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Die chronologische Wortliste enthält die neuen Wörter von Beste Freunde A2.2 Kursbuch und Arbeitsbuch 
in der Reihenfolge der Lektion und der Aufgabe, in der sie das erste Mal vorkommen. 

• Kursiv gedruckt sind Wörter, die weder zum Lernwortschatz von Beste Freunde A2.2 gehören, noch für 
die Prüfungen der Niveaustufen A1, A2 und B1 vorausgesetzt werden. 

• 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. 

 

Список слів в алфавітному порядку містить нові слова до підручника Beste Freunde A2.2 у 
послідовності уроків та вправ до них, у яких нові слова зустрічаються вперше.  

• Курсивом надруковані слова, які не відносяться ані до словникового запасу підручника Beste 
Freunde A2.2, ані передбачені для іспитів на рівні А1, А2 та В1. 

• 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. 
 

 

Modul 10 Jonas  

Lektion 28  
1a  

Lieblingsort, -e, der улюблене місце 

Reporter, -, der репортер 

Rheinufer, -, das узбережжя Рейну 

Ufer, -, das берег; узбережжя 

1b   

wählen обирати 

zuschauen дивитися; 
спостерігати 

täglich щоденно 

Tochter, .., die донька 

Trial-Fahrer, -, der тут: велосипедист, 
який виконує трюки 

gefährlich небезпечний 

4a  

spezial спеціальний; 
особливий 

Turm, ..e, der вежа 

hoch високий 

Schokoladenmuseum, 
-museen, das 

музей шоколаду 

Erde (Sg.), die земля 

vorbei sein минати; проходити 

wiederkommen повертатися; 
приходити ще раз 

5a  

Sohn, ..e, der син 

trösten втішати 

weinen плакати 

Bank, ..e, die лавка 

joggen бігати підтюпцем 

verletzen (sich) поранити; 
травмуватися 

Enkel, -, der онук 

Enkelin, -nen, die онучка 

Vogel, .., der птах 

Moped, -s, das мопед 

schimpfen сварити(ся) 

springen стрибати 
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Portemonnaie, -s, das гаманець 

stehlen красти 

5c 
 

Halt! Стривай! Стоп! 

ihr/ihm/ihm їй/йому  

zurückgeben повертати; віддавати 

7a  

gehören належати 

  

Lektion 29  
1a  

entschuldigen  вибачати; пробачати 

1b  

(halbe) Stunde, -n, die пів(години) 

Gespräch, -e, das розмова 

weggehen йти геть 

4a  

Vanille (Sg.), die ваніль 

Stracciatella (Sg.), das Стратачела (сорт 
морозива) 

Eisgetränk, -e, das охолоджуючий напій 

Eiskaffee, -s, der кава глясе 

Eisschokolade, -n, die холодний 
шоколадний напій 

Erdbeere, -n, die полуниця 

Schokoladeneis (Sg.), 
das 

шоколадне морозиво 

Schokoladentorte,  
-n, die 

шоколадний торт 

Stück, -e, das шматок 

Apfelkuchen, -, der яблучний пиріг 

4b  

Kellner, -, der офіціант 

Kellnerin, -nen, die офіціантка 

5  

Gast, ..e, der відвідувач 

höflich ввічливий 

unhöflich неввічливий 

6b  

eng вузький 

X-Beine (Pl.) Х-подібні ноги 

O-Beine (Pl.) О-подібні ноги 

Geschäft, -e, das магазин 

mitgehen йти разом 

Prospekt, -e, der рекламний проспект 

8a 
 

kariert у клітинку 

Schal, -s, der шарф 

bunt різнокольоровий; 
яскравий 

Gürtel, -, der ремінь; пояс 

Leggings (Pl.) легінси 

gestreift смугастий 

Sweatshirt, -s, das світшот 

Stiefel, -, der чобіт 

8b  

schrecklich жахливий 

9  

überhaupt взагалі 

10a  

Jugendzeitschrift, -en, 
die 

молодіжний журнал 

Psychologe, -n, der психолог 

Psychologin, -nen, die психологиня 

Doktor (Dr.), -en, der доктор (учений 
ступінь) 

antworten відповідати 

vor Kurzem нещодавно 
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öfter частіше 

plötzlich раптом; зненацька 

12  

böse злий 

13a  

vorsichtig обережний, 
обережно 

  

Lektion 30  

1  

Stress (Sg.), der стрес 

2b  

stundenlang  годинами 

4b  

Ausbildung, -en, die професійна освіта 

5a  

Bewerbung, -en, die заява про прийом на 
навчання/роботу 

Praktikum, Praktika, 
das 

практика 

Informationsveran-
staltung, -en, die 

інформаційний захід 

BiZ (Berufsinforma-
tionszentrum,  
-zentren, das) 

центр професійної 
орієнтації 

5b  

Firma, Firmen, die фірма 

6a  

Realschule, -n, die середня школа (2 
ступеню) 

6b  

Büro, -s, das офіс 

Friseursalon, -s, der перукарня 

Sportgeschäft, -e, das спортивний магазин 

  

  

7a  

Technik (Sg.), die техніка 

fit sein бути у формі 

Techniker, -, der технік 

Technikerin, -nen, die технік (жін.) 

Exportfirma, Export-
firmen, die 

фірма-експортер 

Krankenpfleger, -, der санітар 

Krankenschwester, -n, 
die 

медсестра 

mindestens принаймні; 
щонайменше 

8  

Friseur, -e, der перукар 

Friseurin, -nen, die перукарка 

Polizist, -en, der працівник поліції 

Polizistin, -nen, die працівниця поліції 

Bäcker, -, der пекар 

Bäckerin, -nen, die пекарка 

Verkäufer, -, der продавець 

Verkäuferin, -nen, die продавчиня 

Ingenieur, -e, der інженер 

Ingenieurin, -nen, die інженерка 

9a  

dauern тривати 

IT-Service, -s, der IT-сервіс 

spannend захоплюючий 

Check-in (Sg.), der реєстрація 

Automat, -en, der автомат 

Gepäck (Sg.), das багаж 

Gepäckabteilung, -en, 
die 

багажне відділення 

mithelfen допомагати 

Kollege, -n, der колега 
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Kollegin, -nen, die колега (жін.) 

Tower (Sg.), der командно-
диспетчерський 
пункт 

insgesamt всього; разом 

10  

Ding, -e, das річ 

Landeskunde   

1  

weltberühmt прославлений на весь 
світ 

Rathaus, ..er, das ратуша 

Markt, ..e, der ринок 

Versammlung, -en, die збори 

Hochhaus, ..er, das багатоповерхівка 

Architektur (Sg.), die архітектура 

Straßenbahnlinie, -n, 
die 

трамвайний 
маршрут 

  

Projekt  

2c  

Parkplatz, ..e, der автостоянка 

Skateboarder, -, der скейтбордист 

  

Auf einen Blick  

Konjunktiv II (Sg.), der кон’юнктив; умовний 
спосіб 

Demonstrativartikel, -, 
der 

вказівний артикль 

  

Arbeitsbuch  

Lektion 28  
3  

Skatehalle, -n, die скейтодром (критий) 

  

Lektion 30  
6  

Sommerferien (Pl.) літні канікули 

Deutschunterricht 
(Sg.), der 

заняття/уроки 
німецької мови 

  

Modul Sofie  

Einstieg  
Sedcard, -s, die профіль; анкета 

(моделі) 

Augenfarbe, -n, die колір очей 

Haarfarbe, -n, die колір волосся 

Kleidergröße, -n, die розмір одягу 

Schuhgröße, -n, die розмір взуття 

Kenntnisse (Pl.) знання 

Ballett (Sg.), das балет 

Ballettunterricht (Sg.), 
der 

заняття балетом 

Schulchor, ..e, der шкільний хор 

Dialekt, -e, der діалект 

  

Lektion 31  
1a  

Wasserflasche, -n, die пляшка води 

Monatskarte, -n, die проїзний абонемент 
на місяць 

Tanzschuh, -e, der танцювальне взуття 

Duschgel, -s, das гель для душу 

Handtuch, ..er, das рушник 

1b  

hell світлий 

Top, -s, das топ (предмет одягу) 

3  

vorhin раніше 
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4a  

Talent, -e, das талант 

Talent-Show, -s, die шоу талантів 

Look, -s, der лук (образ) 

Styling, -s, das стиль 

Frisuren-Modell, -e, 
das 

модель для зачісок 

mittellang середньої довжини 

Salon, -s, der салон краси 

Jugend-Filmfestival,  
-s, das 

кінофестиваль для 
молоді 

Casting, -s, das кастинг 

casten проводити кастинг 

Moment, -e, der момент 

im Moment у даний момент 

Katalog, -e, der каталог 

Formular, -e, das формуляр 

ausfüllen заповнювати 

hochladen завантажувати 

Fotoshooting, -s, das фотозйомка 

professionell професійний  

5a  

Fieber (Sg.), das температура, 
лихоманка 

5b  

Grippe (Sg.), die грип 

Apotheke, -n, die аптека 

Tablette, -n, die таблетка  

wenn (… dann) якщо (… то) 

6  

langweilen (sich) набридати; 
нудьгувати 

8b  

Schulparty, -s, die шкільна вечірка 

  

10  

Müllcontainer, -, der контейнер для сміття 

Sendung, -en, die передача 

Fernsehsendung, -en, 
die 

телевізійна передача 

Publikum (Sg.), das публіка; глядачі 

junge Leute молодь 

Moderator, -en, der ведучий 

Moderatorin, -nen, die ведуча 

Albtraum, ..e, der жахіття; жахливий 
сон 

reich багатий 

Botschaft, -en, die звістка; послання 

schaffen вдаватися 

Erfolg, -e, der успіх 

Castingshow, -s, die кастинг-шоу 

superschön суперовий; 
надзвичайно 
гарний 

beliebt улюблений; 
популярний 

Genie, -s, das  геній 

Kritik, -en, die критика 

Kandidat, -en, der кандидат 

Kandidatin, -nen, die кандидатка 

Fernsehpublikum (Sg.), 
das 

телеглядачі 

Experte, -n, der експерт; фахівець 

Expertin, -nen, die експертка; фахівець 
(жінка) 

Medien-Expertin, -nen, 
die 

експерт у сфері ЗМІ 

protestieren протестувати 
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Lektion 32  
1a  

mitspielen грати разом 

Quiz-Sendung, -en, die вікторина 

weitermachen продовжувати 

1b  

gratulieren вітати 

2  

aufhören припиняти; 
припинитися 

Joker, -, der джокер 

Kobra, -s, die кобра 

Schlange, -n, die змія 

Südasien (Sg.), das Південна Азія 

4a  

-tausend тисяча 

Million, -en, die мільйон 

7  

Radweg, -e, der велосипедна доріжка 

Wörterbuch, ..er, das словник 

8  

Möbel (Pl.) меблі 

Designer-Möbel (Pl.) дизайнерські меблі 

bequem комфортний 

Waschmaschine, -n, 
die 

пральна машина 

9  

Lautsprecher, -, der колонка; динамік 

Boot, -e, das човен 

10a  

Lotto (Sg.), das лотерея 

  

  

10b  

Millionär, -e, der мільйонер 

Millionärin, -nen, die мільйонерка 

Rentner, -, der пенсіонер 

Rentnerin, -nen, die пенсіонерка 

Gewinn, -e, der виграш 

Gewinner, -, der той, хто виграв; 
переможець 

Gewinnerin, -nen, die та, хто виграла; 
переможниця 

spenden жертвувати; дарувати 

10c  

Dame, -n, die дама 

Jackpot, -s, der джек-пот 

Rente, -n, die пенсія 

Organisation, -en, die організація 

Tierschutzverein, -e, 
der 

спілка захисту тварин 

Grundschule, -n, die початкова школа 

Bürgermeister, -, der мер 

danken дякувати 

  

Lektion 33  

1  
Grad (°C) (Sg.), der градус 

2b  

Decke, -n, die ковдра; плед 

könnt- міг би, могла б 

Nudelsalat, -e, der салат з макаронами 

Schwimmsachen (Pl.) аксесуари для 
плавання 

4  

Weg, -e, der шлях; доріжка 
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7a  

deutlich розбірливо, чітко 

auf Deutsch  німецькою (мовою) 

8a  

Kanada (Sg.), das Канада 

vorher раніше 

herrlich чудесний; 
прекрасний 

superheiß дуже спекотно 

Mitspieler, -, der гравець у команді 

rufen звати 

Hundebesitzer, -, der господар собаки 

Partnerstadt, ..e, die місто-побратим 

Landeskunde  

1  

national національний 

Musikwettbewerb, -e, 
der 

музичний конкурс 

Preisgeld, -er, das призовий фонд, 
призові гроші 

Sänger, -, der співак 

Musikdatei, -en, die музичний файл 

2  

Instrument, -e, das інструмент 

regional регіональний 

Region, -en, die регіон 

  

Arbeitsbuch  

Lektion 31  
5  

Online-Spiel, -e, das онлайн-гра 

Digitalkamera, -s, die цифровий 
фотоапарат 

Strategie, -n, die стратегія 

7b  

Anrede, -n, die звертання 

8a  

Tanzkurs, -e, der танцювальний курс 

  

Lektion 32  
3  

Frisbee, -s, das фрізбі 

11  

Weltrekord, -e, der світовий рекорд 

Fußballturnier, -e, das футбольний турнір 

Kicker, -, der футболіст (розм.) 

Teilnahme (Sg.), die участь 

fördern сприяти 

16  

südasiatisch південно-азіатський 

Zeichnung, -en, die малюнок 

Brillenschlange, -n,  
die 

окулярна змія 

Indien (Sg.), das Індія 

Pakistan (Sg.), das Пакистан 

Sri Lanka (Sg.), das Шрі-Ланка 

Bangladesch (Sg.), das Бангладеш 

  

Lektion 33  
5  

Wetter (Sg.), das погода 

  

Modul Tim  

Einstieg  
Fenster, -, das вікно 

Holz, ..er, das деревина  

Physiker, -, der фізик 
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Astronom, -en, der астроном 

Lieblingsposter, -, das улюблений постер 

Teleskop, -e, das телескоп 

Weltall (Sg.), das всесвіт; космос 

Mikroskop, -e, das мікроскоп 

Sitzsack, ..e, der крісло-мішок 

Möbelstück, -e, das предмет меблів 

Lektion 34  
1  

erleben пережити 

dunkel темний 

still тихий; спокійний 

Sonnenfinsternis, -se, 
die 

сонячне затемнення 

von … an починаючи від ... 

2c  

Wolke, -n, die хмара 

scheinen сяяти; світити 

3  

Spezialbrille, -n, die спеціальні окуляри 

5a  

Regen (Sg.), der дощ 

Schnee (Sg.), der сніг 

schneien сніжити 

Wind, -e, der вітер 

windig вітряно 

6a  

kühl прохолодний 

6b  

Norden (Sg.), der північ  

Osten (Sg.), der схід 

Süden (Sg.), der південь 

Westen (Sg.), der захід 

7a  

Sterngucker, -, der астроном; 
спостерігач за 
зірками 

Astronomie (Sg.), die астрономія 

Arbeitszimmer, -, das робочий кабінет 

beschäftigen (sich) займати(ся) чимось 

packen пакувати 

10b  

beeilen (sich) квапити(ся); 
поспішати 

leihen позичати 

Autobahn, -en, die автобан 

Panne, -n, die поломка у дорозі 

VW-Bus, -se, der автобус марки 
Фольксваген 

Lektion 35  
1  

Umwelt (Sg.), die навколишнє 
середовище 

Müll (Sg.), der сміття 

wegwerfen викидати 

produzieren виробляти 

sowieso все одно 

Abfall, ..e, der відходи; сміття 

Projekttag, -e, der проєктний день 

Umweltschutz (Sg.), 
der 

захист 
навколишнього 
середовища 

2a  

Bastel-Blog, -s, der блог для любителів 
майструвати 

Bücherbus, -se, der автобус-книгарня 

Tausch (Sg.), der обмін 

Tausch-Flohmarkt, ..e, 
der 

блошиний ринок 
обміну речами 

Kleiderkreisel, -, der обіг предметів одягу 



Kursbuch und Arbeitsbuch Beste Freunde A2.2 
Glossar Deutsch-Ukrainisch Глосарій німецько-український 

 

 

Beste Freunde A2.2 – Glossar Deutsch- Ukrainisch │ ISBN 978-3-19-501052-8│ © 2022 Hueber Verlag 9 

passen пасувати; личити 

hinbringen приносити 

Buslinie, -n, die автобусний 
маршрут 

Bücherregal, -e, das книжна полиця  

Fahrt, -en, die поїздка 

holen брати; знімати (з 
полиці) 

sparen заощаджувати  

zurückstellen поставити назад 

leer порожній 

Lieblings-Magazin, -e, 
das 

улюблений журнал 

nützlich корисний 

praktisch практичний 

2b  

tauschen міняти(ся) 

Stadtbus, -se, der міський автобус 

4  

erst тільки 

5  

Nase, -n, die ніс 

benutzen користуватися 

Zirkus, -se, der цирк 

6a  

Kantine, -n, die їдальня 

aufstellen встановити 

6b  

anbieten пропонувати 

Verwandte, -n, die/der родич 

7a  

lockig кучерявий 

aufregend хвилюючий 

klug розумний 

8a  

Tausch-Aktion, -en, die акція обміну речами 

9b  

Material, Materialien, 
das 

матеріал 

Upcycling (Sg.), das вторинна переробка 

10a  

Badmintonschläger, -, 
der 

ракетка для 
бадмінтону 

Baby, -s, das малюк 

Baby-Decke, -n, die ковдра для малюка 

Shampoo, -s, das шампунь 

Shampoo-Flasche, -n, 
die 

пляшка від шампуню 

Zeitungsständer, -, der газетний кіоск 

10b  

Plastik (Sg.), das пластик 

Stoff, -e, der тканина; матеріал 

Metall, -e, das метал 

11  

Stiftebox, -en, die коробка для олівців 

Farbstift, -e, der фломастер 

  

Lektion 36  
1a  

Durchsage, -n, die об’ява (по радіо, 
телефону) 

1b  

Abitur (Sg.), das іспити на атестат 
зрілості 

1c  

Stock(werk), Stock-
werke, das 

поверх 

Vortrag, ..e, der доповідь; лекція 

Bücherei, -en, die книгарня 

handeln (von etwas) мова йде про щось 
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2a  

Persönlichkeit, -en, die особистість 

Sportler, -, der спортсмен 

Sportlerin, -nen, die спортсменка 

Wissenschaftler, -, der науковець 

Wissenschaftlerin,  
-nen, die 

науковиця 

Schriftsteller, -, der письменник 

Schriftstellerin, -nen, 
die 

письменниця 

2b  

Alltag (Sg.), der повсякдення 

2c  

geboren народився, 
народилася 

Autounfall, ..e, der автомобільна аварія 

verletzt ушкоджений; 
травмований 

Operation, -en, die операція 

Fußballprofi, -s, der професійний 
футболіст 

Kugelstoßen (Sg.), das штовхання ядра 

Diskuswerfen (Sg.),  
das 

метання диска 

Sommer-Paralympics 
(Pl.) 

літні параолімпійські 
ігри 

Goldmedaille, -n, die золота медаль 

Leistung, -en, die досягнення, успіх 

Hilfsprojekt, -e, das проєкт допомоги 

Handicap, -s, das гандикап 

Behinderung, -en, die обмежені 
можливості 

Leben, -, das життя 

Sinn (Sg.), der сенс 

Autor, -en, der автор 

Autorin, -nen, die авторка 

Natur (Sg.), die природа 

heiraten одружитися 

geschieden розлучений 

Karriere, -n, die кар’єра 

Stiftung, -en, die фонд 

finanziell фінансовий 

Maler, -, der художник 

Malerei (Sg.), die живопис 

Zeichner, -, der художник; кресляр 

erscheinen виходити; побачити 
світ, з'явитися 

Roman, -e, der роман 

Jugendliteraturpreis,  
-e, der 

молодіжна 
літературна 
премія 

2d  

Pflanze, -n, die рослина  

Jugendbuch, ..er, das молодіжна книга 

verheiratet одружений 

6b  

Südamerika (Sg.), (das) Південна Америка 

wissenschaftlich науковий 

Naturwissenschaft,  
-en, die 

природознавство, 
природнича наука 

wohl fühlen (sich) почувати (себе) 
добре 

  

Landeskunde  

1  

forschen досліджувати 

erfinden винаходити 

2  

Bastler, -, der умілець; любитель 
майструвати 

Solarmobil, -e, das автомобіль на 
сонячній батареї 
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Solarzelle, -n, die сонячна батарея 

Dach, ..er, das дах 

Sonnenenergie, -n,  
die 

сонячна енергія 

Alternative, -n, die альтернатива 

Babywindel, -n, die підгузок 

Baumwolle (Sg.), die бавовна 

Vulkan, -e, der вулкан 

Wärmebildkamera, -s, 
die 

тепловізор 

Stein, -e, der камінь 

messen вимірювати 

aufschreiben записувати 

feststellen визначати 

Temperatur, -en, die температура 

Software, -s, die програмне 
забезпечення 

berechnen обчислювати; 
оцінювати; 
підраховувати 

Führerschein, -e, der посвідчення водія 

Projekt  
1  

Buchdruck (Sg.), der друкарство 

Röntgenbild, -er, das рентгенівський 
знімок 

Hubschrauber, -, der гелікоптер 

3a  

Kleidergeschäft, -e, 
das 

магазин одягу 

Gold (Sg.), das золото 

Goldsucher, -, der золотошукач 

Niete, -n, die заклепка (на 
джинсах) 

  

Arbeitsbuch  

Lektion 35  
6  

Umwelt-Magazin, -e, 
das 

ілюстрований 
журнал про 
навколишнє 
середовище 

14  

Tausch-Party, -s, die вечірка з обміну 
речами 

15a  

Brett-Spiel, -e, das настільна гра 

17a  

Vorschlag, ..e, der пропозиція 

  

Lektion 36  
14a  

Lieblingsfußballspieler, 
-, der 

улюблений 
футболіст 

 




