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1A Dieses Jahr mache ich einen 
Sprachkurs. / Track 27

s Ausland 
e Aussprache, -n 
r Berg, -e 
besichtigen 

закордон
вимова
гора
оглядати,  

e Burg, -en 
dies- 
r Fan, -s 
e Ferien (mn. č.) 
r Ferienjob, -s 

відвідувати
замок, фортеця
цей, ця, це
фан, прихильник
канікули
підробіток 
на канікулах 

s Festspielhaus, -häuser фестивальний зал
e Innenstadt, -städte 
jeder, jede, jedes 

jeden Tag
letzt- 

центр міста 
кожен, кожна, 
кожне
кожен день 
минулий, 
   останній
магніт
море
новина
наступний 

e Partnerstadt, -städte 

s Programm, -e 
sammeln 
r See, -n 
e See  
r Schlafsack, -säcke 
s Schloss, Schlösser 
schrecklich 

програма
збирати
озеро
море
спальний мішок
замок, палац
жахливий

s Sommercamp, -s 
r Sprachkurs, -e 
e Stadtkirche, -n 
suchen 
r Urlaub, -e 
e Variante, -n 
verbringen 
wahrscheinlich 
s Wochenendhaus,  

літній табір
мовний курс
міська церква
шукати
відпустка
варіант
проводити
напевно, ймовірно
літній будинок

-häuser

1B Wo machen Sie dieses Jahr 
Urlaub? / Track 28

Адріатичне мореe Adria 
e Alpen (mn. č.) 
baden 
r Bauernhof, -höfe 
beliebt sein 

Альпи
купатися
ферма
бути улюбленим

r Campingplatz, -plätze місце для кемпінгу
denn оскільки

Дунайe Donau 
e Elbe Ельба
e Herbstferien (mn. č.) осінні канікули 

r Hörer, -/e Hörerin, -nen   cлухач/слухачка
s Hotel, -s 
r Chiemsee [Kímzee] 

готель 
Озеро Кімзє 
(Баварія) 

e Jugendherberge, -n гуртожиток,

r Norden 
e Nordsee 
e Ostsee 

   табір для молоді
північ
Північне море
Балтійське море

e Pension, -en 
r Preis, -e 
s Reisen 
s Reiseziel, -e 
e Rolle, -n 
r Service, -s 
r Schwarzwald 

sondern 
r Spezialist, -en 
r Städteurlaub, -e 

stimmen 

пансіон
ціна
подорожі
мета подорожі 
роль
сервіс 
Шварцвальд (регіон  
   у Німеччині) 
інакше
спеціаліст 
відпочинок, 
відпустка в місті 
погоджуватися 

e Weihnachtsferien Різдвяні канікули
   (mn. č.) 
zusammen/passen підходити, 

пасувати (до чогось)

1C Was wollt ihr heute machen? An den 
Strand gehen? / Track 29

кінець
бути завершеним
пляж

s Ende 
zu Ende sein 
r Strand, Strände 

1D Comic / Track 30

Urlaub auf Balkonien   

e Autobahn, -en  
r Stau, -s  

автобан, швидкісна траса 
затор

Wendungen / Track 31

Was macht ihr dieses Jahr? 
Wo wart ihr letzte Ferien?  

Що ви робите цього року?
Де ви були минулі канікули? 

Mit wem verbringst du deine Ferien?  З ким ти проводиш свої канікули?
Was nimmst du immer/nie mit?  
Wo machen Sie dieses Jahr Urlaub?  
Was wollt ihr heute machen?  
Es ist verboten.  

Що ти береш завжди/ніколи з собою?
Де ви проводити цього року відпустку? 
Що ви хочете сьогодні робити?
Це заборонено.

in den Bergen sein/wandern – Бути в горах/мандрувати горами 
ans Meer fahren – Їхати на море
eine interessante Stadt besichtigen – Відвідувати/оглядати 
цікаве місто
ein Schloss/eine Burg besuchen – Відвідувати палац/замок 
einen Sprachkurs machen – Вивчати мовний курс
einen Ferienjob suchen/haben – Шукати підробіток на канікули 
ins Sommercamp fahren – Поїхати в літній табір
bei der Großmutter auf dem Land sein –  Бути у бабусі в селі

eine Radtour machen – Виконувати велотур
ins Ausland fahren – Їхати за кордон
zum Wochenendhaus fahren – Їхати у літній будиночок 
 schwimmen gehen – Йти плавати
an den See gehen/fahren – Йти на озеро
die Ferien verbringen (mit/bei) – Проводити канікули 
am Strand liegen – Лежати на пляжі

neunzehn

місто-партнер 

r Magnet, -e/-en 
s Meer, -e 
e Nachricht, -en 
nächst- 

відпочинок
   на власному балконі 
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2A Das ist ein sehr gutes Geschenk
für ihn! / Track 48

r Akku, -s 

r Aufzug, -züge 
r Ausgang, -gänge 
e Bäckerei, -en 
r Buchladen, -läden 
e Drogerie, -en 

r Eingang, -gänge s 
Einkaufszentrum,  

акумулятор 
   (у мобільному)
ліфт
вихід
пекарня
книжкова крамниця 
магазин побутової 
    хімії 
вхід
закупівельний центр, 

-zentren                гіпермаркет 
s Elektrogeschäft, -e   магазин

 з електронікою
перший поверх  
завершувати
банкомат
магазин
подарунок

s Erdgeschoss, -e 
fertig machen 
r Geldautomat, -en  
s Geschäft, -e 
s Geschenk, -e 
r Klamottenladen, 
-läden 

s Kochbuch, -bücher 
kompliziert 
leer 
s Modegeschäft, -e 
s Musikgeschäft, -e 
s Obergeschoss, -e 
r Schuhladen, -läden 
s Schulprojekt, -e 
s Sportgeschäft, -e 

крамниця
   одягу (неформ. 
   розмова) 
кухарська книга 
складний 
порожній 
модний магазин 
музичний магазин 
верхній поверх 
взуттєва крамниця 
шкільний проєкт 
спортивний  
   магазин

warten auf (+ 4. pád) чекати на

2B Was ist dein Lieblingsessen? / Track 49
aus/wählen обирати
r Braten, - печеня

бургерr Burger, - 
doch 
r Döner, - 
e Einkaufsliste, -n 
r Erdapfel, Erdäpfel 

(in Österreich)
ganz anders

проте 
шаурма
список на закупи 
картопля
   (в Австрії) 
цілком інакше

italienisch/chinesisch/    їсти італійську,  
китайську,  
іспанську кухню

spanisch essen

der/die Jugendliche, -n           

e Kartoffel, -n 
klar 
r Knödel, - 
s Lieblingsessen, - 

картопля 
зрозуміло/ясно 
кнедлик 
улюблена їжа

s Lieblingsgericht, -e улюблена страва

s Lieblingsgetränk, -e 
e Mayo, -s (hovorově)
s Nudelgericht, -e 
e Pommes (mn. č.)
räuchern 
e Region, -en 
e Sahne 
s Sauerkraut 
e Spätzle (mn. č.) 

улюблений напій 
майонез
страва з макаронів 
картопля фрі 
підкопчувати 
регіон
вершки
соус, підлива 
шпецлі (різновид
   макаронних
   виробів)

e Statistik 
s Thema, Themen 
e Umfrage, -n 
ungesund  

статистика
тема
опитування 
нездоровий

   x gesund 
verschieden 
wie viel, wie viele 
e Wurstsorte, -n 

   здоровий
різноманітний/а/е 
скільки
сорт ковбаси

2C Wir möchten einen Tisch
reservieren. / Track 50

пропозиція 
додаток 
у додатку 
підтверджувати 
замовляти      
святкувати 
виделка
гість
вечірка з нагоди    
   дня народження 
склянка, кухоль 
на природі 
наперед,    
заздалегідь 
офіціант 
ложка 
чайна ложка 
ніж 
перець
на особу 
знижка 
резервувати 
резервування

s Angebot, -e 
r Anhang, Anhänge 
im Anhang 
bestätigen 
bestellen 
feiern 
e Gabel, -n 
r Gast, Gäste 
e Geburtstagsparty, -s 

s Glas, Gläser 
im Freien 
im Voraus (bezahlen) 

r Kellner, - 
r Löffel, - 
r Teelöffel, - 
s Messer, - 
r Pfeffer, -  
pro Person 
r Rabatt, -e 
reservieren 
e Reservierung, -en 
e Reservierungsbestätigung, дження    підтвер

-en резервування
сіль 
серветка 
тарілка 
скатертина

магазин 
   одягу
   (розм.)

s Salz 
e Serviette, -n 
r Teller, - 
e Tischdecke, -n 

2D Comic / Track 51

s Klamottengeschäft, -e 

s Märchenbuch, 
-bücher 

книга казок,
    книги

Wendungen / Track 52

Was ist dein Lieblingsessen?  
Mein Lieblingsessen ist …/Ich esse gern … 
r Cheese-/Baconburger 
e Chilli-/Barbecuesoße, -n 
e Fleischroulade mit Reis 
gebratener Käse 
s Hähnchen mit Kartoffeln 
r Kaiserschmarr(e)n 
s/e Käsefondue 
Lendenbraten mit Sahnesoße,  

Preiselbeeren und Knödeln 
Rindergulasch mit Knödeln 
Risotto mit Fisch 
Rösti 
Lieber Herr …/Liebe Frau … 

Sehr geehrte Damen und Herren … 
Ich möchte … reservieren. 
… finden Sie im Anhang. 
Sie müssen … im Voraus bezahlen. 
Mit freundlichen Grüßen … 

Яка твоя улюблена їжа?
 Моя улюблена їжа це.../Я їм охоче... 
бургер з сиром/беконом
соус чилі /барбекю
м’ясний рулет з рисом
смажений сир
курча з картоплею
кайзершмарн (австр. солодкий омлет) 
сирне фондю
смажена яловичина у вершковому соусі,
   з журавлиною та кнедлями
гуляш із яловичини з кнедлями 
ризото з рибою
деруни з картоплі
Вельмишановний пане.../Вельмишановна 
пані..
Вельмишановні пані та панове...
Я хотіла би/хотів би зарезервувати...
...Ви знайдете у додатку.
Ви мусите... заплатити наперед.
З дружніми вітаннями...

100 
200  
300  
400  
500  
600  
700  
800  
900  
1000  
2000 
146  

2345  

(ein)hundert 
zweihundert
dreihundert
vierhundert
fünfhundert 
sechshundert 
siebenhundert 
achthundert 
neunhundert
(ein)tausend
zweitausend 
einhundertsechs
undvierzig 
zweitausenddrei
hundertfünfund
vierzig

Zahlen ab 100 / Track 53

neunundzwanzig

сто
двісті
триста
чотириста
п’ятсот
шістсот
сімсот
вісімсот
дев’ятсот
тисяча
дві тисяі
сто сорок шість

дві тисячі триста
сорок п’ять

юнак



    39

Wendungen / Track 86

Alles Gute zum Geburtstag! 

Gute Besserung! 
Bescheid sagen  

(Sag mir Bescheid!) 
Das ist klar! 
Gute Reise!/Guten Flug!/ 

Gute Fahrt! 
Guten Appetit! 
Ich freue mich auf dich. 

Усього доброго 
   у день народження!
Одужуй/Одужуйте!
Точно сказати
   (Скажи мені точно!) 
Це зрозуміло!
Вдалої подорожі! Вдалого польоту!
Вдалої поїздки!
Смачного!
Рада за тебе/Тішуся за тебе!

Lieber Lukas/Liebe Julia...
(neformální oslovení, často se  
užívá i pro méně formální situaci) 
Prost! Frohes neues Jahr! 

Schade! 
Viel Glück! 
Viel Spaß! 

Любий Лукасе.../Люба Юліє...

На здоров’я! Усього найкращого 
   в новому році!
Шкода!
Нехай щастить!
Отримайте багато задоволення!

3A Samstags cache ich mit meinen
Freunden. / Track 83

Домовилися!
виглядати 
вигляд
олівець
кеш, готівка 
займатися
  геокешингом 
характеристика 
товстий
цього разу 
бляшанка
всередині 
елегантний 
відкриття

чужий,
  чужі  

Abgemacht! 
aus/sehen 
s Aussehen 
r Bleistift, -e 
r Cache/Geocache, -s 
cachen 

e Charakteristik, -en 
dick 
diesmal 
e Dose, -n 
drinnen 
elegant 
e Entdeckung, -en 

r/e Fremde, -n 

freundlich 
geheim 
gemeinsam 
r Geocacher, - 
s Geocaching 
r GPS-Empfänger, -  
hässlich 
hübsch 
jemand 
kennen 
e Kiste, -n 
kreativ 
e Landkarte, -n 

дружній
таємно
разом
той, хто 
займається 
геокешингом 
GPS-навігатор  
милий
хтось
бути знайомим 
ящик 
креативний 
географічна карта

s Logbuch, Logbücher записник 
lustig 
(sich) melden 
mit/machen 
r Nachhilfeunterricht 
nett 
niemand 
r Ort, -e 
e Schatzsuche 
schlank 
sportlich 
e Stelle, -n 

веселий
зголошуватися
робити разом
репетиторство
милий
ніхто
місце 
пошук скарбів
стрункий
спортивний
місце для чогось

предмет 
   на обмін
сумний
всюди
домовленість

опубліковувати
схованка, 

r Tauschgegenstand, 
-gegenstände 

traurig 
überall 
e Verabredung, -en 

veröffentlichen 
s Versteck, -e 
verstecken 
e Welt, -en 

  ховати
світ

3B Ich lade dich am 24. Oktober
zu meiner Geburtstagsparty ein. / Track 84

ab/sagen 
e Ausrede, -n 
bestätigen 
dabei sein 
danken 
doch 
r Durst 
ein/laden 
e Einladung, -en 
feiern 
früh 
s Gartenfest, -e 

відмовляти 
відмовка 
підтверджувати 
бути при чомусь 
дякувати 
проте
спрага 
запрошувати 
запрошення 
святкувати 
рано, ранній 
свято саду

r Geburtstag, -e день народження

e Geburtstagsparty, -s 

e Grillparty, -s 
r Grund, Gründe 
herzlich 
r Hunger 
r/s Ketchup, -s 

вечірка з нагоди 
дня народження 
вечірка-гриль 
причина 
сердечний 
голод
кетчуп
настрій  (добрий/
   поганий) 
приносити 
   з собою 
ламання

e Laune (gute/schlechte) 

mit/bringen 

e Panne, -n 

schaffen 

sich verabschieden  
spät, später 
starten 

добитися чогось,   
   досягти 
прощатися 
пізно, пізніше 
починати

r Stau, -s 
im Stau sein 

затор
перебувати в заторі  

s Treffen, - 
e Verspätung, -en 
vorbei/kommen 

зустріч 
запізнення 
проходити повз 

3C Wir haben schöne Weihnachtslieder

Адвент-
   календар 
Адвент-час  
страх
по роботі 
Святвечір 
віконечко 
фігура, фігурка 
вчора
свічка 
отримати (розм.)

кулька
мішура, 
   дощик 
Св. Миколай 
відкривати 
Великоднє
   яєчко
Великодній
   заєць 

Великдень
Великодня
   неділя

 пробувати

gehört. / Track 85

r Adventskalender, - 

e Adventszeit/r Advent 
e Angst, Ängste 
beruflich 
der Heilige Abend 
s Fensterchen, - 
e Figur, -en 
gestern 
e Kerze, -n 
kriegen 

e Kugel, -n 
s Lametta, -s 

r Nikolaus 
öffnen 
s Osterei, -er 

r Osterhase, -n 

s Ostern 
r Ostersonntag, -e 

probieren 

e Prüfung, -en 
schmücken 
s Theaterspiel, -e 
s Weihnachten 
r Weihnachtsbaum,  

-bäume 
r Weihnachtsmarkt, 

іспит
прикрашати 
театральна гра 
Різдво
Різдвяна ялинка,
   дерево
Різдвяний 
ярмарок-märkte

neununddreißig
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Wendungen / Track 120

eines Tages 
den ersten/zweiten/dritten Platz machen 

Одного дня
займати перше/друге/третє місце

4A Er hat den zweiten Platz gemacht. /
Track 116

усі
армія
бокс
хокей на льоду

alle 
e Armee, -n 
s Boxen 
s Eishockey 
r Eisschnelllauf 

e Fabrik, -en фабрика 

s Golf гольф
installieren інсталювати
s Interesse, -n an (haben) інтерес, 

мати інтерес 
військові 
чоботи/берці

кар’єра 
кіт 
легка атлетика
легкоатлет 
професійний 
   спорт
медаль
національна 
збірна
велоспорт
стрільба
плавання
спеціалізува-
тися на 
чомусь
лижний спорт
спонсор
спорт
вид спорту
спортивний 
   тиждень
велоспорт
тренер 
тренувати 
тренування 
методи
   тренування 
і так далі 
повний

r Kampfstiefel, - 

e Karriere, -n 
r Kater, - 
e Leichtathletik 
r Leichtathlet, -en 
r Leistungssport, -arten 

e Medaille, -n 
e (National)Mannschaft, -en

s Radfahren 
s Schießen 
s Schwimmen 
sich spezialisieren auf  

(+ 4. pád) 

s Skifahren 
r Sponsor, -en 
r Sport, Sportarten 
e Sportart, -en 
e Sportwoche, -n 

r Straßenradsport 
r Trainer, - 
trainieren 
s Training, -s 
e Trainingsmethode, -n 

usw. (und so weiter) 
voll 
r Weltrekord, -e 
r Wettbewerb, -e 

світовий рекорд
конкурс

r Wettkampf, -kämpfe 
r Wettlauf, -läufe

am Anfang на початку
бути людиною 
з обмеженими 
можливостями
відомий 
улюблений 
бразильський 
Бразилія 
бронзова медаль 
бути при чомусь 
запалювати 
успіх 
церемонія

behindert (sein) 

bekannt 
beliebt 
brasilianisch 
Brasilien 
e Bronzemedaille, -n 
dabei sein
entzünden 
r Erfolg, -e
e Eröffnungsfeier, -

erst seit
existieren 
s Feuer, - 
e Flagge, -n 
gewinnen 
e Goldmedaille, -n 
hart 
hissen 

   відкриття 
лише з ... 
існувати
вогонь
прапор
вигравати 
золота медаль 
твердий, тверде
піднімати

kämpfen um (+ 4. pád) боротися за
r Kontinent, -e континент

бігун
талісман
співдіяти

r Läufer, - 
s Maskottchen, - 
mit/machen 
mit/spielen грати з кимось 

e Nation, -en нація
e Neuzeit сучасність
e Olympiade, -n олімпіада
Olympische Spiele (mn. č.)

параолімпійські
ігри

e Paralympics (mn. č.)

passieren 
repräsentieren 
r Ring, -e 
e Silbermedaille, -n
s Snowboard, -s 
r Soldat, -en 

траплятися 
репрезентувати  
ринг, коло, перстень 
срібна медаль 
сноуборд 
солдат

e Sommerspiele (mn. č.)
r Sportler, - спортсмен

e (Sport)Veranstaltung,
-en 

starten 

спортивний 

statt/finden 
symbolisieren 
s Tausend, -e 
r Teilnehmer, - 
transportieren 
turnen 

üben 
veranstalten 
vor/stellen 
e Winterspiele ( mn. č.) 
zu/schauen 

   захід 
починати, 
стартувати 
відбуватися 
символізувати 
тисяча 
учасник 
транспортувати 
займатися 
гімнастикою 
тренуватися 
організовувати 
представляти 
Зимові ігри 
дивитися

4C Er will erfolgreich sein, deshalb
trainiert er jeden Tag. / Track 118

тому,
   через це 
чоловік
(у подружжі)

сміятися
майстер
гонщик 

сезон
дуже
звання, заголовок 
тренер, тренерка 
нещасний випадок 
чемпіон світу 
реклама
досить, 
   достатньо, 
за, до

Помста 
   є солодкою!

neunundvierzig

ковзанярський 
   спорт

художня
   гімнастка

deshalb, 
   (deswegen, darum) 
r Ehemann, -männer 

erfolgreich (sein)
s Finale, - 
heiraten 
s Krankenhaus, -häuser  
e Kunstturnerin, -nen

lachen 
r Meister, -  
r Rennfahrer, - 

e Saison, -s 
sehr 
r Titel, - 
e Trainerin, -nen 
r Unfall, Unfälle 
r Weltmeister, - 
e Werbung, -en 
ziemlich 

zu

4D Comic / Track 119

Rache ist süß! 

бути успішним
фінал
одружуватися
лікарня 

4B Im Jahre 2016 hat Rio die Olym- 
pischen Spiele veranstaltet. / Track 117

змагання
перегони

Олімпійські ігри

Літні ігри
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5A Was tut dir weh? Mir tut der Kopf 
weh. / Track 142

рука
вставати
око
живіт
нога

r Arm, -e 
auf/stehen 
s Auge, -n 
r Bauch, Bäuche 
s Bein, -e 
e Brust, Brüste груди

тобі
палець на руці
стопа
закритий
здоровий
горло, шия
рука, долоня

dir 
r Finger, - 
r Fuß, Füße 
geschlossen 
gesund 
r Hals, Hälse 
e Hand, Hände 
r Hausarzt, -ärzte сімейний

   лікар

зад, задня 
   частина
Вам
коліно
голова
тіло
частина тіла
хворий
мені
рот
ніс
вухо
пацієнт
спина
закривати
жахливий

r Hintern, - 

Ihnen 
s Knie, - 
r Kopf, Köpfe
r Körper, -
r Körperteil, -e
krank 
mir 
r Mund, Münder 
e Nase, -n 
s Ohr, -en 
r Patient, -en 
r Rücken, - 
schließen 
schrecklich 
weh/tun 
r Zahn, Zähne 

боліти

5B Ich schreibe dir ein Rezept. / Track 143

аптека 
дихати 
вдихати 
приймати (ліки)
втирати,
   мастити
бути 
   застудженим 
застуда 
лихоманка 
проти, від 
грип
кашель 
кашляти 
сироп 
   від кашлю 
лікарня 
хвороба 
трав’яний
   чай
1. бігати,
2. текти
бути втомленим 
краплі 
   для носа
алергія на пилок
рецепт

e Apotheke, -n 
atmen 
ein/atmen 
ein/nehmen 
ein/reiben 

erkältet sein 

e Erkältung, -en 
s Fieber 
gegen 
e Grippe, -n 
r Husten 
husten 
r Hustensaft, -säfte 

s Krankenhaus, -
häuser e Krankheit, -en 
r Kräutertee, -s 

laufen  

müde sein 
e Nasentropfen, - 

e Pollenallergie, -n 
s Rezept, -e 
e Salbe, -n мазь
r Schmerz, -en ( častěji v mn. č.)біль
e Schmerztablette, -n таблетки 

   від болю
нежить 
приймальня
сильний

r Schnupfen 
s Sprechzimmer, - 
stark 
e Stauballergie, -n алергія

   на пил

tief глибоко, 

untersuchen 
s Vitamin, -e 
wieder/kommen 

   глибокий
обстежувати
вітамін
приходити знову

5C Geh lieber zu Fuß! / Track 144

припиняти з чимось 
спостерігати 
один раз, двічі,

auf/hören mit (+ 3. pád) 
beobachten 
ein-/zwei-/dreimal … 

sich entspannen
e Ernährung
e Ernährungs-Expertin, -nen

fit sein 
früher 
genießen 
e Gesundheit 
gratis 
e Kalorie, -n 
s Krafttraining,-s 
lassen 
s Leben, - 
r Lebensstil, -e 
e/s Limo, -s 
e Luft 
e Portion, -en 
pur 
e Qualität, -en 
e Quantität, -en 

r Ratschlag, Ratschläge 
r Rest, -e 
e Sauna, -s/Saunen 
selten 

   тричі...

розслаблятися 
харчування 
експерт 
   з харчування 
бути у формі 
скоріше, раніше 
насолоджуватися 
здоров’я
задарма, додатково 
калорія
силові тренування 
залишати
життя
стиль життя 
лимонад
повітря
порція
чистий
якість
кількість

пропозиція 
залишок, решта 
сауна
рідко

Що в тебе болить?
Що у Вас болить?
Одужуй/одужуйте!
Що тебе/Вас турбує?
Де у тебе/Вас болить?
Чи ти маєш/Ви маєте лихоманку?
Я тебе/Вас обстежу.
Прошу глибоко дихати!
Ти/Ви сильно застуджений/застуджена/застуджені.
Ти маєш/Ви маєте сильну застуду/грип.
Я випишу тобі/Вам рецепт.
Ти прийдеш/Ви прийдете наступного тижня/наступного 
понеділка знову.
Мені недобре.
У мене болить голова/спина/живіт/зуб/горло.
У мене кашель/нежить/лихоманка.
У мене болить голова/горло (шия).

Wendungen / Track 145

Was tut dir weh? 
Was tut Ihnen weh? 
Gute Besserung! 
Was fehlt dir/Ihnen?  
Wo hast du/haben Sie Schmerzen?/Wo tut das weh?  
Hast du/Haben Sie auch Fieber?  
Ich untersuche dich/Sie.  
Bitte tief einatmen. 
Du bist/Sie sind (stark) erkältet.   
Du hast/Sie haben eine starke Erkältung/Grippe.  
Ich schreibe dir/Ihnen ein Rezept.  
Du kommst/Sie kommen nächste Woche/am Montag 
wieder. 
Mir geht es nicht gut. 
Ich habe Kopf-/Rücken-/Bauch-/Zahn-/Halsschmerzen. 
Ich habe Husten/Schnupfen/Fieber. 
Mein Kopf/Hals tut weh. 

einundsechzig

зуб
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Vybraná zvratná slovesa v němčině / Track 166

sich an/ziehen – вдягатися
sich aus/ziehen – роздягатися 
sich beeilen – поспішати
sich die Hände waschen – мити руки
sich die Zähne putzen – чистити зуби
sich duschen – митися в душі
sich entscheiden – зважуватися
sich etwas an/sehen – дивитися на щось, оглядати 
sich etwas kaufen – купувати собі
sich freuen auf ( + 4. pád) – тішитися, радіти
sich interessieren für ( + 4. pád) – цікавитися чимось 
sich kämmen – розчісуватися
sich legen – лягти
sich rasieren – голитися
sich schminken – фарбуватися, наносити макіяж 
sich treffen – зустрічатися
sich waschen – митися
sich wohl/fühlen – почуватися добре
sich zusammen/setzen –  сідати разом  

6A Was trägt er? Er trägt einen Anzug. / 
Track 162

an/haben 
r Anzug, Anzüge 
aus/sehen 
e Badehose, -n 
r Bikini, -s 
e Bluse, -n 
gefallen 
r Gürtel, - 
r Handschuh, -e 
e Handtasche, -n 
s Hemd, -en 
hoffentlich 
e Hose, -n 
e Jacke, -n 
e Jeans (mn. č.) 
s Kleid, -er 
e Krawatte, -n 
r Mantel, Mäntel 
e Mütze, -n 
r Pulli, -s 
r Pullover, - 
e Pumps (mn.č.) 
putzen 
riesig 
r Rock, Röcke 
r/s Sakko, -s 
e Sandale, -n 
r Schal, -s 
r Schuh, -e 
e Socke, -n 
stehen  

мати на собі 
костюм

плавки 
бікіні
блузка 
подобатися
пояс
рукавиця/і 
сумочка (невелика) 
сорочка 
сподіваймося 
штани
куртка
джинси
сукня
краватка
пальто
шапка
светр
светр
туфлі лодочки 
чистити до блиску 
велетенський 
спідниця
куртка сако 
сандалі
шарф
черевик 
шкарпетка 
пасувати

колготи, e Strumpfhose, -n 

s Top, -s 
tragen 
r Trainingsanzug,  

   панчохи 
топ
носити
костюм
для тренування -anzüge

s T-Shirt, -s 
verliebt sein 

футболка
бути закоханим

6B Kann ich das anprobieren? / Track 163

alles selber machen усе робити 
   самостійно

altmodisch  старомодний
an/probieren приміряти
e Boutique, -n бутик
s Designerstück, -e дизайнерська річ
elegant 
r Flohmarkt,  

-märkte
e Größe, -n 
hässlich  
helfen 
in Schwarz,  

елегантний
блошиний ринок

розмір
потворний
допомагати
в чорному кольорі,
   в синьому кольорі     in Blau, … 

e Klamotten (mn. č.) одяг
konservativ 
modisch 
originell 

консервативний
модний
оригінальний

passen zu (+ 3. pád) пасувати до
e Qualität, -en якість 
schick шикарний
r Secondhand-  секонд-хенд  
   laden, -läden 

seriös
s Sonderangebot, -e

r Abiball, -bälle 
r Absatz, Absätze 
e Baumwolle, -n 
r Experte, -n 
e Expertin, -nen 

gebügelt 
e Hochzeit, -en 
r Kontrast
korrekt 
r Lederschuh, -e 
e Pastellfarbe, -n 
e Prinzessin, -nen
e Sache, -n
sauber 
sich einen Hut 

випускний бал 
каблук, підбор 
бавовна 
експерт 
експертка
п’ятизірковий

   aufsetzen  
e Tageszeitung, -en щоденна газета

спробувати
намір, намагання 
пропозиція

презентація 
співбесіда

versuchen 
r Vorsatz, Vorsätze 
r Vorschlag,  
   Vorschläge
s Vorstellungs- 
   gespräch, -e

у будь-якому випадку
Чи можна мені це приміряти?
Чи можу я Вам допомогти?
Що він має на собі?
Він має на собі...
Що вона носить?
Вона носить...
Що ти вдягаєш найохочіше?
Я вдягаю...
Який Ви маєте розмір?
Як Вам подобається...

Wendungen / Track 165

auf jeden Fall 
Kann ich das anprobieren?  
Kann ich Ihnen helfen?  
Was hat er an?   
Er hat einen/eine/ein … an 
Was trägt sie?  
Sie trägt einen/eine/ein … 
Was ziehst du am liebsten an?  
Ich ziehe … an 
Welche Größe haben Sie?  
Wie gefällt Ihnen …?  

einundsiebzig

6C Immer in und immer richtig! /
Track 164

серйозний
особлива, вигідна
   пропозиція

s Fünf-Sterne-Hotel 

s Funktionsshirt, -s 
   готель
функціональна
   сорочка, 
   футболка
прасований 
весілля
контраст
вірний, коректний 
шкіряний черевик 
пастельний колір
принцеса
річ
чистий 
вдягнути
   капелюх
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7A Ab morgen kann man die
Eintrittskarten im Vorverkauf  
bestellen. / Track 184

(einen Film) drehen показувати фільм
головний акторr (Haupt)Darsteller, - 

r (Haupt)Preis, -e 
e (Haupt)Rolle, -n 
ab (+ 3. pád) 

головний приз 
головна роль 
з, від... (певного 
віку) 
автор
ведмідь 
замовляти 
сценарій 
вхідний квиток 
перш, спочатку 
існувати 
фестиваль 
фестиваль 
золотий
в (якийсь час)

r Autor, -en 
r Bär, -en 
bestellen 
s Drehbuch, -bücher 
e Eintrittskarte, -n 
erst 
existieren 
s Festival, -s 
e Festspiele (mn. č.) 
golden 
in + 3. pád  
   (zde: časová předl.) 
international 
e Jury, -s 

міжнародний
журі

kämpfen um (+ 4. pád) боротися за
e Kategorie, -n 
r Künstler, - 
r Leserpreis, -e 
s Mitglied, -er 
offiziell 
r Produzent, -en 
e Regie 
r Regisseur, -e 
r Schauspieler, - 
seit + 3. pád 

e Sektion, -en 
silbern  
statt/finden 
r Vorverkauf, -käufe 
r Wettbewerb, -e 
e Zeitung, -en 

категорія 
митець
приз читачів 
член, учасник 
офіційний 
виробник 
режисура 
режисер
актор
з якогось часу,
   у минулому  
секція
срібний 
відбуватися 
попередній продаж 
конкурс
газета

7B Warst du schon mal in 
Deutschland? / Track 185

e Amtssprache, -n 
e Automarke, -n 

державна мова 
марка авто
біо фермаr (Bio)Bauernhof, -höfe 

r Berg, -e гора
bestehen aus (+ 3. pád) складатися з
r Bundeskanzler, - федеральний

   канцлер
s (Bundes)Land, Länder    фед. земля
r (Bundes)Präsident, -en  фед. президент
e (Bundes)Republik, -en   фед. республіка 
r Einwohner, - житель
e EU, Europäische Union  Євросоюз 
e Fläche, -n площа
e Flagge, -n прапор
e Fußballmannschaft, футбольна 

-en
gleichbreit 
gleichzeitig 

   команда 
однакова ширина
одночасно
межувати з 
желейні 

grenzen an (+ 4. pád) 
s Gummibärchen, - 

e Hauptstadt, -städte 
   ведмедики  
столиця

s Interesse, -n an etwas мати інтерес 
мегаполіс
мільярд
мільйон
сусідня держава
особистість
політик
продукт
виробляти
квадратний

e Metropole, -n 
e Milliarde, -n e 
Million, -en 
r Nachbarstaat, -en 
e Persönlichkeit,  en 
r Politiker, - s 
Produkt, -e 
produzieren
r Quadratkilometer, 

r Streifen, - 
- r Trainer, - 
r Vegetarier, -
waagerecht 
e Währung, -en

   кілометр
смужка 
тренер
вегетаріанець
горизонтальний
валюта

e Zahl, -en 
s Zertifikat, -e 

число, кількість
сертифікат

7C Berlin, Berlin, wir fahren nach 
Berlin! / Track 186

e Aussichtsetage, -n 
r Beton, -s/-e 
r Blick, -e 

оглядовий майданчик
бетон
погляд, вигляд

s Denkmal, Denkmäler   пам’ятник
r Dom, -e 
sich drehen 
ermorden 
r Fernsehturm, -türme 
s Gemälde, - 
s Glas 
r Jude, -n 
r Krieg, -e 
e Kuppel, -n 
laufen  
s Mahnmal, -e 
e Mauer, -n 
noch nie 
e Nofretete 
s Paradies, -e 
Potsdam 
s Rathaus, -häuser 
r Rest, -e 
e (Turm)Ruine 
rund um + 4. pád  
e Schlange, -n 
e Spree 
s Stück, -e 
s Tagebuch, -bücher 
traurig 
von dort 

7D Comic / Track 187 

r Gartenzwerg, -e 
s Känguru, -s 
e Lederhose, -n 
wetten 

собор 
обертатися
вбивати

   телевежа 
картина
скло
єврей
війна
купол

бігти
меморіал, пам’ятник 

стіна
ще ніколи
Нефертіті 
рай
Потсдам (місто) 
ратуша
залишок, решта 
руїна (вежі)
навколо, довкола 
змія, черга
Шпрее (річка у Берліні) 
шматок, частина 
щоденник
сумний

звідти

садовий гномик 
кенгуру
шкіряні штани 
битися об заклад

s Brandenburger Tor 
r Checkpoint Charlie 
e Berliner Mauer 
e East Side Gallery 
e (Kaiser-Wilhelm)  

Gedächtniskirche 
r Kurfürstendamm 

(r Ku’damm)
e Museumsinsel 
s Pergamonmuseum 

Бранденбурзькі ворота 
Контрольний пункт Чарлі 
Берлінський мур
Галерея Іст-Сайд у Берліні 
Меморіальна церква кайзера 
Вільгельма у Берліні
Відомий бульвар у Берліні (3,5 км) 
для прогулянок, закупів та розваг 
Музейний острів
Пергамський музей 

s Reichstagsgebäude 

Unter den Linden  
s Nikolaiviertel 

r Alexanderplatz (r Alex)
e Weltzeituhr

s Rote Rathaus 

Будівля Рейхстагу (місце роботи 
парламенту Німеччини)
«Під липами»   відома вулиця у Берліні 
Ніколяйфіртель (історичний 
квартал Берліну)
Площа Александерпляц
Світовий годинник (на площі 
Александерпляц)
Червона ратуша

Wendungen / Track 188

Es ist wieder so weit … 
das nächste Mal/(beim nächsten Mal) 

Знову в той час
Наступного разу

auf der anderen Seite 
im Vorverkauf bestellen 

На іншому боці
Замовити наперед, попередній продаж

einundachtzig

Sehenswürdigkeiten Berlins / Track 189
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8A Ich komme nicht mit, weil … /
Track 209

r Campingplatz, -plätze 
(ein)planen  
e Jugendherberge, -n молодіжний 

e Klassenfahrt, -en 
(keine) Lust haben 
mit/kommen 

r Ort, -e 
statt/finden 
teil/nehmen 
übernachten 
weil 

гуртожиток, хостел 
поїздка з класом 
не мати бажання 
приходити 
   з кимось
місце, локація 
відбуватися 
брати участь 
переночувати 
оскільки, так як

8B Haben Sie kein Geld mehr 
für Urlaub? Kommen Sie auf den 
Bauernhof! / Track 210

пригоди
списувати
робочий одяг 
дихати
сільський, 
домашній хліб 

s Abenteuer, - 
ab/schreiben  
e Arbeitskleidung 
atmen 
s Bauernbrot, -e 

r Bauernhof, -höfe 
eklig 

ферма
відразливий

eng 
extrem 
füttern 
r Hof, Höfe 
kein … mehr 
r Kontakt, -e 
e Luft 
e Mahlzeit, -en 

вузький 
екстремальний 
годувати тварин 
подвір’я 
жоден більше 
контакт 
повітря
обід, привітання 

noch 
   до обіду 
ще

noch … übrig 
pflücken 

ще є на залишку
збирати, рвати 
   (ягоди, квіти) 
продукт
сільський
санітарне
   приміщення
чистити
сарай
завершувати
зроблене 
власноруч  
сарай
смердіти 
тварина
місце проживання
харчування 

e Wanderung, -en 
ziehen an (+ 3. pád) 

піша прогулянка
натягувати

8C Ich würde lieber in der Stadt 
leben, weil … / Track 211

пропозиціяs Angebot, -e an 
e Anonymität 
r Bauer, -n 
s Camp, -s 
e Collage, -n 

анонімність 
фермер, селянин
табір
колаж

r Kindergarten, -gärten    дитячий садок
r Lärm 
laut 
e Miete, -n 
e Möglichkeit, -en 
r Nachteil, -e 
niedrig  
r Preis, -e 
e Ruhe 
r Smog 
r Stau, -s 
r Verkehr 
e Verkehrsverbindung, 

-en 
r Vorteil, -e 
r Wald, Wälder 
e Wiese, -n 

шум
голосно, голосний 
оренда 
можливість 
недолік
низький
ціна
спокій
смог
затор
транспорт 
транспортний  
   зв’язок перевага 
ліс
галявина

Wendungen / Track 212

Achtung! 
… ist das Richtige! 
auf dem Land 
ich wäre … 

Увага!
...є правильним! 
У селі
Я була б/був би...

ich hätte … 
Ihrer Meinung nach … 
Wo wärest du lieber? 

Я мала б/мала би... 
На Вашу думку... 
Де б ти краще був? 

Was hättest du lieber …? Що б ти мав охочіше? 

Mist!
Na gut…

Igitt!

Aha!

Aua!

Hey! Boah! Oje…
Ach?!?

einundneunzig

Oh,Oh, o

 місце для кемпінгу 
запланувати

s Produkt, -e 
rustikal e 
Sanitäranlage, - 

n sauber machen 
e Scheune, -n 
Schluss machen 
selbstgemacht

r Stall, Ställe 
stinken 
s Tier, -e 
e Unterkunft 
e Verpflegung 




