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Die alphabetische Wortliste enthält die neuen Wörter des Kursbuchs Beste Freunde Einstiegskurs 
DaZ 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 Einstiegskurs DaZ 
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 
Einstiegskurs DaZ 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 Einstiegskurs DaZ. 

• 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. 

 
Buchstaben Літери 
  

A a – Apfel яблуко 

B b – Bett ліжко 

C c – cool класний, крутий 

D d – Deutsch німецька мова 

E e – essen їсти 

F f – Freitag п’ятниця 

G g – Geografie географія 

H h – Heft зошит 

I i – Internet інтернет 

J j – Joghurt йогурт 

K k – Kunst мистецтво 

L l – Lehrer вчитель 

M m – Mappe папка 

N n – Nase ніс 

O o – Onkel дядько 

P p – Pullover светр 

Q(u) q(u) – Quak квак! кряк! 

R r – Rock спідниця 

S s – Sonntag неділя 

T t – Tisch стіл 

U u – Unterricht заняття 

V v – Vater батько 

W w – Wasser вода 

X x – Taxi таксі 

Y y – Physik фізика 

Z z – Zug потяг 

Ä ä – Käse сир 

Ö ö – hören слухати 

Ü ü – Tür двері 

ck – Block блокнот 

ie – spielen грати 

ß – häßlich жахливий 

äu – Bäuche животи 

Au – au Auge око 

Ei ei – Bein нога 

Eu eu – neun дев’ять 

Ch ch – kochen готувати 

Pf pf – Apfel яблуко 

Sch sch – Schere ножиці 

Sp sp – sprechen розмовляти 

St st – Straßenbahn трамвай 

  



Kursbuch Beste Freunde Einstiegskurs DaZ 
Glossar Deutsch-Ukrainisch Глосарій німецько-український 

 

Beste Freunde Einstiegskurs DaZ – Glossar Deutsch - Ukrainisch │ ISBN 978–3–19–111051–2│ © 2022 Hueber Verlag 2 

Wörter 
 

Слова 

1 Zahlen und Farben 1 Цифри та 
кольори 

  

Zahlen Цифри 

1 eins 1 один 

2 zwei 2 два 

3 drei 3 три 

4 vier 4 чотири 

5 fünf 5 п’ять 

6 sechs 6 шість 

7 sieben 7 сім 

8 acht 8 вісім 

9 neun 9 дев’ять 

10 zehn 10 десять 

11 elf 11 одинадцять 

12 zwölf 12 дванадцять 

13 dreizehn 13 тринадцять 

14 vierzehn 14 чотирнадцять 

15 fünfzehn 15 п’ятнадцять 

16 sechzehn 16 шістнадцять 

17 siebzehn 17 сімнадцять 

18 achtzehn 18 вісімнадцять 

19 neunzehn 19 дев’ятнадцять 

20 zwanzig 20 двадцять 

  

Farben Кольори 

weiß білий 

gelb жовтий 

orange помаранчевий 

rot червоний 

lila ліловий, бузковий 

blau синій 

grün зелений 

braun коричневий 

grau сірий 

schwarz чорний 

  

2 Schulsachen 2 Шкільні речі 

die Schultasche шкільний 
портфель 

das Mäppchen пенал 

der Stift олівець 

das Lineal лінійка 

der Radiergummi гумка 

der Spitzer стругачка 

das Heft зошит 

die Mappe папка 

der Block блокнот 

das Buch книга 

die Schere ножиці 

der Kleber клей 

  

3 Im Klassenzimmer 3 У класній кімнаті  

die Tafel дошка 

der Schwamm губка 

der Tisch стіл 

der Stuhl стілець 

das Fenster вікно 

die Tür двері 

der Schrank шафа 

das Regal полиця 

das Pult стіл для вчителя 

das Waschbecken умивальник 

der Papierkorb корзина для 
паперу 

der Computer комп’ютер 

  

4 In der Schule 4 У школі 

das Klassenzimmer шкільна кімната 

der Pausenhof шкільне подвір’я 
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der Lehrer вчитель 

die Lehrerin вчителька 

das Lehrerzimmer учительська 
кімната 

die Turnhalle спортивна зала 

die Toilette туалет 

das Sekretariat секретаріат 

das Rektorat кабінет директора 

der Hausmeister завгосп 
(завідуючий 
господарством) 

  

5 Im Unterricht 5 На заняттях/на 
уроці 

schreiben писати 

lernen вчити(ся) 

spielen грати 

lesen читати 

sprechen розмовляти 

rechnen рахувати 

schneiden різати 

kleben клеїти 

malen малювати 

singen співати 

  

6 Wochentage und 
Fächer 

6 Дні тижня та 
шкільні предмети  

Montag понеділок 

Dienstag вівторок 

Mittwoch середа 

Donnerstag четвер 

Freitag п’ятниця 

Samstag субота 

Sonntag неділя 

Deutsch німецька мова 

Mathematik математика 

Physik фізика 

Sport фізична культура 

Kunst мистецтво 

Musik музика 

Geografie географія 

Geschichte історія 

Biologie біологія 

  

7 Aktivitäten und 
Tageszeiten 

7 Види діяльності 
(дозвілля) та час 
дня 

essen їсти 

trinken пити 

frühstücken снідати 

kochen готувати 

schlafen спати 

telefonieren телефонувати 

Hausaufgaben 
machen 

робити домашні 
завдання 

Musik hören слухати музику 

im Internet surfen сидіти (серфити) в 
інтернеті 

Fußball spielen грати у футбол 

Fahrrad fahren кататися на 
велосипеді 

Freunde treffen зустрічатися з 
друзями 

der Morgen ранок 

der Vormittag перша половина 
дня; дообідній 
час 

der Mittag полудень, обід 

der Nachmittag друга половина 
дня; пообідній 
час 

der Abend вечір 
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8 Essen und Trinken 8 Їжа та напої 

der Reis рис 

das Brot хліб 

der Käse сир 

das Fleisch м’ясо  

der Fisch риба 

der Salat салат 

die Tomate помідор 

die Banane банан 

der Apfel яблуко 

die Milch молоко 

das Wasser вода 

der Tee чай 

  

9 Einkaufen und 
Geld 

9 Покупки та гроші 

die Cola кола 

die Limo лимонад 

die Schokolade шоколад 

die Pizza піца 

das Sandwich сендвіч 

der Joghurt йогурт 

ein Euro євро 

ein Cent цент 

möchten бажати 

kosten коштувати 

  

10 Familie 10 Сім’я 

der Opa дідусь 

die Oma бабуся 

die Großeltern дідусь та бабуся 

der Vater батько 

die Mutter мати 

die Eltern батьки 

der Onkel дядько 

die Tante тітка 

der Bruder брат 

die Schwester сестра 

die Geschwister брати і сестри 

  

11 Körper 11 Тіло 

das Haar волосся 

das Auge око 

das Ohr вухо 

der Mund рот 

die Nase ніс 

der Hals шия, горло 

der Bauch живіт 

die Hand кисть руки 

der Fuß стопа 

der Kopf голова 

der Arm рука 

das Bein нога 

waschen мити 

  

12 Beim Arzt 12 У лікаря 

die Halsschmerzen біль у горлі 

die Bauchschmerzen біль у животі 

die Kopfschmerzen головний біль 

die Ohrenschmerzen біль у вусі 

das Fieber температура 

der Husten кашель 

der Schnupfen нежить 

die Tablette таблетка 

die Medizin ліки 

die Salbe мазь 

  

13 Kleidung 13 Одяг 

die Hose штани 

der Pullover светр 

das Hemd сорочка 
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das Kleid сукня 

das T-Shirt футболка 

das Kopftuch хустка 

der Schuh черевик 

der Rock спідниця 

die Jacke куртка 

schön гарний 

cool класний 

hässlich жахливий 

  

14 Unterwegs in der 
Stadt 

14 Транспорт у 
місті 

der Bus автобус 

das Auto автомобіль 

das Taxi таксі 

der Zug потяг 

die U-Bahn метро 

die Straßenbahn трамвай 

das Fahrrad велосипед 

das Mofa мопед 

der Roller самокат 

das Skateboard скейтборд 

fahren (mit) їхати (чимось) 

zu Fuß gehen йти пішки 

  

15 Uhrzeit 15 Час 

die Uhr годинник; година 
(при визначенні 
часу) 

Viertel nach чверть по 

halb половина 

Viertel vor чверть до 

 


