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Die alphabetische Wortliste enthält die neuen Wörter des Kursbuchs Beste Freunde A1.1 in der 
Reihenfolge der Lektion und der Aufgabe, in der sie das erste Mal vorkommen. 

• Kursiv gedruckt sind Wörter, die nicht zum Lernwortschatz von Beste Freunde A1.1 gehören. 

• Nomen mit der Angabe (Sg.) verwendet man in der Regel nur im Singular. Nomen mit der 
Angabe (Pl.) verwendet man in der Regel nur im Plural. 

• Es wird immer nur die Bedeutung des Wortes aus dem Kontext der Lektion angegeben. 

 
Список слів в алфавітному порядку містить нові слова до підручника Beste Freunde A1.1 у 
послідовності уроків та вправ до них, у яких нові слова зустрічаються вперше.  

• Курсивом надруковані слова, які не відносяться до словникового запасу підручника Beste 
Freunde A1.1. 

• Іменники, які позначені (Sg.), вживаються зазвичай лише в однині. Іменники, які позначені 
(Pl.), вживаються зазвичай лише у множині. 

• Значення слова завжди надається тільки у контексті уроку. 

 

 
Start  
1a  

hallo привіт 

ich я 

sein бути 

das (demonstrativ) це (вказівний займенник) 

das ist це є 

und а 

3a  

wie як 

schreiben писати 

man неозначено-особовий 
займенник (не 
перекладається, означає 
«люди») 

Wie bitte? Перепрошую, що ви 
сказали? 

bitte будь ласка 

viel багато 

Dank (Sg.), der подяка 

vielen Dank дуже дякую 

  

6a  

Woche, -n, die тиждень 

Tag, -e, der день 

Montag, -e, der понеділок 

Dienstag, -e, der вівторок 

Mittwoch (Sg.), der середа 

Donnerstag, -e, der четвер 

Abend, -e, der вечір 

Freitag, -e, der п’ятниця 

Wochenende, -n, das вихідні 

Ende, -n, das кінець 

Samstag, -e, der субота 

Sonntag, -e, der неділя 

6b  

guten Tag добрий день 

guten Morgen добрий ранок 

hey агов! 

guten Abend добрий вечір 

gute Nacht на добраніч 

wunderschön дуже гарний 

schön гарний 
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9a  

Januar (Sg.), der січень 

Februar (Sg.), der лютий 

März (Sg.), der березень 

April (Sg.), der квітень 

Mai (Sg.), der травень 

Juni (Sg.), der червень 

Juli (Sg.), der липень 

August (Sg.), der серпень 

September (Sg.), der вересень 

Oktober (Sg.), der жовтень 

November (Sg.), der листопад 

Dezember (Sg.), der грудень 

9d  

nein ні 

ja так 

10b  

Frühling, -e, der весна 

Sommer, -, der літо 

Herbst, -e, der осінь 

Winter, -, der зима 

11a  

eins один 

zwei два 

drei три 

sechs шість 

sieben сім 

acht вісім 

11b  

null нуль 

vier чотири 

fünf п’ять 

neun дев’ять 

zehn десять 

elf одинадцять 

zwölf дванадцять 

dreizehn тринадцять 

vierzehn чотирнадцять 

fünfzehn п’ятнадцять 

sechzehn шістнадцять 

siebzehn сімнадцять 

achtzehn вісімнадцять 

neunzehn дев’ятнадцять 

zwanzig двадцять 

13a  

weiß білий 

gelb жовтий 

orange помаранчевий 

rot червоний 

lila ліловий, бузковий 

blau синій 

grün зелений 

braun коричневий 

grau сірий 

schwarz чорний 

  

Modul 1     Laura  
Einstieg  
Steckbrief, -e, der анкета 

Name, -n, der прізвище 

Alter, -, das вік 

Wohnort, -e, der місце проживання 

Ort, -e, der місце, населений пункт 

Haare (Pl.) волосся 

blond білявий, світловолосий 

Auge, -n, das око 

Geschwister (Pl.) брат та сестра; брати та 
сестри 

Bruder, .., der брат 

Hobby, -s, das хобі 
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singen співати 

klettern лазити; займатися 
скелелазінням 

Fußball, ..e, der футбол 

Schule, -n, die школа 

Sport (Sg.), der спорт, фізкультура 

Musik (Sg.), die музика 

Mathematik (Sg.), 
die 

математика 

  

Lektion 1  
1  

meinen вважати; мати на увазі 

2a  

Gitarre, -n, die гітара 

Lampe, -n, die лампа 

Sessel, -, der крісло 

Surfbrett, -er, das дошка для серфінгу 

Junge, -n, der хлопчик; юнак 

3b  

schau mal дивись-но 

die артикль жіночого роду 

cool крутий; класний 

der артикль чоловічого роду 

da там 

blöd дурний, тупий 

super суперовий; класний 

wer хто 

keine Ahnung жодного уявлення 

Ahnung, -en, die уявлення 

süß солодкий; милий 

hm, ja гм, так (вираження сумніву) 

das артикль середнього роду 

interessant цікавий 

  

  

5a  

Foto, -s, das світлина; фотографія 

Sporttasche, -n, die спортивна сумка 

Tasche, -n, die сумка 

Rucksack, ..e, der рюкзак 

Fahrrad, ..er, das велосипед 

T-Shirt, -s, das футболка 

Mädchen, -, das дівчина 

6  

toll класний; кльовий 

8a  

spielen грати 

8b  

hi привіт 

du ти 

heißen зватися; називати(ся) 

woher звідки 

kommen бути родом з 

aus з 

Ah! А! 

na ну 

dann тоді; потім 

bis bald побачимось; до скорої 
зустрічі 

bald незабаром 

tschüss бувай(те) 

äh еммм 

oder або 

klar звісно; авжеж; зрозуміло 

13a  

Saxofon, -e, das саксофон 

Tennis (Sg.), das теніс 

Monopoly®(Sg.), das монополія (настільна гра) 

Volleyball, ..e, der волейбол 
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Lektion 2  
1  

Spickzettel, -, der шпаргалка 

Schüler, -, der учень 

Schülerin, -nen, die учениця 

Schülerzeitung, -en, 
die 

шкільна газета 

Zeitung, -en, die газета 

Nummer, -n, die номер 

Hipp hipp hurra! Гіп, гіп, ура! 

Gymnasium, 
Gymnasien, das 

гімназія 

gewinnen вигравати 

bei у 

Klasse, -n, die клас 

Platz, ..e, der місце 

gern охоче; залюбки 

machen робити 

Basketball, ..e, der баскетбол 

natürlich звичайно; звісно; авжеж 

hier тут 

Interview, -s, das інтерв’ю 

mit з 

richtig справді; правильно 

1a  

auf (auf Platz 1)  на (на першому місці) 

sie (Sg.) вона 

er він 

auch також 

Mode, -n, die мода 

2  

was що 

3  

Hockey (Sg.), das хокей 

  

3a  

Karate (Sg.), das карате 

tauchen пірнати 

surfen займатися серфінгом 

schwimmen плавати 

5a  

andere інші 

okay окей; гаразд 

nur тільки 

Mathe (Sg.), das математика 

eine Null sein бути нулем у чомусь 

nicht не (заперечна частка) 

10a  

wohin куди 

gehen йти 

gerade саме; якраз 

möchten хотіти; хотілося б 

10c  

nichts Нічого 
 

11  

ihr ви (2 особа, множини) 

heute сьогодні 

wir ми 

zusammen разом 

Ich habe keine Lust.  Я не маю бажання. 

vielleicht можливо 

12  

falsch невірний; неправильний 

13  

Profi, -s, der професіонал 

dieser/dieses/diese цей/це/ця, ці 

Canyoning (Sg.), das плавання на каное 

modern сучасний 

Fünfkampf, ..e, der п’ятиборство 
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Racketlon (Sg.), das ракетлон 

Badminton (Sg.), das бадмінтон 

Handball, ..e, der гандбол 

na ja ну, що ж 

wie viel скільки 

Antwort, -en, die відповідь 

  

Lektion 3  
1a  

sie (Pl.) вони 

Freund, -e, der друг 

Freundin, -nen, die подруга 

wohnen жити 

in (lokal: wo) в (якомусь місці) 

jetzt зараз; у даний час 

Australien (Sg.), das Австралія 

aber але 

hören слухати 

Rockmusik (Sg.), die рок-музика 

telefonieren телефонувати 

so такий 

lustig веселий 

trinken пити 

Ananas, -, die ананас 

Ananassaft, ..e, der ананасовий сік 

3c  

wo де 

4a  

Geografie (Sg.), die географія 

4c  

wissen знати 

(Das) ist doch klar! Це ж зрозуміло! 

Deutschland (Sg.), 
das 

Німеччина 

Österreich (Sg.), das Австрія 

Liechtenstein (Sg.), 
das 

Ліхтенштейн 

Schweiz (Sg.), die Швейцарія 

5  

Start, -s, der старт 

Spanien (Sg.), das Іспанія 

Schlagzeug, -e, das ударний інструмент; ударна 
установка 

Europa (Sg.), das Європа 

Tischtennis (Sg.),  
das 

настільний теніс 

Tisch, -e, der стіл 

Ziel, -e, das фініш, ціль 

6a  

Lied, -er, das пісня 

Deutsch (Sg.), das німецька мова 

Wie geht es dir? Як справи? 

Alles klar und so? Все добре і все в такому 
дусі? 

Tor, -e, das ворота; тут: гол 

Pingpong (Sg.), das пінг-понг 

lachen сміятися 

geben давати 

Kick, -s, der пас; удар по м’ячу 

Hip-Hop (Sg.), der хіп-хоп 

Rock‘n’ Roll (Sg.), der рок-н-рол 

voll повний 

von (lokal) від; з 

Mond, -e, der Місяць 

lieben любити; кохати 

lieber охочіше; краще 

  

Landeskunde  

1  

mein/meine мій, моє/моя, мої 

einfach простий; просто 
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mal модальна частка -но (напр. 
дивись-но, допоможи-но) 

Internet (Sg.), das Інтернет 

kennen знати 

sehr дуже 

klein маленький 

Sprache, -n, die мова 

ein/eine неозначений артикль 

hoi (in Liechtenstein)  привіт (у Ліхтенштейні) 

Land, ..er, das країна 

haben мати 

Schloss, ..er, das замок 

können (Vorschlag) могти; мати можливість 
(пропозиція) 

E-Mail, -s, die електронна пошта 

mir мені 

gruezi (in der 
deutschsprachigen 
Schweiz)  

привіт (у німецькомовній 
частині Швейцарії) 

sprechen розмовляти 

Französisch (Sg.), 
das 

французька мова 

Bild, -er, das картина; малюнок 

es gibt є 

in (temporal) у (прийменник часу) 

Ski fahren кататися на лижах 

fahren їхати 

Mountainbike, -s, 
das 

гірський велосипед 

Berg, -e, der гора 

Beispiel, -e, das приклад 

servus привіт (вітання в Австрії) 

Hauptstadt, ..e, die столиця 

Österreicher, -, der австрієць 

Einwohner, -, der мешканець 

Kennzeichen, -, das знак; тут: літерний код 
країни, характерна ознака 

Projekt  

2a  

dein/deine твій, твоє/твоя, твої 

Stadt, ..e, die місто 

typisch типовий 

für для 

Fan, -s, der прихильник; фанат 

Pizza, -s, die піца 

Spaghetti, -, die спагеті 

Eis, -, das морозиво 

Meer, -e, das море 

3  

Italien (Sg.), das Італія 

Auf einen Blick  

Verb, -en, das дієслово 

Nomen, -, das іменник 

Artikel, -, der артикль 

bestimmte 
Artikel, -, der 

означений артикль 

unbestimmte 
Artikel, -, der 

неозначений артикль 

Nominativ, -, der називний відмінок 

Singular, -e, der однина 

maskulin чоловічий рід 

neutral середній рід 

feminin жіночий рід 

Personalpronomen, -, 
das 

особовий займенник 

Syntax (Sg.), die синтаксис 

Aussagesatz, ..e, der розповідне речення 

W-Frage, -n, die спеціальне питання 

Ja/Nein-Frage, -n, die загальне питання 

Frage, -n, die питання 

Negation, -en, die заперечення 

Präposition, -en, die прийменник 
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Modul 2     Simon  

Einstieg  
Computer, -, der комп’ютер 

Informatik (Sg.),  
die 

інформатика 

gut добре 

Englisch (Sg.), das англійська мова  

hassen ненавидіти 

Serie, -n, die серіал 

Planet, -en, der планета 

Raumschiff, -e, das космічний корабель 

Kapitän, -e, der капітан 

finden находити; вважати 

üben тренуватися; займатися 

Theater, -, das театр 

manchmal іноді 

mich мене 

doof дурний; нудний 

  

Lektion 4  
1  

Geschichte (Sg.),  
die 

історія 

Kunst(erziehung) 
(Sg.), die 

естетичне виховання 

Physik (Sg.), die фізика 

Biologie (Sg.), die біологія 

Religion (Sg.), die релігія 

Ethik (Sg.), die етика 

2  

Stunde, -n, die урок 

3  

ganz цілком; певною мірою; 
досить 

total повністю 

langweilig нудний 

5a  

wen кого 

sehen бачити 

5b  

Computer-Spezialist, 
-en, der 

фахівець з комп’ютерів 

7a  

neu новий, новенький 

Theatergruppe, -n, 
die 

театральна група (гурток) 

Gruppe, -n, die група 

Theater spielen грати на сцені театру 

Jahr, -e, das рік 

alt старий 

brauchen потребувати 

dich тебе 

Info, -s, die інформація 

7b  

worum про що 

gehen (es geht um) йтися (йдеться про) 

es це 

Anzeige, -n, die об’ява 

mitmachen долучитися; брати участь 

8a  

warum чому 

doch (Antwort-
partikel) 

як же; та чого ж ні (у 
відповіді на запитання, що 
містить заперечення) 

ach ех! ах! 

wirklich справді; дійсно 

schon (modal) вже 

Vater, .., der батько 

England (Sg.), das Англія 

9a  

Chinesisch (Sg.),  
das 

китайська мова 
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Griechisch (Sg.), das грецька мова 

Spanisch (Sg.), das іспанська мова 

Russisch (Sg.), das російська мова 

Italienisch (Sg.),  
das 

італійська мова 

Türkisch (Sg.), das турецька мова 

10b  

Wort, ..er, das слово 

11a  

am (+ Datum/Tag/ 
Tageszeit) 

у/ або не перекладається 
(+прийменник з 
датою/днем 
тижня/частиною дня) 

frei вільний 

  

Lektion 5  
1b  

Zeichentrickserie, -n, 
die 

мультиплікаційний серіал 

Diskussion, -en, die дискусія 

Science-Fiction (Sg.), 
die 

наукова фантастика 

Quiz, -, das вікторина 

Musical, -s, das мюзикл 

2a  

Flugzeug, -e, das літак 

Schiff, -e, das судно; корабель 

fliegen літати 

Weltraum (Sg.), der космос 

Mann, ..er, der чоловік 

Frau, -en, die жінка 

Prinzessin, -nen, die принцеса 

losgehen починатися 

Film, -e, der фільм 

ab починаючи з; від 

also отже 

5a  

Stimme, -n, die голос 

Synchronsprecherin, 
-nen, die 

синхронна перекладачка 

Job, -s, der робота 

nie ніколи 

alles все 

Rolle, -n, die роль 

von … bis з … до 

bis до 

Uhr, -en, die годинник, година (при 
позначенні часу дня) 

Studio, -s, das студія 

anstrengend виснажливий; напружений 

Fantasy (Sg.), die фентезі 

mutig сміливий 

intelligent розумний 

sagen казати; говорити 

normal нормальний 

besonders особливо 

Cello, -s, das віолончель 

Schwedisch (Sg.), 
das 

шведська мова 

Traum, ..e, der мрія 

einmal колись 

5b  

Schweden (Sg.), das Швеція 

7a  

Spitzer, -, der стругачка 

Kuli, -s, der кулькова ручка 

Radiergummi, -s, der гумка 

Füller, -, der чорнильна ручка 

Schere, -n, die ножиці 

Lineal, -e, das лінійка 

Heft, -e, das зошит 

Marker, -, der маркер 
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Block, ..e, der блокнот 

Bleistift, -e, der олівець 

Schreibwaren (Pl.) канцтовари 

Ware, -n, die товар 

8a  

denken думати 

Ja, stimmt. Так, вірно. 

echt справді; дійсно 

warten чекати 

9  

endlich нарешті 

Computerabteilung, 
-en, die 

комп’ютерний відділ 

Abteilung, -en, die відділ 

11   

kaufen купувати; придбати 

13  

nicht? 
(Bestätigungsfrage) 

хіба ні? 

noch ще 

o.k. добре; окей 

  
Lektion 6  
1  

schauen дивитися 

lernen вчити(ся) 

2a  

DVD, -s, die DVD-диск 

wann коли 

denn 
(Modalpartikel) 

ж (модальна частка) 

Wann denn? Коли ж? 

Zeit, -en, die час 

schade шкода 

gehen (das geht) йти (так підходить) 

Okay, das geht. Окей, так підходить. 

müssen мусити; бути змушеним 

leidtun викликати жаль 

morgen завтра 

2b  

Bio (Sg.), das біологія (розм.) 

5  

Nachmittag, -e, der пообідній час; друга 
половина дня 

6  

Situation, -en, die ситуація 

Morgen, -, der ранок 

Vormittag, -e, der дообідній час; перша 
половина дня 

Mittag, -e, der обід; полудень 

Nacht, ..e, die ніч 

7a  

um о (про час) 

halb половина 

8a  

bei (+Person) у (когось) 

8b  

Tageszeit, -en, die частина дня 

Uhrzeit, -en, die час на годиннику 

10a  

Mutter, .., die мати 

spät пізно 

es ist (+ Uhrzeit) зараз… годин/хвилин 

schon  вже 

Mist (Sg.), der чорт забирай (розм.) 

Spiel, -e, das гра 

11a  

sauer похмурий; кислий 
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12a  

Sudoku, -s, das судоку 

fertig sein бути готовим 

gleich зараз! 

12b  

Computerspiel, -e, 
das 

комп’ютерна гра 

12c  

allein сам(а) 

au ja ой, так! 

na toll ну, круто! 

spinnen вигадувати; бути не при 
здоровому глузді 

  

Landeskunde  

1  

Pause, -n, die перерва 

Erdkunde (Sg.), die географія 

Mittagspause, -n, die перерва на обід 

Lernzeit, -en, die час навчання 

2  

fragen питати 

genau так, точно! 

Ganztagsschule, -n, 
die 

школа повного дня 

Hausaufgabe, -n, die домашнє завдання 

Skateboard, -s, das скейтборд 

jeder/jedes/jede кожен/кожне/кожна 

  

Auf einen Blick  

Modalverb, -en, das модальне дієслово 

Akkusativ, -e, der знахідний відмінок 

Satz, ..e, der речення 

Subjekt, -e, das підмет 

  

  

Modul 3     Anna  
Einstieg  
willkommen ласкаво просимо! 

Forum, Foren, das форум 

Mitglieder-Porträt,  
-s, das 

профіль учасника 

Karateklub, -s, der клуб карате 

Klub, s, der клуб 

Breakdance (Sg.), 
das 

брейк-данс 

zeichnen малювати; креслити 

Comic, -s, der  комікс 

Manga, -s, das комікси манга 

Japan (Sg.), das Японія 

Japanisch (Sg.), das японська мова 

lesen читати 

Spaß, ..e, der задоволення 

danke дякую 

Fremdsprache, -n, 
die 

іноземна мова 

Mitglied, -er, das член; членкиня 

  

Lektion 7  
1a  

Onkel, -, der дядько 

Opa, -s, der дідусь (розм.) 

1b  

Judo (Sg.), das дзюдо 

Architekt, -en, der архітектор 

Architektin, -nen, die архітекторка 

Wasser (Sg.) das вода 

niemand ніхто 

2a  

Großvater, .., der дідусь 

Oma, -s, die бабуся (розм.) 
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Großmutter, .., die бабуся 

Großeltern (Pl.) бабуся та дідусь 

Tante, -n, die тітка 

Eltern (Pl.) батьки 
Cousin, -s, der кузен; двоюрідний брат 

Cousine, -n, die кузина; двоюрідна сестра 

Schwester, -n, die сестра 

3a  

Familie, -n, die сім’я; родина 

nerven нервувати; дратувати 

5  

Beruf, -e, der професія 

Arzt, ..e, der лікар 

Ärztin, -nen, die лікарка 

Lehrerin, -nen, die вчителька 

Lehrer, -, der вчитель 

Hausfrau, -en, die домогосподарка 

Hausmann, ..er, der господар будинку 

Koch, ..e, der повар 

Köchin, -nen, die повариха 

6  

Trainer, -, der тренер 

Trainerin, -nen,  
die 

тренерка 

Tänzerin, -nen, die танцюристка 

Tänzer, -, der танцюрист 

Sekretärin, -nen,  
die 

секретарка 

Sekretär, -e, der секретар 

8  

zu (lokal) до/у (прийменник місця) 

Master-Turnier, -e, 
das 

професійний турнір 

Turnier, -e, das турнір 

Breakdance-Elite,  
-n, die 

найкращі танцюристи 
брейк-дансу 

soweit тут: настав час 

Polen (Sg.), das Польща 

Griechenland (Sg.), 
das 

Греція 

treffen (sich) зустрічатися 

dabei при цьому 

9  

Russland (Sg.), das Росія 

Kenia (Sg.), das Кенія 

China (Sg.), das Китай 

Türkei (Sg.), die Туреччина 

glauben вірити 

10a  

trainieren тренувати(ся) 

Tanz-Video, -s, das танцювальне відео 

Choreografie, -n,  
die 

хореографія 

Energie, -n, die енергія 

Rhythmus, 
Rhythmen, der 

ритм 

Sporthalle, -n, die спортивна зала 

Halle, -n, die зала 

Stadion, Stadien, 
das 

стадіон 

Straße, -n, die вулиця 

tanzen танцювати 

Video, -s, das відео 

egal все одно; байдуже 

Glück (Sg.), das удача; успіх 

Kunst, ..e, die мистецтво 

wünschen бажати 

viel Glück Бажаю успіху! Хай щастить! 
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11  

Fußballspielerin,  
-nen, die 

футболістка 

Fußballspieler, -, der футболіст 

Spieler, -, der гравець 

Spielerin, -nen, die гравець (жін.) 

Text, -e, der текст 

  

Lektion 8  
1a  

Mineralwasser (Sg.), 
das 

мінеральна вода 

Cola, -s, die кола 

Orangensaft, ..e, der апельсиновий сік 

Saft, ..e, der сік 

Orange, -n, die апельсин 

Tee, -s, der чай 

Spezi (Sg.), das «шпеці» (кола з лимонадом)  

Apfelsaft, ..e, der яблучний сік 

Apfel, .., der яблуко 

Limo, -s, die лимонад 

Eistee, -s, der холодний чай 

Kakao, -s, der какао 

Kaffee, -s, der кава 

Milch (Sg.), die молоко 

1b  

Karibik-Cocktail, -s, 
der 

карибський коктейль 

Cocktail, -s, der коктейль 

2  

Durst (Sg.), der спрага 

3  

Möchtest du …? Ти хотів би …? 

mögen любити 

lieber mögen більше любити 

4a  

Limonade, -n, die лимонад 

Bananenmilch (Sg.), 
die 

бананове молоко 

Liter, -, der літр 

Mangosaft, ..e, der манговий сік 

Mango, -s, die манго 

Eiswürfel, -, der кубик льоду 

Würfel, -, der кубик 

Zitrone, -n, die лимон 

Zucker, -, der цукор 

Banane, -n, die банан 

4b  

Glas, ..er, das склянка 

schmecken смакувати 

5  

Geld, -er, das гроші 

Euro (Sg.), der євро 

fünfzig п’ятдесят 

genug досить 

6a  

dreißig тридцять 

vierzig сорок 

sechzig шістдесят 

siebzig сімдесят 

achtzig вісімдесят 

neunzig дев’яносто 

hundert сто 

8  

mehr більше 

wenig мало 

9a  

Kaugummi, -s, der жувальна гумка 

Summe, -n, die сума 
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9b  

Sie Ви 

Flasche, -n, die пляшка 

sonst крім того; ще; інакше 

etwas щось 

auf Wiedersehen до побачення, до зустрічі 

Wiedersehen, -,  
das 

прощання, зустріч 

10  

kosten коштувати 

Cent (Sg.), der цент 

11  

Schokolade, -n, die шоколад 

Tüte, -n, die пакет 

Popcorn (Sg.), das попкорн 

Chips (Pl.) чіпси 

Herr, -en, der пан (звертання до чоловіка) 

12  

Kino, -s, das кінотеатр 

registrieren реєструвати 

seit з (якогось часу) 

immer завжди 

ungesund нездоровий; шкідливий 

13a  

Entschuldigung, -en, 
die 

пробачення; вибачте! 

Hilfe, -n, die допомога 

Sache, -n, die річ 

bisschen трохи 

furchtbar страшний; жахливий 

Buch, ..er, das книга 

nass мокрий 

Kamel, -e, das верблюд 

  

  

15  

Da steht mein Name. Там вказано моє прізвище. 

CD, -s, die CD-диск 

  

Lektion 9  
1  

worüber про що 

2a  

Fleisch (Sg.), das м’ясо 

Marmelade, -n, die варення; джем 

Brot, -e, das хліб 

Reis (Sg.), der рис 

Gemüse, -, das овочі 

Fisch, -e, der риба 

Brötchen, -, das булочка 

Kuchen, -, der пиріг 

Obst (Sg.), das фрукти 

3a  

Sportmagazin, -e, 
das 

спортивний журнал 

essen їсти 

Sumo-Ringer, -,  
der 

сумоїст 

eigentlich власне кажучи 

Frühstück (Sg.), das сніданок 

verrückt божевільний 

Mittagessen, -, das обід 

dazu до цього 

schlafen спати 

dick товстий 

werden ставати 

Abendessen, -, das вечеря 

wieder знову 
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5b  

Suppe, -n, die суп 

Salat, -e, der салат 

Kartoffel, -n, die картопля 

kalt холодний 

fantastisch неймовірний; фантастичний 

7a  

Freizeit (Sg.), die вільний час 

wie lange як довго 

lange довго 

Porträt, -s, das портрет 

aufstehen вставати 

Training, -s, das тренування 

duschen приймати душ 

meistens переважно 

ungefähr приблизно 

Mittagsruhe, -n, die пообідній відпочинок 

Hausarbeit, -en, die робота по господарству 

Arbeit, -en, die робота 

aufräumen прибирати 

einkaufen купувати; ходити за 
покупками 

kochen готувати 

Fernseher, -, der телевізор 

Zimmer, -, das кімната 

Schluss, ..e, der кінець 

9a  

Vorname, -n, der ім’я 

Lieblingsfarbe, -n, die улюблений колір 

Farbe, -n, die колір 

Lieblingsessen, -, das улюблена їжа 

Essen, -, das їжа 

Lieblingswort, ..er, 
das 

улюблене слово 

sein/seine його 

9b  

ihr/ihre її 

  

Landeskunde  

1a  

Kochkurs, -e, der кулінарний курс 

Kurs, -e, der курс 

an в 

Jugendliche, -n, der підлітки; молодь 

ohne без  

warm теплий 

Süße (Sg.),das солодощі 

Kuh, ..e, die корова 

wachsen зростати 

auf (lokal) на/в (прийменник місця) 

Baum, ..e, der дерево 

Fabrik, -en, die фабрика 

stopp стоп 

leben жити 

Kochbuch, ..er, das кулінарна книга 

Team, -s, das команда 

Kindergarten, ..,  
der 

дитячий садок 

Kind, -er, das дитина 

gesund здоровий 

Kochprojekt, -e,  
das 

кулінарний проєкт 

Projekt, -e, das проєкт 

2a  

normalerweise зазвичай 

Müsli, -s, das мюслі 

Obstsalat, -e, der фруктовий салат 

Melone, -n, die диня 

gar зовсім 

Dose, -n, die консервна банка 
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Tomatensuppe, -n, 
die 

томатний суп 

Tomate, -n, die томат; помідор 

Kartoffelsuppe, -n, 
die 

картопляний суп 

schwer важкий 

lecker смачний 

zu Hause вдома 

Hamburger, -, der гамбургер 

Schinken, -, der шинка 

Schnitzel, -, das шніцель 

unser наш 

oft часто 

  

Projekt  

1a  

Foto-Kochbuch, ..er, 
das 

кулінарна книга з фото 

Pfannkuchen, -, der млинець 

Tomatensoße, -n, 
die 

томатний соус 

Soße, -n. die соус 

Apfelmus (Sg.), das яблучний мус 

Ei, -er, das яйце 

Butter (Sg.), die масло 

Salz (Sg.), das сіль 

Pfeffer (Sg.), der перець 

Mehl (Sg.), das мука 

Zwiebel, -n, die цибуля 

Öl, -e, das олія 

1b  

pürieren робити пюре 

anbraten обсмажувати 

schneiden різати 

hinzufügen додавати 

Minute, -n, die хвилина 

guten Appetit Смачного! 

  

Auf einen Blick  

Höflichkeitsform,  
-en, die 

ввічлива форма 

Plural, -e, der множина 

Negativartikel, -,  
der 

заперечний артикль 

Possessivartikel, -, 
der 

присвійний артикль 

Genitiv, -e, der родовий відмінок 

trennbares Verb,  
-en, das 

дієслово з відокремлюваним 
префіксом 

Wortbildung, -en,  
die 

словотворення 

Endung, -en, die закінчення 

Form, -en, die форма 

  

Wiederholung  

Kiosk, -e, der кіоск 

 


