dạnk. 5/6d

Дуже дякую

vielseitig

універсальний,різносторонній

2/6c

Viertausender, der, – 1/3a

чотиритисячник (гора)

Viertel, das, – 11/8a

квартал,чверть

Vọlksfest, das, -e 9/AT

народне свято

Vọllgas, das, nur Sg.

повний газ

7/4a

Vọrdergrund, der, "-e 12/AT

передній план

vor ạllem

передусім

11/1a

vorlesen, liest vor, vorgelesen 2/3b

читати вголос

Vorschlag, der, "-e 12/6b

пропозиція

vorsichtig 3/5a

обережно/ий

Vorstellung, die, -en 11/9a

уявлення
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лекція
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W
wählen 4/10a

набирати (номер телефону),обирати

wahr

правда

4/1a

wahrscheinlich 1/1g

ймовірно

Wạld, der, "-er 11/1a

ліс

wạndern 12/1d

мандрувати

wạrm 7/7c

теплий

wạrten 7/7c

чекати

warten auf

чекати когось/чогось

14/1d

warụm nịc ht? 6/6a

чому ні?

wạs für ein 12/2b

що за …?

Wạsserfall, der, "-e 13/1a

водоспад,

wẹchseln 8/8a

змінювати

Wegbeschreibung, die, -en 11/9d

маршрут

wẹggehen, geht wẹg, wẹggegangen 4/2a йти геть
wẹgziehen, zieht wẹg, wẹggezogen 14/3a виїхати, поїхати геть
wehtun, tut weh, wehgetan 1/3b

робити боляче

Weihnachtsplätzchen, das, – 9/4a

Різдвяне печиво,

weil 2/6a

тому що

Wein, der, -e 9/7a

вино

weinen 4/10a

плакати

weiterfahren, fährt weiter, weitergefahren
8/7e

їхати далі,проїжжати

weitergehen, geht weiter, weitergegangen
1/3b

продовжувати,рухатися далі

weiterspielen 8/7c

продовжувати грати

Weitsprung, der, "-e 8/3a

стрибок у довжину

wẹltberühmt 11/3a

всесвітньо відомий

Wẹltklasse, die, nur Sg.

2/9b

світовий клас

Wẹltmeister, der, – 8/8a

чемпіон світу

Wẹltmeisterschaft, die, -en 8/8

чемпіонат світу

wẹltweit 11/1a

у всьому світі

wem 1/2c

кому

wẹrfen, wịrft, gewọrfen 8/3c

кинути, кидає,кинув
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Wẹsten, der, nur Sg.

Захід

Wẹttbewerb, der, -e 12/Projekt

змагання

Wẹtter, das, nur Sg. 1/2a

погода

Wẹtterbericht, der, -e 4/7a

прогноз погоди

wịc htig fịnden, fịndet wịc htig, wịc htig
gefụnden 5/10c

вважати важливим

Wịc htigste, das, nur Sg.

найголовніше

Wie lạngweilig!
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1/3b

5/10c

12/1d

Як нудно!

wiederholen 6/8a

повторювати

Wịm bledon-Chạmpion, der, -s 2/9b

Уімблдонський чемпіонат

Wịnd, der, -e 1/2a

вітер

wịndig 12/2a

вітряно, вітряний

Wịrtschaft, die, -en 13/1a

економіка

WM, die, -s 8/8a

WebMany ,електрона система розрахунків

Wọche, die, -n 7/AT

тиждень

wohl 5/5a

ймовірно

Wohngruppe, die, -n 5/1a

гуртожиток (притулок ) для певної групи
людей ( студентів,безхатченків,іналідів)

Wohnhaus, das, "-er

житловий будинок

7/7c

Wohnheim, das, -e 5/1a

гуртожиток

Wọlke, die, -n 12/2a

хмара

worum 14/6f

про що; Worum geht es? Про що іде мова?

wụnderbar 1/1b

чудово

Wụnderkind, das, -er

7/3a

вундеркінд

sich wụndern 14/6c

дивуватися

wụnderschön 10/11a

чудово

Wụnsch, der, "-e 1/3b

бажання

wụ̈nschen 1/3b

бажати

Wüste, die, -n 12/AT

пустеля

Z
Zahnarzt, der, "-e 2/3a

стоматолог

Zahnärztin, die, -nen 2/3a

стоматологіня

Zähneputzen, das, nur Sg.

4/1a

чистити зуби

Zeichentrickserie, die, -n 4/7a

мультсеріал,

zeichnen 8/4a

малювати

Zeitungskiosk, der, -e 7/7c

газетний кіоск
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Ziege, die, -n 7/7c

коза

ziemlich 11/6a

достатньо

zuhören 3/9a

прислухатися, слухати уважно

zukünftig 7/3a

майбутній

zuletzt 9/6a

в останю чергу

zurụ̈c kbekommen 3/4

отримати назад, повернути щось

zurụ̈ckfahren, fährt zurụ̈ck,
zurụ̈ckgefahren 10/11a

їхати назад, повертатись

zurụ̈c kgeben, gibt zurụ̈c k, zurụ̈c kgegeben
4/8d

повертати (щось) назад, віддавати

zurụ̈c kgehen, geht zurụ̈c k, zurụ̈c kgegangen
1/3b

йти назад,повертатись

zurụ̈c kkommen 7/7c

повертатись на початок

zurụ̈c kziehen (sịc h), zieht (sịc h) zurụ̈c k,
(sịc h) zurụ̈c kgezogen 5/6a

відступити(сь)

zusạm menkommen 11/8b

зібратися разом

Zusạmmenleben, das, nur Sg.

5/AT

співіснування,жити разом (родина),ладнати
між собою

zusätzlich 5/1a

додатково

Zuschauer, der, – 9/3b

глядач

zuverlässig 3/5a

надійний

Zuwanderer, der, – 14/3a

еммігрант

Zwẹck, der, -e 14/5b

ціль,призначення

Zwẹrg-Mạcho, der, -s 14/6b

"маленький мачо" ( коли хлопчик вдає
досвідченого дорослого чоловіка)

Zwịs chenhalt, der, -e 13/7b

проміжна зупинка
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