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0  null

1  eins

2  zwei

3  drei

4  vier

5  fünf

6  sechs

7  sieben

8  acht

9  neun

10  zehn

11  elf

12  zwölf

13  dreizehn

14  vierzehn

15  fünfzehn

16  sechzehn

17  siebzehn

18  achtzehn

19  neunzehn

20  zwanzig

1A Hallo, ich bin Julia. / Track 020

aus з
da
das

du

er

es

e Frau, -en

r Freund, -e

neue Freunde

heißen  
r Herr, -en

r Hund, -e

hier
ihr

ich

in

jetzt
kommen (aus)

mein Hund

neu
sein

sie

sie

Sie

und і, a
was що
wer хто
wie як
wir ми
wohnen (in)

1B Wo...? Woher...? Wie alt...? / Track 021

e Adresse, -n

s Alter
auch

hinten
in der Nähe von Dresden 

ja

s Land, Länder 
links
r Name, -n

nein

r Partner, -  
rechts
e Straße, -n

vorn
wie alt

wo

woher

r Wohnort

1C Länder und Sprachen / Track 022

auf dem Bild

Deutschland / Deutsch 
ein wenig

Frankreich / Französisch 
Großbritannien / Englisch 
gut

Italien / Italienisch 
ja klar/na klar 
kein Wort 

e Leute (mn. č.) 

на малюнку
Німеччина / нім. мова 
небагато
Франція / франц. мова 
Велика Британія / анг. мова 
добре, добрий
Італія / італ. мова
так, звісно
жодного слова
люди        

Wie geht´s? 
Es geht.

Danke, sehr gut. 
Super, danke.

r Vater, -̈ , mein Vater 

Der ist süß! 
Brauchst du Hilfe  

Як справи?
Може бути. 
Дякую, дуже добре. 
Супер, дякую. 
тато, батько, 
мій тато / батько 
Він милий!
Ти потребуєш 
допомоги з вивчення 
німецької мови?

beim Deutschlernen? 

Auf Wiederhören. 
Auf Wiedersehen. 

Grüezi.  
Grüß dich.

Grüß Gott.  
Gute Nacht.

Guten Abend. 

Guten Morgen.  
Guten Tag.  

Почуймося! (по телефону) 
До побачення.

Hallo. / Hi.  
Servus. 
Tschau. / Ciao. 
Tschüs. 
Wie heißt du?  
Ich heiße...

Wo wohnst du? 

Ich wohne in...

Woher kommst du?  
Ich komme aus... 
Was ist das?  
Das ist...

Wer ist das?  
Was sprichst du? 
Welche Sprachen sprechen Sie?  
Wie alt bist du?  
Ich bin... (Jahre alt). 

Вітаю.
Вітаю тебе.
Вітаю Вас. (Південна Німеччина, Австрія) 
Добраніч.
Добрий вечір.
Доброго ранку. 
Добрий день. 

   Привіт.
Привіт.
Чао!
Бувай.
Як тебе звати? 
Мене звати ...
Де ти живеш?
Я живу в/у ...
Звідки ти родом? 
Я родом із ...
Що це є? 
Це є ...
Хто це є? 
Якою мовою ти розмовляєш? 
Якими мовами Ви розмовляєте?
Скільки тобі років? 
Мені ... років.

e Muttersprache, -n рідна мова
nicht so gut не надто добре
Österreich Австрія
Russland / Russisch Росія / рос. мова
sehr gut дуже добре
e Schweiz Швейцарія
aus der Schweiz зі Швейцарії
e Slowakei / Slowakisch    Словаччина / слов. мова

e Sprache, -n

sprechen

зі Словаччини
Іспанія

aus der Slowakei 
Spanien / Spanisch

мова
розмовляти

Tschechien / Tschechisch Чехія / чеська мова

1D Comic / Track 023

Wendungen / Track 024 Zahlen 0–20 / Track 025

einundzwanzig

тут 
це
ти
він
воно
жінка, пані
друг, приятель 
нові друзі 
називатися 
пан, чоловік
пес
тут
ви
я
в
зараз 
бути родом (із) 
мій пес 
новий
бути
вона
вони
Ви

мешкати, 
проживати (в)

адреса
вік
також
позаду
поблизу Дрездена
так
країна
ліворуч
ім’я
ні
партнер
праворуч
вулиця
попереду
скільки років
де
звідки
місто / місце проживання

нуль
один
два
три
чотири
п’ять
шість
сім
вісім
дев’ять
десять
одинадцять
дванадцять
тринадцять
чотирнадцять
п’ятнадцять
шістнадцять
сімнадцять
вісімнадцять
дев’ятнадцять
двадцять
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2A Ich habe eine Katze. / Track 047

r Bär, -en ведмідь
r Elefant, -en 
r Fisch, -e
e Fliege, -n 
haben
r Hamster, -
s Haustier, -e 
s Huhn, Hühner
r Hund, -e

слон
риба
муха
мати (щось)
хом’як
домашня тварина
півень
собака, пес

r Kanarienvogel, 
Kanarienvögel  канарка

s Kaninchen, -  кролик
e Katze, -n кішка
s Krokodil, -e крокодил
s Meerschwein-  морська свинка

chen, -
s Pferd, -e кінь
e Schildkröte, -n  черепаха
e Schlange, -n  змія
e Spinne, -n павук
s Tier, -e тварина, звір

2B Meine Familie / Track 048

e Anzeige, -n 
r Bruder, Brüder
r Cousin, -s
e Cousine, -n
echt 
e Eltern (mn. č.)
e Familie, -n
s Familienmitglied, -er 
r Freund, -e
r Gastschüler, - 

e Geschwister (mn. č.)
e Großeltern (mn. č.)
e Großmutter, 

оголошення
брат
двоюрідний брат
двоюрідна сестра
насправді, справді, справжній
батьки
сім’я, родина
член сім’ї
друг, приятель
учень за обміном

брати та сестри (множ.)
бабуся та дідусь
бабуся

Großmütter
r Großvater, Großväter дідусь
s Kind, -er дитина
e Mutter, Mütter мама
e Oma, -s = e Großmutter    бабуся
r Onkel, - дядько
r Opa, -s = r Großvater  дідусь
e Schwester, -n сестра
r Sohn, Söhne син
e Tante, -n тітка
e Tochter, Töchter донька
r Vater, Väter тато, батько

2C Ich arbeite und du lernst. /
Track 049

arbeiten  
s Bier, 3 Glas Bier 
e Disco/Disko, -s 
e E-Mail, -s  
gehen  
s Glas, Gläser 
chatten  
kochen  
lernen 
schreiben
sitzen  
spielen 
stehen  
e Suppe, -n 
tanzen  
trinken  

працювати
пиво, 3 кухі пива 
дискотека
мейл, електронна пошта 
йти
склянка, кухоль
чатитися
варити, куховарити 
вчитися
писати
сидіти
бавитися, грати 
стояти
суп
танцювати
пити

2D Comic / Track 050

s Foto, -s 
interessant 
e Rockband, -s 

фото, світлина 
цікавий
рок-група

e Sängerin, -nen співачка
schön  гарний
Ich weiß nicht.  Я не знаю.

zu Hause (Ich bin zu Hause.) 
nach Hause (Ich gehe nach Hause.) 
Wie ist deine Familie?  
Hast du ein Haustier?  
Ich habe einen/eine/ein...
Das ist ein/eine... 
im Internet chatten 
ein Glas Bier 
eine E-Mail schreiben 
Was kostet das?  
Das kostet... 

Вдома. Я є вдома.
Додому. Я йду додому.
Якою є твоя сім’я / твоя родина? 
Ти маєш домашню тваринку?
Я маю ...
Це є ...
Чатитися в інтернеті / листуватися 
Склянка пива
Писати мейл / електронного листа 
Скільки це коштує? 
Це коштує ...

Wendungen / Track 051

0 нуль
10 десять
20 двадцять
30 тридцять 
40 сорок
50 п’ятдесят
60 шістдесят
70 сімдесят
80 вісімдесят
90 дев’яносто
100 сто

Zahlen 0–100 / Track 052

einunddreißig
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41einundvierzig  

Wendungen / Track 072

Das macht (keinen) Spaß.
Das mache ich (nicht) gern.
Hast du Zeit?
Wie geht es dir? / Wie geht es Ihnen?
Mir geht es gut.
Was machst du gern (in deiner Freizeit)?
Was machst du nicht gern?
Was sind deine Hobbys?
Mein Hobby ist... / Meine Hobbys sind...
Wie oft triffst du deine Freunde?
Ich treffe oft / manchmal meine Freunde.

Від цього я отримую (не отримую) задоволення. 
Це я роблю (не) охоче.
Ти маєш час?
Як у тебе справи?/ Як у Вас справи?
У мене все добре.
Що ти робиш охоче (у твій вільний час?) 
Що ти робиш не охоче?
Які у тебе хобі?
Моє хобі є... / Мої хобі є...
Як часто ти зустрічаєшся зі своїми друзями?
Я часто / інколи зустрічаюся зі своїми друзями.

3A Das macht Spaß! / Track 068

am Computer spielen
s Buch, Bücher
Bücher lesen

   

cha. tten
fahren
fotografieren
e Freizeit
Freunde treffen
Fußball spielen
gri.llen
Hausaufgaben machen 

s Ho. bby, -s
im I.nternet surfen
in eine Bar gehen
ins Café / ins Kino /

ins Theater gehen
jo. bben
lesen
Musik hören
Rad fahren
reisen
chi.llen
Scha. ch spielen
schlafen
schwi.mmen
sehen
sho. ppen
si.ngen
i.nlineskaten
Ski fahren
Spo. rt treiben
ta. nzen
X. box / Playstation 
   spielen

грати на комп’ютері 
книжка, книга 
читати книжки 
чатитися
їздити, їхати 
фотографувати 
вільний час 
зустрічати друзів 
грати у футбол 
готувати на грилі 
робити домашні 
   завдання
хобі
шукати в інтернеті 
йти у бар
в кафе/кіно
йти     в театр 
підробляти
читати
слухати музику 
їздити на велосипеді 
подорожувати 
релаксувати
грати у шахи
спати
плавати
дивитися, бачити 
займатися шопінгом 
співати
кататися на роликах 
кататися на лижах 
займатися спортом 
танцювати
грати 
   на приставці

3B Ich schwimme nicht gern. 
Das macht keinen Spaß! / Track 069

aber але
a. lles усе, все
am Wo. chenende             
brauchen
do. rt

на вихідних
потребувати 
там

eine Radtour machen    здійснювати велотур
s Fahrrad, Fahrräder      велосипед
e Fla. sche, -n
s Gebi.rge / 

ins Gebirge fahren       
ge. rn
gesu. nd
gut
s Ha. ndy, -s
heute
e Hose, -n
r He. lm, -e
e Ja. cke, -n
ka. lt
kein, keine, kein              
e Kla. sse, -n
klein
r Ko. ffer, -n
la. ngweilig
r La. ptop, -s
r Lehrer, -
mi.t/nehmen
natürlich

nehmen
nie
r Pullover, -

пляшка
гори
   їхати в гори 
охоче
здоровий
добре, добрий 
мобільний телефон 
сьогодні
штани
шолом
куртка
холодний 
жодний, -а, -е 
клас
маленький
валіза
нудний
ноутбук
вчитель
брати з собою
звісно, 
звичайно
брати, взяти
ніколи
светр
рюкзак
шоколад/ка
гарний
сумка
футболка
вода
замалий

r Ru. cksack, Rucksäcke 
e Schokolade, -n
schön 
e Ta. sche, -n
s T. -Shirt, -s
s Wa. sser
zu (klein)

3C Hast du Zeit? / Track 070

BMX fahren

e Ferien (mn. č.)
e Idee, -n
im Kino
im Pa. rk
im Schwi.mmbad             
im Ze. ntrum
in der A. rbeit
in der Schule
lieben
ma. nchmal
nie
o. ft
sehen
jn. im Skatepark               
   treffen
s Skateboard, -s
to. ll

e

вільний, вільно 
зараз
гандбол
замкнено
парфуми
недільний відпочинок 
зоопарк 
приходити з кимось

Wie oft...?
Zeit haben (für)                

3D Comic / Track 071

frei
je. tzt
r Ha. ndball
geschlo. ssen
s Parfüm
e So. nntagsruhe
r Zoo
mi.t/kommen

.w lcher, w   lche, 
   w  lches

їздити на велосипеді   
   для мотокросу 
канікули
ідея
в кіно
в парку
в басейні
в центрі
на роботі
в школі
любити
інколи
ніколи
часто
дивитися, бачити 
когось зустріти 
   у скейт-парку 
скейтборд 
класний
kотрий, котра,
    котре?
Як часто...?
мати час (для)

.e
.e
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4A Wie findest du den Salat? / Track 089 

r A. pfel, Äpfel
e A. pfelschorle, -n
e Banane, -n
s Bier, 2 Bier
bi.llig
s Brot, -e
s Brötchen, -
e Bu. tter
e/s Cola, -s
fi.nden
fi.nden (+ 4. pád)

r Fi.sch, -e
s Fleisch
fri.sch
s Gemüse (j. č.)
gesu. nd
gü. nstig
r /s Joghurt, -s
r Ka. ffee
e Karto. ffel, -n
r Käse, -
s Kilo(gra. mm) (kg)
ko. sten
r Kuchen, -
r Ku. nde, -n
e Ku. ndin, -nen
le. cker
r Liter (l)
e Mi.lch
s Obst (j. č.)
e Orange, -n
e Pa. sta
e Po. mmes (mn. č.)
r Qua. rkkuchen, -
r Reis
r Rotwein
r Sa. ft, Säfte                    
r Salat, -e
r Schi.nken, -                   
süß
r Tee, -s
teuer
e Tomate, -n
e Tüte, -n
u. ngesund
r Weißwein, -e

4B Ich möchte eine 
Apfelschorle trinken. / Track 090

(Bier) vom Fa. ss 
e/s Bague. tte, -n
bri.ngen
s Eis

e. ssen
r Ga. st, Gäste
ge. rn
s Geträ. nk, -e
getre. nnt
s Glas, Gläser
e Gu. rke, -n
Guten Appetit!
e Hauptspeise, -n
s Heißgetränk, -e
s Kä. nnchen, -
r Ke. llner, -
r Kohl, -e
e Karto. ffelsuppe
s Menü, -s
mö. chten
e Nachspeise, -n
nur
r Preis, -e
r Pu. dding 

(Schoko-, Vanille-)
e Re. chnung, -en
s Restaurant, -s
r Rotkohl, -e
e Sahne
schme. cken
Schni.tzel mit Pi.lzen

s Schni.tzel, -
r Schweinebraten
e Speise, -n
e Speisekarte, -n
s Stü. ck, -e
e Su. ppe, -n
s Tagesangebot, -e
e Ta. sse, -n
r Te. ller, -
tri.nken
e Vegetarierin
e Vorspeise, -n
s Wa. sser mi.t/

ohne Sprudel
zahlen
zusa. mmen

4C Zum Frühstück esse 
ich gern Müsli. / Track 091

s Abendessen
abends
aber
a. lles
r A. pfelstrudel
e A. rbeit 
auch
e Bioqualität

вечеря
ввечері
але
усе 
яблучний штрудель
робота, праця
також
(біо)якість

e Brezel, -
dazu
s Ei, Eier
eigentlich
einfach
es gibt (+ 4. pád)              

etwas Süßes
früh
s Frühstück
frühstücken
r Ga. rten, Gärten
r Honig
i.mmer
jeden Tag
jeder, jede, jedes
r Karto. ffelbrei              
s Käsebrot, -e                
r Knödel, -
e Leute (mn. č.)
s Lieblingsessen
e Marmelade, -n
meistens

mi.t (+ 3. pád)
s Mi.ttagessen               
mögen
r Mu. ffin, -s
s Müsli
oder
e Region, -en
s Schi.nkenbrot, -e      

schla. nk
e Schule, -n 

(in der Schule)
e Schulmensa, -n
r Sna. ck
e Spaghe. tti
e Spezialität, -en 
typisch
über (+3./4. pád)
u. nd
verschieden
viel, viele
s Vitamin, -e
wa. rm
wie a. lle
wu. nderbar
e Wu. rst, Würste
s Wü. rstchen, -
z. B. = zu. m Beispiel

Wendungen / Track 092

Was wünschen Sie? Sie wünschen? 
Noch etwas?
Ich nehme...
Was kostet...? / Was kosten...? /

Wie viel kostet...?
Was macht das? Das macht...                 
Das kostet...
Das macht zusammen 23 €.
Stimmt so.
Möchten Sie etwas essen/trinken?

Zahlen Sie zusammen oder getrennt? 

Es ist lecker.   
Es schmeckt super/lecker. 
Bringen Sie mir bitte die Rechnung.  

Zahlen bitte.   
Was möchten Sie essen/trinken? 
Bringen Sie mir bitte die Speisekarte. 
Zum Frühstück esse ich...
Ich esse... zu Abend.
Ich esse... zu Mittag.
...mag ich nicht.
...schmeckt mir nicht.
Ich mag...

На сніданок я їм ... 
На вечерю я їм ...
На обід я їм ...
...я не люблю. 
...мені не смакує. 
Я люблю/мені подобається ...

             яблуко
яблучний лимонад 
банан
пиво
дешевий
хліб
булочка
масло
кола
знаходити 

           вважати

риба
              м’ясо

свіжий
              овочі

здоровий 
дешевий

              йогурт
кава

               картопля
сир твердий 

    кілограм 
коштувати
пиріг
клієнт, покупець 
клієнтка
смачний
літр
молоко
фрукти
апельсин
паста

       картопля фрі 
сирний пиріг, сирник 
рис
червоне вино
сік
салат
шинка
солодкий
чай
дорогий, дорого 
помідор
пакетик, кульок 
нездоровий
біле вино

Пиво з бочки
багет
приносити
морозиво, лід

                

  

    

їсти
гість
охоче
напій
окремо 
склянка
огірок
Смачного!
Головна страва        
Гарячий напій
кавник
офіціант
капуста              
картопляний суп 
меню
хотіти (хотіла б/хотів би)        
десерт
лише
ціна
пудинг
(шоколадний, ванільний) 
рахунок
ресторан
червона капуста 
вершки
смакувати, куштувати         
шніцель / відбивна 
   з грибною підливою               
шніцель, відбивна       
печеня зі свинини 
страва
меню (паперове тощо) 
шматок
суп
пропозиція дня 
чашка, філіжанка
тарілка
пити
вегетаріанка
закуска
вода газована/негазов. 
без газу/негазована 
оплачувати
разом

Що Ви бажаєте? Що бажаєте?
Ще щось?
Я візьму...
Скільки коштує...? Скільки  
   коштують?
Скільки це коштує?
Це коштує...
Разом це буде 23 євро.
Решти не треба.
Чи хотіли б Ви щось 
поїсти/випити?
Ви оплачуєте разом 
   чи окремо?

Принесіть мені, будь ласка, 
рахунок.
Прошу оплатити.
Що Ви бажаєте їсти/пити?
Принесіть мені будь ласка меню. 

брецель
до цього
яйце
власне
просто/простий
є, існує

мед
завжди
щодня
кожен, кожна, кожне 
картопляне пюре 
канапка з сиром 
кнедлик
люди
улюблена їжа
джем
здебільшого

з
обід
любити, подобатися 
мафін
мюслі
або
регіон
канапка/бутерброд 
   з шинкою
стрункий
школа
   (в школі)
шкільна їдальня 
снек, перекус  
спагеті
особлива страва 
типовий
про, над
і, а
різний, різноманітний
багато
вітамін
теплий, тепло
як усі
чудовий, чудово 
ковбаса
сосиска
наприклад

щось солоденьке 
рано/ранній 
сніданок
снідати
сад

Це смачно.
Це смакує супер/дуже смачно.
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5A Die Schule beginnt im August?! /
Track 116

r Ausflug, Ausflüge        виїзд на природу
einen Schulausflug       
  machen
begi.nnen
e Bibliothek, -en              
r Computerraum,            
  -räume
e. nden
s Fe. nster, -
am Fenster 
e Ferien (mn. č.)
So. mmer-/Wi.nterferien 
  haben
r Geburtstag, -e               
hi.nten
s Jahr, -e
e Jahreszeit, -en               
e Kla. sse, -n
s Kla. ssenzimmer, -          
le. rnen
(nicht) viel lernen            
mo. dern
r Monat, -e
r Namenstag, -e               
neu
e Pause, -n
pra. ktisch
s Proje. kt, an einem         
  Schulprojekt 
  arbeiten

renoviert

ri.chtig

шкільна поїздка 
робити 
починати 
бібліотека
комп’ютерний 
кабінет 
закінчувати
вікно
  біля вікна
канікули
літні/зимові канікули 
мати
день народження 
позаду
рік
пора року
клас
класна кімната 
навчатися, вчити
(не) багато вчитися 
сучасний
місяць
іменини
новий/нове 
перерва 
практичний 
проєкт, 
працювати над 
шкільним проєктом

відремонтований

правильний, вірний
s Schulbuch, -bücher     шкільний

e Schule, -n
r Schulklub, -s
e Schulmensa,

підручник 
школа 
шкільний клуб 
шкільна їдальня

  Schulmensen
r Schulschrank, шкільна шафа

-schränke
spi.tze супер
e Spo. rthalle, -n                спортивний зал
e Stu. nde, -n урок, година

e Tafel, -n дошка
r Tag, -e день
ta. nzen танцювати
r Te. st, -s/-e тест
viele Tests schreiben      
vo. rne
wa. nn
e Wo. che, -n
e Zeitschrift, -en
e Zeitung, -en

писати багато тестів
попереду
коли
тиждень
журнал
газета

5B Wann hast du Deutsch? / Track 117

e Biologie біологія
e Erdkunde природознавство
e Ethik етика
e Geschi.chte історія
e Chemie хімія
e Informatik інформатика
e Ma. the/Mathematik    математика
e Mi.ttagspause, -n          обідня перерва
e Physik
e Religion
r Spo. rt

фізика 
релігієзнавство 
спорт

r Stu. ndenplan, -pläne   розклад уроків

5C Was sind Sie von Beruf? / Track 118

r Na. chbar, -n сусід
aktue. ll

e A. rbeit
a. rbeiten als
r A. rzt, Ärzte

робота, праця 
працювати
лікар 

  e Ä. rztin, -nen
r Assiste. nt, -en                 

лікарка 
асистент 

  e Assiste. ntin, -nen
s Auto, -s

   асистентка
 машина, авто

r Automechaniker, - автомеханік
  e Automechanikerin,     жінка-автомеханік

-nen
s Bi.ld, Bilder
s Büro, -s
im Büro
r Bu. s, -se
mit dem Bus
r Deutschkurs, -e 

малюнок, картина 
офіс
в офісі
автобус
автобусом (їхати)
курс німецької 

  e Direktorin, -nen
r Schuldirektor, -en
s Geschä. ft, -e
he. lfen
r IT-Te. chniker, -                
  e IT-Te. chnikerin,

-nen
r Ke. llner, -
  e Ke. llnerin, -nen
s Ki.nd, Kinder
r Ko. ch, Köche
  e Kö. chin, -nen                  
s Kra. nkenhaus,                

-häuser
r Kra. nkenpfleger, -
  e Kra. nken- медсестра
  schwester, -n

чоловік 
менеджер 
   менеджерка 
пацієнт 

                пацієнтка
ремонтувати
секретар
   секретарка

актор 
акторкаактуальний/актуально

am Computer arbeiten
гарний
учень 
учениця

пізніше/пізно
топ
Туреччина

  aus der Türkei з Туреччини
r Verkäufer, - продавець
  e Verkäuferin, -nen продавчиня
e We. rkstatt, -stätten      ремонтна майстерня

5D Comic / Track 119

e Ka. rte, -n карта, мапа
  auf der Karte на карті, на мапі
e Note, -n
r Pe. chtag, -e

оцінка
невдалий день

Wendungen / Track 120

Wann...? Коли..?
im Winter взимку
im Februar в лютому
am Montag в понеділок
Wie spät ist es? / Wie viel Uhr ist es?     Котра година? 
Es ist... Зараз є…
Wann kommst du? Коли ти прийдеш?

Ich komme um Viertel vor drei.             

Wie lange...?
Von neun bis halb zwei...
Was bist du von Beruf?
Was sind Sie von Beruf?
Ich bin Ärztin (von Beruf).
Ich arbeite als Krankenschwester.        

Я прийду за п’ятнадцять 
    до третьої.
Як довго...?
З дев’ятої до пів другої...
Хто ти за професією/фахом?
Хто Ви за професією/фахом?
Я лікарка за фахом. 
Я працюю медичною сестрою.

 r Dire. ktor, -en

r Ma. nn, Männer
r Ma. nager, -
  e Ma. nagerin, -nen 
r Patie. nt, -en
  e Patie. ntin, -nen 
reparieren
r Sekretär, -e

  e Sekretärin, -nen        

r Schauspieler, -
   e Schauspielerin,

-nen
schön
r Schüler, -
  e Schülerin, -nen 
spät
s To. p, -s
e Türkei

працювати 
   за комп’ютером 

директор
   директорка 
директор школи 
магазин
допомагати
комп’ютерний фахівець 
комп’ютерна 
   фахівчиння
офіціант 

офіціантка
дитина
кухар 
кухарка

лікарня

медбрат 
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Wortschatz

6A Ich wohne in einer Wohnung. / 
Track 133

r A. ltbau, Altbauten        старий будинок
r Bauernhof, -höfe          ферма
bequem зручний
du. nkel темний/темно
s Einfamilienhaus,          особняк/будинок

для однієї сім’ї-häuser
r Ga. rten, Gärten              сад
he. ll світлий/світло
s Hochhaus, -häuser      багатоповерхівка 

ku. rz
s La. nd, Länder                  

короткий

auf dem Land

la. ng
mode. rn
r Neubau, Neubauten
e Notiz, -en
  Notizen machen
pra. ktisch
schön
e Sta. dt, Städte                 
s Stude. ntenzimmer, -
verbe. ssern
e Wohnung, -en               
s Ze. ntrum, Zentren
im Zentrum

   

6B Die Uhr hängt an der Wand. /
Track 134

a. lles
s A. rbeitszimmer, -
s Bad, Bäder

усе, все 
робоча кімната 
ванна

(= das Badezimmer)
s Be. tt, -en ліжко
r Boden, Böden                підлога
s Chaos хаос
s Fe. nster, - вікно
r Flur, -e передпокій
hä. ngen висіти/вішати
s Ki.nderzimmer, -            дитяча кімната
e Kü. che, -n кухня
e La. mpe, -n лампа
liegen лежати
e Möbel (mn. č.) меблі
e O. rdnung порядок
s Regal, -e полиця
s Schlafzimmer, -             спальня
r Schra. nk, Schränke       шафа
r Schreibtisch, -e              письмовий стіл
si.tzen сидіти
s Sofa, -s диван
stehen
e Stehlampe, -n                
ste. llen
r Stuhl, Stühle
r Te. ppich, -e
r Ti.sch, -e
e Ti.schlampe, -n              

стояти
торшер
ставити
стілець
килим
стіл
настільна лампа

e Toile. tte, -n туалет
e Tür, -en двері
e Wa. nd, Wände                стіна
s Wohnzimmer, -              вітальня

кімната

6C Der Schrank ist dunkelgrün. / 
Track 135

am E. nde

r Balkon, -e
r Couchtisch, -e                
es gibt (+ 4. pád)
e Person, -en
real
e Terra. sse, -n
e Traumwohnung, -en
zusa. mmen

Wendungen / Track 137

Alles in Ordnung.
auf dem Bild / auf dem Foto
auf dem Land
es geht um... + 4. pád
im Zentrum
in der Stadt

Усе гаразд.
на фото/світлині 
у селі 
йдеться про...
у центрі
в місті 

dreiundsiebzig

Farben / Track 138

Tipp! 
Učte se přídavná jména a příslovce v páru! 
Вчити слова по парами!
klein (малий) ✘ groß (великий) 
neu (новий) ✘ alt (старий) 
modern (сучасний)      ✘ alt (старий) 
hell (світлий) ✘ dunkel (темний) 
lang (довгий) ✘ kurz (короткий) 
billig (дешевий) ✘ teuer (дорогий)

білий
жовтий

помаранчевий
рожевий   

червоний

фіолетовий 

червоний коричневий чорний 

сірий  

світло-зелений   темно-зелений   

країна, село
у селі

довгий/довго 
сучасний/сучасно 
новобудова 
нотатка
   робити нотатки 
практичний 
гарний
місто  
студентська кімната    
покращувати
квартира
центр
у центрі

s Z.immer, -

насамкінець, 
   на завершення 
балкон
кавовий столик
є, існує
особа
реальний/реально 
тераса
квартира мрії
разом

дерево
міст
Перепрошую! 
   Пробачте!
Чудова ідея!
Вгадайте!
замок
басейн
вілла

6D Comic / Track 136

r Baum
e Brü. cke 
Entschuldigen Sie!

Gute Idee!
Ratet mal!
s Schlo. ss
r Swi.mmingpool                  
e Vi. lla
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7A Wie kommst du zur Schule? 
Ich fahre mit der S-Bahn. / Track 150

e S. -Bahn, -en
r Bahnhof, -höfe              
e Ba. nk, Banken               
e Bar, -s
r Bu. s, Busse
e Fahrkarte, -n
r Fi.lm, -e
s Geschä. ft, -e
e Ki.rche, -n
s Lied, Lieder
ma. n

електричка 
вокзал
лавка
бар
автобус
квиток
фільм
магазин
церква
пісня

r Ma. rkt, Märkte               
s Museum, Museen        музей
r Pla. tz, Plätze місце, площа
s Po. pcorn попкорн
s Rathaus, Rathäuser    ратуша
s Stadion, Stadien          стадіон
e Sta. dt, Städte                 місто
e Straßenbahn, -en        трамвай
s Theater, - театр
s Ti.cket, -s квиток 
e U-Bahn, -en метро
s Verkehrsmittel, -          транспортний

засіб 
r Zoo, -s зоопарк
zu Fuß пішки
r Zug, Züge поїзд

7B Willkommen in Dresden! / Track 151

e Atmosphäre
r Besuch, -e
brauchen
e Brü. cke, -n
r Clu. b/Klu. b, -s                  
r Diabetiker, -
Dresdner...
e E. cke, -n

атмосфера 
відвідини/гостина 
потребувати
міст
клуб
діабетик 
дрезденська/ський... 
ріг, кут

s Einkaufszentrum, закупівельний центр
-zentren

e Freundin, подруга
  Freundinnen

e Galerie, -en
s Gesche. nk, -e                  
r Glühwein, -e
jedes Jahr
r Keks, -e
leer
mo. rgen
e Oper, -n
r Plan, Pläne
e Po. stkarte, -n                 
r Pu. nsch, -e
restauriert sein

галерея 
подарунок 
глінтвейн 
щороку 
печиво 
порожній 
завтра
опера
план
поштова листівка
пунш
бути 
відреставрованим

e Ruine, -n руїна
s Schlo. ss, Schlösser       зáмок
e Straße, -n вулиця
s Stude. ntenviertel, -      
s Symbol, -e
s Tor, -e

студентський квартал
символ
ворота, брама

e Touri.steninforma- туристичний 
центр   tion, -en

wa. rten (auf) чекати
r Weihnachtsmarkt, Різдвяний ярмарок

-märkte
r Wiederaufbau відбудова
zeigen показувати
r Zu. cker цукор

7C Wie komme ich zur 
Touristeninformation? / Track 152

aus/steigen
a. b/biegen
a. bgemacht
a. b/holen (von)
a. n/kommen (in)
ein/steigen
e Ri.chtung, -en                
r Sta. dtplan, -pläne
u. msteigen
vorbei/gehen an

виходити (з транспорту) 
об’їжджати/обминати 
домовилися
зустрічати, забирати 
прибувати
заходити (до транспорту)
напрямок
план міста 
пересідати
йти повз щось

+ DAT
s Ze. ntrum, Zentren центр

7D Comic / Track 153

keine Angst haben         Не мати страху
der Wi.tz, -e Жарт

Wendungen / Track 154

an der Kreuzung
an...(der Kirche)...vorbei/gehen + DAT
auf der rechten/linken Seite
bis zur Kreuzung
Das ist kompliziert.
Das ist weit/nicht weit.
Du gehst geradeaus über die Brücke.
Entschuldigung, wo gibt es hier...?
Ich bin nicht von hier.
Ich fahre mit...
Ich gehe zu Fuß.
Nehmen Sie die Straßenbahn Nr. 6.
Tut mir leid.
Warum nicht?
Wie kommst du zu...?
Willkommen in Dresden!
Wo finde ich...?

на перехресті
йти повз церкву
на правому/лівому боці
аж до перехрестя
Це складно.
Це далеко/недалеко.
Ти йдеш прямо через міст. 
Вибачте, де тут є…?
Я не звідси.
Я їду... (чимось)
Я йду пішки.
Сідайте на трамвай номер 6. 
Мені шкода.
Чому ні?
Як ти дістанешся до…?
Ласкаво просимо у Дрезден!
Як мені знайти.../дістатися до ...?

dreiundachtzig

невизначена особа 
у висловлюванях
загального 
характеру
базар
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8A Wie war dein Tag? Ich hatte viel 
zu tun. / Track 166

fe. rn/sehen
frei
r Ga. rten, Gärten             
ge. stern
haben (ich ha. tte)            
e Idee, -n
la. ngweilig
s Meeting, -s
r Mi.ttag, -e

вечір
дивитися телевізор 
вільний/вільно 
сад
вчора
мати (я мала/мав) 
ідея
нудний
зустріч
обід/
   обідній час

e Mi.tternacht, -nächte  північ
r Mo. rgen, -
r Nachmittag, -e

ранок 
післяобідній 
   час

e Na. cht, Nächte              ніч
s Turnier, -e турнір
s Vo. lleyballtraining, -s 

r Vormittag, -e
sein (ich war)

aufstehen
dü. rfen
duschen
früh
r Frühaufsteher, -
kle. ttern

kö. nnen
mü. ssen
no. ch

вставати
мати дозвіл, могти 
приймати душ 
рано/ранній                 
жайворонок 
лазити, займатися

скелелазінням 
могти, вміти 
мусити
ще

e Profispielerin, -nen    професійний 

so. llen
r Stre. ss
trainieren
wi.ssen
wo. llen

гравець
бути зобов’язаним 
стрес 
тренуватися 
знати
хотіти

8C Wie ist das Wetter in Sachsen? /
Track 168

bede. ckt
bewö. lkt

heiß
ka. lt
r Regen, -
regnen
regnerisch
scheinen

вкрито хмарами 
хмарно

r Schnee, - сніг
schneien сніжити
e So. nne, -n сонце
so. nnig сонячний
e Temperatur, -en           температура
wa. rm тепло
s We. tter, - погода
e We. ttervorhersage, -n    прогноз погоди

вітряно
вітер

бікіні

wi.ndig
r Wi.nd

рахувати до

Wendungen / Track 170

Wie war dein Tag?
Ich habe/hatte viel zu tun.
Sport machen
Wie ist das Wetter in...?
Die Temperatur liegt bei...

Яким був твій день?
Я маю/мала (мав) багато справ. 
займатися спортом
Яка погода у...?
Температура близько... (градусів)

Denní doby
der Morgen             → am Morgen: ráno
der Vormittag         → am Vormittag: dopoledne
der Mittag → am Mittag: poledne/v poledne
der Nachmittag      → am Nachmittag: odpoledne
der Abend → am Abend: večer
✘
die Nacht → in der Nacht: noc/v noci
die Mitternacht      → um Mitternacht: půlnoc/o půlnoci

heute Vormittag     → dnes dopoledne
heute Nachmittag → dnes odpoledne
heute Abend           → dnes večer

Už známe: 
a) dny v týdnu (der Montag, der Dienstag…) → am Montag
b) měsíce (der Januar, der Februar…) → im Januar
c) roční období (der Frühling, der Sommer…) → im Frühling

Význam způsobových sloves
Sloveso dürfen vyjadřuje povolení, v záporu zákaz. 

Lukas darf noch etwas fernsehen.
Lukas darf nicht fernsehen.

Sloveso können vyjadřuje možnost/schopnost.
Lukas kann noch 5 Minuten schlafen.

Sloveso mögen vyjadřuje mít rád.
Ich mag Musik.

Tvar ich möchte je odvozen od slovesa mögen a vyjadřuje
chtěl/a bych. 

Möchtest du noch einen Kaffee?

Sloveso wollen vyjadřuje úmysl/plán. 
Wir wollen ins Kino gehen.

Sloveso sollen vyjadřuje povinnost/výzvu vůči druhé osobě. 
Um zehn soll Lukas schon schlafen.

Sloveso müssen vyjadřuje nutnost/vlastní povinnost. 
Ich muss viel lernen.

gestern                   – včera
heute                      – dnes
morgen                  – zítra
am Wochenende  – o víkendu
der Tag, -e              – den 

die Woche, -n – týden
der Monat, -e – měsíc
das Jahr, -e – rok
die Minute, -en – minuta
die Stunde, -en – hodina

dreiundneunzig

волейбольний 
   турнір
до обіду
бути
   (я був/була)

8B Am Morgen muss Lukas früh
aufstehen. /  Track 167

гаряче
холодно
дощ
дощити 
дощовий
світити

r Abend, -e

8D Comic / Track 169

r Bikini
zählen bis
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