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1A Musstest du als Kind im Haushalt 
helfen? / Track 17

alltäglich
auf/räumen

Auszubildende/
ein Auszu-

bildender (Azubi) 
bügeln
de.cken

e Flöte, -n
s Geschi.rr, -e

повсякденний 
прибирати
виходити, 
   йти гуляти 
учень, який 
   здобуває 
   професійну освіту 
прасувати 
накривати, 
   вкривати
флейта
посуд

e Hausarbeit, -en домашня робота
r Haushalt, -e домашнє

господарство      
r Mü.ll сміття, відходи
raus/bringen виносити, викидати
spülen
 e Spülmaschine, -n 
r U. nterricht, -e заняття, урок

1B David zieht nach Wien um.  / Track 18

e A. bschiedsparty, -s, 
e A. bschiedsfeier, 
-n

aus/leihen
da
do. rt

прощальна вечірка 
прощальна вечірка, 
   святкування 
позичати
тут
там

her/kommen
hier
hi.n/gehen

r Immobilien-
makler, -

e Ka. ltmiete x 

e Wa. rmmiete
e Kaution, -en
e Miete
mieten

прийти, приїхати
тут
йти кудись 
   (у напрямку від себе)
маклер 
   з нерухомості
орендна плата без   
комунальних послуг
орендна плата із ком.
поручительство
оренда
орендувати

r Mi.tbewohner, - / співмешканець
e Mi.tbewohnerin, 

-nen
pu. tzen

співмешканка/
-мешканці 

чистити, вичищати
r Seme.sterbeginn початок семестру
sich vera. bschieden 

von ( + DAT) 
прощатися з кимось

r Staub пил
staubsaugen пилососити
r Staubsauger, - пилосос
u. m/ziehen переїжджати
r U. mzug, Umzüge переїзд
e U. mzugsfi rma, 

-fi rmen
фірма, що допомагає 
   з переїздом

e U. mzugskiste, -n 
versche.nken
zahlen
e WG, -s (Wohn-
gemeinschaft, -en)

коробки для переїзду 
дарувати
платити
гуртожиток

wi.schen
zahlen

витирати на волого 
заплатити

1C Wusstest du, dass …?  / Track 19

a. b/stellen

da. ss
erzählen von 

( + DAT)
r Hausmeister, - 
kä. mpfen gegen 

( + AKK)
e Ki.ste, -n
r Na. chbar, -n / 

e Na. chbarin, 
-nen

pü. nktlich
raus/gehen
rein/gehen
riechen nach 

( + DAT) 
e Se.mmel, -n
sich beschweren 

bei ( + DAT)  
über ( + AKK)

s Tre.ppenhaus

відставляти убік,
   відкладати
що
розповідати про

домоправитель 
боротися 
   проти чогось 
коробка, ящик
сусід/сусідка

вчасно, пунктуально 
виходити
заходити
пахнути чимось

булочка
жалітися
  комусь 
   за щось
сходова клітка

r U. mzugswagen, - авто для переїзду
unmöglich  

(x möglich)
неможливий/
   можливий 

e U. nordnung безлад

mein Zimmer aufräumen
im Garten arbeiten
das Frühstück machen
den Müll rausbringen
Betten machen 
das Geschirr spülen
den Tisch decken

прибирати свою кімнату 
працювати в саду 
робити сніданок 
викидати сміття 
застеляти ліжко 
мити посуд
накривати на стіл

die Spülmaschine ausräumen
mit 15
als Kind/Schüler

вивільняти посудомийку 
у 15 років
як дитина/учень

bei den Hausarbeiten helfen допомагати з домашніми
   справами

die Freizeit aktiv verbringen
Pétanque spielen
gute Noten haben
Flöte spielen
Was ist los? 
die Eltern um Hilfe bitten
sich von den Eltern 

verabschieden

активно проводити вільний час
грати у петак
мати добрі оцінки
грати на флейті
Що трапилося? 
Просити батьків про допомогу 
Прощатися з батьками

den Staub wischen Витирати пил
die Fenster putzen Мити вікна

Verben mit Präpositionen / Track  21

helfen bei (+ DAT) 
helfen mit (+ DAT)  
sich verabschieden von (+ DAT)  

Допомагати у чомусь
Допомагати з чимось
Прощатися з кимось/   чимось

schreiben an (+ AKK ) Писати комусь
bitten um (+ AKK ) Просити про 

Wendungen / Track 20

neunzehn

aus/gehen

мити (посуд), полоскати
посудомийна машина
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2A Ihr solltet einen Kompromiss fi nden! 
/ Track 33

e A. ngst, Ängste
s Terrarium, 

Terrarien
aus/halten
böse 
bre.chen
doof (hovor.)
du. mm
glauben 

 (+ DAT)/an (+ AKK)
heru. m/suchen
hinterla. ssen

страх
тераріум

витримувати
злий
ламати
дурний, тупий 
дурний
вірити комусь/
   у щось
шукати повсюди
залишати по собі
компромісr Kompromi.ss, -e 

lösen
e Lösung, -en
miteina. nder
o. b
pa. ssen/pa. ssend

s Problem, -e
r Rat/Ratschlag, 

Ratschläge
rauchen
reden mit (+ DAT)/ 

von (+ DAT)/über 
(+ AKK)  (= sprechen, 
diskutieren)

s (Salat)Bla. tt, 
Blätter

s Shoppen, - 

вирішувати
рішення
один з одним
чи
пасувати, 
   підходити
проблема
порада

палити
розмовляти 
   з кимось 
   про щось

листя салату

шопінг

ідеал краси
[šopn]

s Schönheitsideal, -e
sich (gegenseitig) 

respektieren
поважати одне 
   одного 

sich ä. rgern über 
(+ AKK)

злитися, нервуватися 

sich streiten
про щось 
сваритися

stä. ndig (= immer) постійно, регулярно
sto. lpern über 

(+ AKK)
спіткнутися

jmdn verrü. ckt 
machen

доводити когось 
   до божевілля

r Weg, -e дорога, шлях
wiegen важити

2B Was würdest du machen, 
wenn du …?   / Track 34

r Eisbecher, -

für (+ AKK)
e Fahrschule, -n
r Frieden, -
r Führerschein, -e
e Ko. pfhörer (Pl.)
auf Facebook 

posten
e Ro. ckband, -s
scha. ff en

we.nn

r Wu. nsch, Wünsche
(sich) wü. nschen

a. b/legen складати іспит
a. b/nehmen схуднути
a. rbeitslos безробітний

aus/wählen обирати
de.nken an (+ AKK) думати про
erzählen von 

(+ DAT)/ 
über (+ AKK) 

розповідати про

насолоджуватися 
безнадійний
вища школа, вищий 
   навчальний заклад

především 
v Rakousku 
a ve Švýcarsku) 

випускний іспит 
   на атестат 
   про повну   
   середню освіту

e Naturkatastrophe, 
-n

природна
  катастрофа

e Note, -n оцінка
pü. nktlich(er) sein пунктуальний

r Re.st, -e
re.stlos
e Sprachprüfung, 

-en
(eine) gut bezahlte

Stelle 
träumen von (+ DAT)
r Vorsatz, Vorsätze

2D Comic   / Track 36

drü. cken
r Kühlschrank
s Ta. schengeld
ziehen

Розмовляти з кимось 
   про щось
Розповідати про щось

Вибачатися перед кимось
   за щось
Думати про

Wendungen / Track 37

Alles klar (bei dir)? 
an deiner/ihrer/seiner Stelle
Das sehe ich auch so.
die Situation/das Problem noch (ein)mal erklären  

eine (Sprach)Prüfung ablegen
eine bessere/andere Lösung fi nden 
Ich kann dich gut verstehen. 
in Ruhe reden
meiner/ihrer/seiner Meinung nach 
Was ist los? 
Was würdest du machen, wenn …? 

Verben mit Präpositionen / Track 38

neunundzwanzig

паперовий стаканчик 
   для морозива 
вибачатися за щось

автошкола
мир
водійські права 
навушники 
постити, публікувати 
   пост на фейсбуці 
рок-група
досягати мети, 
   створювати
коли, якщо, за умови 
    якщо, у випадку 
бажання
бажати

2C Was willst du nach der Schule 
machen?   / Track 35

(sich) entschu. ldigen 

genießen
ho. ff nungslos
e Hochschule, -n 

sich entschuldigen bei (+ DAT) 
   für (+ AKK)
denken an (+ AKK)

У тебе все гаразд? (у випадку неочікуваної реакції)

На твоєму/її/його місці…
Маю таку саму думку (бачу це так само)
З’ясувати/пояснити ситуацію/проблему ще раз

Складати мовний іспит
Знайти краще/інше рішення
Я тебе добре розумію 
Розмовляти спокійно 
На мою/її/його думку
Що трапилося?
Що би ти робив, у випадку якщо…?

reden mit (+ DAT) von (+ DAT)/über (+ AKK)  
sprechen mit (+ DAT) von (+ DAT)/über (+ AKK)  
erzählen von (+ DAT)/über (+ AKK)  

sich ko. nzentrieren 
auf (+ AKK)

e Matura (= s Abitur)
(Matura se užívá 

концентруватися 

залишок
повністю, цілком 
мовний іспит

місце праці, яке 
   добре оплачується 
мріяти про
намір, план, задум

тиснути, натискати 
холодильник 
кишенькові гроші 
тягнути
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3A „Letztes Jahr besuchten Millionen 
Menschen das Fest.“ / Track 53

s Areal, -e простір, територія,
   площа

a. rbeiten an (+ DAT) працювати над 
e Brezel, -n / 

s Brezel, -
крендель

dauern
r Eintritt
s Erlebnis, -se
s/r Event, -s
e Fa. stnacht

s Fe.st, -e
s Festival, -s
sich freuen auf 

(+ AKK)/
sich freuen über 
(+ AKK)

тривати
вхід
щось пережите, подія
подія, захід

радіти, тішитися
   (з того, що вже є,    
   і з того, що буде)

s Geri.cht, -e страва
r Glühwein, -e глінтвейн
s Jahrhu. ndert, -e століття
e Kleinigkeit, -en дрібниця
konsumieren
ko. stenlos
s Kostüm, -e
r Kulturkritiker, -
e Late.rne, -n
s Li.cht
s Li.chtspiel, -e
r Li.chtzauber/

Li.chterzauber
e Maß, -/-e
s Progra. mm, -e

r Pu. nsch
teilnehmen an 

(+ DAT)

пунш

e Vera. nstaltung, 
-en

verschieden
e Weihnachts-

beleuchtung, -en
r Zuschauer, -
wiegen

брати участь

захід, подія

різний
Різдвяне освітлення

глядач
важити

3B Auf einmal hörte ich einen Schrei. 
Da sah ich eine Frau. / Track 54

a. n/fassen доторкатися
e Ba. nk, Bänke лавка
r Beri.cht, -e
e Bühne, -n
r Dieb, -e/ 

e Diebin, -nen
hysterisch
r Karaoke-

Wettbewerb, -e

істеричний 
конкурс караоке

r Kra. nkenwagen, -
e Mi.tte 

(in der Mitte)

швидка допомога
середина, центр 
   (в середині, в центрі)

r Preis, -e
r Schre.ck
r Schrei
e Si.cht (aus der 

Sicht)

ціна
страх, переляк
крик
погляд, з погляду

r Spielplatz, -plätze
r Sta. dtteil, -e частина міста
r Sta. nd, Stände стан
s Straßenfest, -e вуличний фестиваль

r Straßenrand, 
-ränder

узбіччя

e U. nterschrift, -en 
s Viertel, - квартал (чверть)

3C Ein Drittel der Schülerinnen und 
Schüler war schon mal … / Track 55

a. lle
a. lles
a. nstrengend

усі
усе
виснажливий, 
   напружений

e Ausstellung, -en виставка
sich beschä. ftigen 

mit (+ DAT)
s Dri.ttel
fa. st
s Fe.stspiel, -e 
e Grafi k, -en
e Hä. lfte, -n
s Musical, -s
niemand
ni.cht
ni.chts
nobel
r Schulausfl ug, 

-ausfl üge
e Staatsoper, -n
e Sti.mme, -n 
trotzdem
verö. ff entlichen
s Viertel

займатися чимось

третина
майже
фестиваль
графік
половина
мюзикл
ніхто
не
нічого
благородний
шкільна 
   поїздка
державна опера
голос
незважаючи на
опубліковувати
чверть

Ich freue mich auf meine Freunde.
jmdn in Ruhe lassen
Was ist passiert? 
Die Grafi k zeigt, dass …

Verben mit Präpositionen / Track 57

sich freuen auf (+ AKK)/über (+ AKK) 

sich beschäftigen mit (+ DAT)  

 Радіти, тішитися 
   з чогось 
Займатися чимось

я радію за своїх друзів
залишати когось у спокої 
Що трапилося?
Графік показує…

Брати участь 
  Працювати над чимось

Wendungen / Track 56

neununddreißig

карнавал, переддень
   посту
свято
фестиваль

споживати 
безкоштовний 
костюм 
культурний критик 
ліхтар
світло
гра світла
диво світла

міра пива (1 літр) 
програма

звіт, протокол
сцена
крадій, злодій/
злодійка

ігровий майданчик

підпис

teilnehmen an (+ DAT) 
arbeiten an (+ DAT) 
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4A Als ich in Österreich war, …/ Track 72

a. chten auf (+ AKK)
s Atomkraftwerk, -e

außerdem
e Ehre
r Friedensnobel-

preis, -e
e Ga. ststätte, -n
gre.nzen an (+ AKK) межувати з 
s Heimatland
r Kaiser, -/ 

e Kaiserin, -nen
e Malerei
s Mi.tglied, -er
e Monarchie, -n
e Neutralität
r Nobe.lpreis, -
r Nobe.lpreis-

träger, -
regieren
r Reiseführer

r Reiseführer-Autor 
e Schri.ftstellerin, 

-nen
sich eri.nnern an 

(+ AKK)
sto. lz
r Touri.smus
u. mweltfreundlich дружній 

   до навколишнього 
   середовища 

r U. mweltschutz

e UNO (die 
Vereinten 
Nationen)

vermuten
im Vo. rder-/

Hi.ntergrund
s Wa. sserkraft-

werk, -e

припускати
на передньому/
   на задньому плані
водна
   електростанція

4B  Darf ich fragen, was das 
Wahrzeichen von Wien ist?  / Track 73

e Attraktion, -en атракціон
мета поїздки, 
   подорожі
краєвид
ресторан 
  з краєвидом

s Ausfl ugsziel, -e 

e Aussicht, -en 
s Aussichts-
    restaurant, -s

улюблений,
   популярний

beliebt

e Beziehung, -en стосунки
r Bli.ck, -e погляд
r Bru. nnen, - колодязь
s De.nkmal, 

Denkmäler
пам’ятник

e Habsburger (Pl.) 
meistbesucht

e Reside.nz, -en

один з Габсбургів

römisch-katholisch
e Sehenswürdig-

keit, -en
визначна пам’ятка

e Statue, -n
u. ngewöhnlich
s Wahrzeichen, -

статуя 
незвичний 
символ

s Café, -s кав’ярня
s Erlebnis, -se щось пережите, подія
frühmo. rgens рано зранку

gehören zu (+ DAT) 
gemütlich затишний
genießen
s Gesprächsthema, 

-themen
r Gugelhupf, -e
r Honig
immaterielles 

Kulturerbe

насолоджуватися
тема 
   для розмови
дріжджова бабка
мед

r I.nternetanschluss

r Ka. ff ee

нематеріальні 
   цінності, культурна 
   спадщина

s Ka. ff eehaus, 
-häuser

кав’ярня

s Ka. ff eetrinken
ko. stenlos

пиття кави 
безкоштовний

r Ma. rmortisch, -e мармуровий стіл
r Mi.lchschaum
e Plüschbank, 

-bänke

молочна пінка
лавка 
   з оксамитовим
   покриттям

e Sa. chertorte, -n торт Захера
e Schlagsahne/ 

s Schlagobers 
(užívá se 
v Rakousku)

збиті вершки

sich entspa. nnen розслаблятися
So. nstiges різне, інше
s Tabu, -s табу, заборона
e Wi.rtschaft економіка 
r Zi.mt кориця

4D Comic / Track 75

Lasst uns ins Kino gehen. Ходімо в кіно!

Verben mit Präpositionen / Track 77

grenzen an (+ AKK) Межувати з
Зважати на achten auf (+ AKK) 

gehören zu (+ DAT) Належати до
Спілкуватися проsich unterhalten über (+ AKK) 

Wendungen / Track 76

dreiundfünfzig

зважати на щось 
атомна 
   електростанція 
крім того
честь 
Нобелівська премія 
   миру
ресторан

батьківщина 
кайзер/
   кайзерка 
живопис
член, учасник 
монархія 
нейтралітет 
Нобелівська премія 
лауреат 
Нобелівської премії 
керувати 
екскурсовод, 
   путівник
автор путівника 
письменниця

згадувати про щось

гордий
туризм

охорона 
   навколишнього 
   середовища
Організація 
   Об’єднаних Націй

найбільш 
   відвідуваний
резиденція
римсько-католицький

was für ein/eine/ein який, яка, яке

4C Weißt du vielleicht, ob das Café 
schon um acht geöffnet ist? / Track 74

належати до

кава

під’єднання 
   до інтернету

Lasst uns wandern!
s Be.rgmassiv
e Se.sselbahn, -en 

Ходімо в похід!
Гірський масив
Канатно-крісельний 
підйомник
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5A Ein gemeinsamer Garten – ein guter 
Tipp, oder? / Track 93

a. n/bauen

r Be.cher, -
e Dose, -n
r Gartenverein, -e
gemeinsam
r Gemeinschafts-

garten, -gärten
geschni.tten
s Gra. mm 
s Kilo (Kilogramm)
e Ki.ste, -n
r/s Liter
e Möglichkeit, -en
r Nachbarschafts-

garten, -gärten
s Ne.tz, -e
e Pa. ckung, -en
pfl a. nzen
s Pfu. nd
e Praline, -n
e Regel, -n
e Scha. chtel, -n
e Schü. ssel, -n
s Stü. ck, -e
    am Stück
e Tafel, -n

tauschen
r Touri.smus
e Tüte, -n
r Verein, -e
e Verpa. ckung, -en упаковка
e Zucchini, -s/- цукіні

5B  Wovon träumte Johannes 
Gutmann?  / Track 94

r A. nbau

e A. nrede
a. ntworten auf 

(+ AKK)
sich beschä. ftigen 

mit (+ DAT)

вирощування, 
   розведення
звертання
відповідати на

займатися чимось

e Besi.chtigung, -en
bi.tten um (+ AKK)

(+ AKK)

de.nken an (+ AKK)
diskutieren über

einladen zu (+ DAT)
e Einleitung, -en вступ
sich eri.nnern an 

(+ AKK)
згадувати, 
   пам’ятати про 

e Erlebnis-Welt
erzählen von 

(+ DAT)/über 
(+ AKK)

світ вражень 
розповідати про

sich freuen über 
(+ AKK) 

радіти, тішитися 
   з того, що вже є

sich freuen auf 
(+ AKK)

радіти тому, що буде

приправа
вітання
інформувати про 
щось, отримувати 
інформацію
цікавитися 
   чимось

s Gewü. rz, -e 
r Gru. ß, Grüße
(sich) informieren 

über (+ AKK)

sich interessieren 
für (+ AKK)

e Kräuter (Pl.)
r Kräutergarten, 

-gärten

трави
трав’яний сад

la. chen über (+ AKK) 

сільське 
   господарство

e La. ndwirtschaft 

e Lederhose, -n шкіряні штани
вчити про щосьle.rnen über (+ AKK)

e Ma. rke, -n
r O. rt, -e
s Schlu. sswort
schreiben über 

(+ AKK)
suchen nach 

(+ DAT)/suchen 
(+ AKK)

teilnehmen an 

марка
місце, місцина
заключне слово
писати про

шукати щось/когось

брати участь у 
(+ DAT)

träumen von
(+ DAT)

sich u. nterhalten 
über (+ AKK)

спілкуватися про 

e U. nterschrift
r Verkaufspartner, -

e We.lt, -en
wi.ssen über (+ AKK)
r Wo. chentag, -e день тижня

5C Was werden wir in der Zukunft 
essen?  / Track 95

e A. ngst vor (+ DAT) страх перед
auf/passen auf 

(+ AKK) 
зважати на

auf/wachen прокидатися
e Bohne, -n квасоля
r Einkauf, Einkäufe закупи
e Erde земля
s Fe.rtiggericht, -e готова страва

звичка 
звичка 
   щодо їжі

e Gewohnheit, -en
e Essgewohnheiten

s Inse.kt, -en комаха
r Kühlschrank, 

-schränke
холодильник

r Kü. rbis, -
e Lebensmittel (Pl.)
e Mi.krowelle, -n
e Nu. ss, Nüsse

мікрохвильова піч
горіх

r Ske.ptiker, -
r Traum, Träume
r Träumer, -
r Veganer, -
r Vegetarier, -
e We.ltreise, -n
r Wo. chenmarkt, 

-märkte

скептик
мрія
мрійник
веган
вегетаріанець
світова подорож 
щотижневий базар 

r Wu. rm, Würmer
e Zukunft
r Zukunftsmensch, 

-en

черв’як 
майбутнє
людина майбутнього

між тим zwischendu. rch

5D Comic / Track 96

wa. chsen рости
e Pfl a. nze, -n рослина

Вельмишановні пані та панове... 
Ми радіємо, що ви нас відвідали! 
З дружніми вітаннями...

erzählen von (+ DAT)/über (+ AKK) 
sich freuen auf (+ AKK)

Wendungen / Track 97

Sehr geehrte Damen und Herren, …
Wir freuen uns auf den Besuch!
Mit freundlichen Grüßen …

dreiundsechzig

вирощувати, 
обробляти, розводити 
паперовий стаканчик 
бляшанка
спілка садівників 
разом, спільно 
комунальний
   сад
порізаний (на шматки) 
грам
кілограм 
ящик, коробка 
літр 
можливість 
спільний сад
   із сусідами 
мережа, сітка 
упаковка
саджати (квіти, тощо) 
фунт (міра ваги) 
цукерка з начинкою 
правило
коробка
миска
шматок
без перерви, підряд 
дошка, плитка 
   (шоколаду) 
обмінювати
туризм
кульок, пакет 
спілка

sich beschäftigen mit (+ DAT)
lernen über (+ AKK)

просити про
дякувати за
думати про

запрошувати на

сміятися 
   з чогось

підпис

мріяти про

огляд, екскурсія
партнер 

      з продажів
wa. rten auf (+ AKK) чекати на

світ
знати про

гарбуз
продукт харчування

Займатися чимось
Вчити про  

Розповідати про 
Радіти, тішитися з чогось 
   у майбутньому
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6A Ich fi nde die letzte Krimiserie sehr 
spannend. / Track 108

r Dokumentarfi lm, 
-e/e Doku, -s 
(hovor.)

документальний 
   фільм 

e Einschaltquote, -n
erleben пережити
s Fe.rnsehen
r Fe.rnseher, -
s Fe.rnsehprogramm, 

-e

телебачення 
телевізор 
телевізійна
   програма
відношення/s Fe.rnsehverhalten 

fi nanzieren
e Fo. lge, -n
e Gebühr, -en

informativ
investieren
e Komödie, -n
r Kri.mi, -s
lu. stig
e Nachrichten (Pl.)
der öff entlich-

rechtliche 
Se.nder, -

r Privatsender, -
se.nden
e Se.ndung, -en
e Serie, -n
sich beda. nken für 

etw. (+ AKK)
skandalös

spa. nnend
e Sportschau, -en
e Talkshow, -s
e Unterha. ltung
e We.rbung, -en
r Zuschauer, - 
zuständig für etw. 

sein

захоплюючий
спортивний огляд
ток-шоу
розвага
реклама
глядач
відповідальний за

6B  … eine Anweisung mit Tipps 
und Tricks … / Track 109

e A. nweisung, -en
r Aspe.kt, -e
r Aufbau, -ten

begrüßen
e Einleitung, -en
e Erfahrung, -en
r Erfo. lg, -e
erwa. rten
s Fa. ch, Fächer
r Hauptteil, -e
mü. ndlich

інструкція
аспект
формування, 
   структура

r Pi.lz, -e гриб
e Präsentation, -en

порядок (що/хто 
   за чим/ким)

e Reihenfolge, -n 

 r Saal, Säle зал
sa. mmeln збирати,

s Sa. mmeln, -
   колекціонувати 
зібрання, колекція

r Schlu. ss, Schlüsse завершення,
   кінець

дякувати комусь 
   за щось

sich beda. nken 
bei jmdm (+ DAT), 
für etw. (+ AKK)

üblich 
r Vor- und 

Nachteil, -e
wa. chsen

звичний
перевага 
   та недолік
рости

6C Ohne mein Smartphone kann ich 
nicht leben!   / Track 110

e/s App,  -s
auf/nehmen
r Dru. cker, -
empfehlen
fl a. ch
s Gerät, -e
ins I.nternet 

hoch/laden
s iPad, -s
r iPod, -s
r/s Laptop, -s
liefern
s Mo. dell, -e
nu. tzen
si.lbern
s Smartphone, -s

додаток
знімати, робити фото 
принтер 
рекомендувати 
плаский 
прилад 
завантажувати 
   в інтернет
планшет фірми Apple 
музичний плеєр Apple 
ноутбук
доставляти
модель 
використовувати 
срібний
смартфон

e Smartwatch, -es смартгодинник
s Ta. blet, -s планшет
s Telefon, -e телефон
e We.bcam, -s вебкамера

Angst vor etw. haben
Darauf habe ich keine Lust. 
Der Held ist/kommt aus …
Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.
Ich sehe jeden Tag fern, weil …
in die Pilze gehen
dieser Film handelt von …
Mein Lieblingsfi lm heißt …
Meistens sehe ich acht Stunden in der Woche fern.
was für ein? was für eine? was für ein? 
welcher? welche? welches? 

Мати страх перед чимось
Не маю настрою/бажання до цього.
Герой є/походить з ...
Дякую за увагу.
Я дивлюся щодня телевізор, оскільки...
Йти по гриби
У цьому фільмі йдеться про...
Мій улюблений фільм називається...
Здебільшого я дивлюся телевізор 8 годин на тиждень. 
Який, яка, яке?
Котрий, котра, котре? 

Wendungen / Track 111

dreiundsiebzig

рейтинг аудиторії

   ставлення 
   до телебачення 
фінансувати 
наслідок
збір, внесок,
   плата, гонорар 
інформативний 
інвестувати 
комедія
детектив 
веселий
новини 
громадський канал

приватний канал 
надсилати 
передача
серіал
дякувати за

скандальний

r Teil, -e

вітати
вступ
досвід
успіх
чекати
фах, предмет
головна частина
усний

презентація

частина




