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Beste Freunde A1.2
Глосарій німецько-український

Die Wortliste enthält die Wörter des Kursbuchs Beste Freunde A1.2 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 A1.2 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.

•

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 A1.2 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 A1.2, 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 4

Nico

Einstieg
Max-PlanckGymnasium (Sg.),
das

гімназія імені
Макса Планка

Heimatstadt, ..e, die

рідне місто

Karte, -n, die

карта

basteln

майструвати

Modellschiff, -e,
das

модель корабля

jemand

Gitarrist, -en, der

гітарист

perfekt

чудовий; відмінний

Lektion 10
1
Betreff, -e, der

тема, предмет
обговорення

sammeln

збирати;
колекціонувати

Modell, -e, das

модель

хтось

selbst

самостійно

Idee, -n, die

ідея

Klub, -s, der

клуб

außerdem

крім того

Treffen, -, das

зустріч

FC-Bayern-Fan, -s,
der

фанат
футбольного
клуба Баварія

Klub-Treffen, -, das

клубна зустріч

Gruß, ..e, der

вітання; привіт

Allianz-Arena (Sg.),
die

стадіон АльянсАрена

Viele Grüße

щирі вітання

draußen

надворі; зовні

P.S. (post scriptum)
(Sg.), das

wichtig

важливий

постскриптум;
приписка до
листа

deshalb

тому

Handy, -s, das

мобільний телефон

Band (Musik), -s, die

музичний ансамбль

Handynummer, -n,
die

номер мобільного

suchen

шукати
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2
Fan-Artikel, -, der

предмети з
символікою
улюбленої
команди

Artikel, -, der

предмет, товар, річ

Ring, -e, der

кільце

Ohrring, -e, der

сережка

Poster, -, das

постер

Handy-Anhänger, -,
der

брелок для
мобільного
телефону

3a

Bau, Bauten, der

будівництво,
конструювання

Magazin, -e, das

ілюстрований
журнал

Redaktion, -en, die

редакція

Fotograf, -en, der

фотограф

8
Super-Schiff, -e, das

люксове судно

9
mitbringen

приводити,
приносити із
собою

11b

skypen

спілкуватися у
скайпі

fernsehen

дивитися телевізор

laufen

бігати

Marathon, -s, der

марафон

3b
gerade (jetzt)

Beste Freunde A1.2
Глосарій німецько-український

саме зараз

5
noch mal

ще раз

wiederholen

повторити

7

Café, -s, das

кафе

See, -n, der

озеро

Park, -s, der

парк

See-Park, -s, der

парк з озером

12
Bibliothek, -en, die

бібліотека

Schwimmbad, ..er,
das

басейн

Kaufhaus, ..er, das

універсальний
магазин
фанат моделей
кораблів
у (прийменник
місця: куди, у
якому напрямі)

Wettbewerb, -e, der

конкурс

Modellschiff-Fan, -s,
der

fotografieren

фотографувати

in (lokal: wohin)

schicken

надіслати

per

за допомогою;
шляхом

Post (Sg.), die

пошта

Problem, -e, das

проблема

Skizze, -n, die

ескіз; схема

schnell

швидкий

vergessen

забувати

Adresse, -n, die

адреса

Modellbau (Sg.),
der

моделювання

Lektion 11
1a
Unfall, .., der

нещасний випадок

1b
Bein, -e, das

нога

wehtun

боліти

Fuß, ..e, der

стопа

Kopfschmerzen (Pl.)

головний біль
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Beste Freunde A1.2
Глосарій німецько-український
solch-

такий, таке, така,
такі

immer noch

все ще

gebrochen sein

бути зламаним

los müssen

бути вимушеним
йти геть

Kopf, ..e, der

голова

Hand, ..e, die

кисть руки

Arm, -e, der

рука

Ohr, -en, das

вухо

Zahn, ..e, der

зуб

leider

на жаль

Hals, ..e, der

шия, горло

Gute Besserung

Rücken, -, der

спина

швидкого
одужання!

Bauch, ..e, der

живіт

Vorsicht (Sg.), die

обережність,
обережно!

7

3
Halsschmerzen (Pl.)

біль у горлі

Test, -s, der

тест

Oje!

О, Боже!

велотур

Schmerz, -en, der

біль

Fahrrad-Tour, -en,
die

Bauchschmerzen
(Pl.)

біль у животі

Ohrenschmerzen
(Pl.)

біль у вусі

Rückenschmerzen
(Pl.)

біль у спині

Zahnschmerzen (Pl.)

зубний біль

4b

8a
bleiben
9a
Erste Hilfe (Sg.), die

перша допомога

PECH-Regel, -n, die

алгоритм дій при
наданні першої
допомоги

nicht mehr

більше не

bewegen

рухати

Eisbeutel, -, der

пакет з льодом

Verband, ..e, der

пов’язка

stabilisieren

стабілізувати,
зафіксувати
підняти

Supermarkt, ..e, der

супермаркет

dir

тобі

Kicker-Magazin, -e,
das

ілюстрований
журнал для
футболістів Kicker

na gut

ну, добре

hochlegen

Taschengeld (Sg.),
das

кишенькові гроші

9c

5
zeigen

показувати

6a
Pech (Sg.), das

невдача

Was ist denn los?

Що сталося?

gestern

вчора

залишатися

Aktivität, -en, die

тут: зайняття
спортом

kühlen

охолоджувати

Position, -en, die

положення
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Lektion 12

7

2

Zug, ..e, der

потяг

Sängerin, -nen, die

співачка

Auto, -s, das

автомобіль

Achtung (Sg.), die

увага

U-Bahn, -en, die

метро

verkaufen

продавати

8

E-Gitarre, -n, die

електрогітара

zu Fuß

Teil, -e, das

тут: штука, річ

9

Sound, -s, der

звук

автобусна зупинка

umziehen

переїжджати

Bus-Haltestelle, -n,
die

Bass, ..e, der

бас-гітара

Bahnhof, ..e, der

вокзал

Keyboard, -s, das

клавішні

10

fehlen

бракувати

dran sein

Song, -s, der

пісня

11a

anrufen

телефонувати

nett

на (прийменник
місця)

Landeskunde

пішки

бути на черзі
милий; люб’язний

4
am (lokal)
5a
Telefonnummer, -n,
die

номер телефону

6a

2a
Aktion, -en, die

акція

Mittelschule, -n, die

середня школа

Recycling-Firma,
-Firmen, die

фірма з переробки
відходів

weit

далеко

zahlen

платити

Bus, Busse, der

автобус

bekommen

отримувати

Straßenbahn, -en,
die

трамвай

helfen

допомагати

links

зліва

Fernsehsender, -,
der

телеканал

proben

репетирувати

dort

там

Lucky-Luke-Heft,
-e, das

pünktlich

пунктуальний

номер журналу
коміксів
«Щасливчик Люк»

Asterix-Heft, -e,
das

номер журналу
коміксів
«Астерікс»

Micky MausMagazin, -e, das

ілюстрований
журнал «Мікі
Маус»

Freundschaftsband,
..er, das

фенічка, браслет
дружби

6b
zur (lokal)

rechts

до (прийменник
місця, вказує
напрям)
справа

Beste Freunde A1.2 – Glossar Deutsch - Ukrainisch │ ISBN 978-3-19-501051-1 │ © 2022 Hueber Verlag

4

Kursbuch
Glossar Deutsch-Ukrainisch
Spielzeug, -e, das

іграшка

Sammlung, -en, die

колекція

Motto, -s, das

гасло; девіз

Stern, -e, der

зірка

Beste Freunde A1.2
Глосарій німецько-український

Tier-Motiv, -e, das

принт із
твариною

Pferd, -e, das

кінь

megacool (ugs.)

дуже круто

Hut, ..e, der

капелюх

Projekt

pink

рожевий

2

Monster, -, das

монстр

Motorrad, ..er, das

мотоцикл

schick

шикарний

Party, -s, die

вечірка

alle

усі

Jungs (Pl.)

хлопці

Nichtstun (Sg.), das

ледарство;
неробство

Auf einen Blick
Imperativ, -e, der

наказовий спосіб

Präteritum (Sg.),
das

претерітум
(минулий час)

Dativ, -e, der

давальний відмінок

Lektion 13

Imperativsatz, ..e,
der

наказове речення

1a

Modul 5

Kati

da sein

бути на місці

Ferien (Pl.)

канікули

1b

Einstieg
nennen

називати

Mütze, -n, die

шапка

Bluse, -n, die

блузка

Stil, -e, der

стиль

originell

оригінальний

sympathisch

симпатичний

Katze, -n, die

кішка

Musik-Fan, -s, der

фанат музики;
меломан

Rock, ..e, der

спідниця

Blume, -n, die

квітка

Minirock, ..e, der

міні-спідниця

Filz (Sg.), der

фетр

Tier, -e, das

тварина

Motiv, -e, das

принт (на одязі)

nach (lokal)

в (прийменник
місця, вказує
напрям руху)

nächster/nächstes/
nächste

наступний/насту
пне/наступна,
наступні

Überraschung, -en,
die

несподіванка;
сюрприз

Monat, -e, der

місяць

klasse

класний

Geburtstag, -e, der

день народження

1c
wem

кому

3
USA (Pl.)

США

4a
Reise, -n, die

подорож
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2a

Fahrkarte, -n, die

квиток

gefallen

подобатися

abfahren

відправлятися

aussehen

виглядати

ankommen

прибувати

4

abholen

зустрічати;
забирати

Kugelschreiber, -,
der

umsteigen

робити пересадку

5a

6a

кулькова ручка

Programm, -e, das

програма

колія

Flohmarkt, ..e, der

барахолка;
блошиний ринок

Straßenkünstler, -,
der

вуличний артист,
художник,
музикант

Ostbahnhof, ..e, der

східний вокзал

S-Bahn, -en, die

електричка

Fußgängerzone, -n,
die

пішохідна зона

Klassiker, -, der

класик

Kino, -s, das

кінотеатр

Statue, -n, die

статуя

Eintritt (Sg.), der

вхід

Künstler, -, der

художник, митець

Funsport-Kurs, -e,
der

курс розважальних
спортивних
занять

Garten, .., der

сад

gratis

безкоштовно

Slackline-Kurs, -e,
der

курс слеклайна

Parcours (Sg.), das

паркур

Treffpunkt, -e, der

місце зустрічі

Lektion 14

Fest, -e, das

свято

1b

Junioren-Sportfest,
-e, das

спортивне свято
для юніорів

skaten

кататися на
скейті

Einrad, ..er, das

моноколесо

Artisten-Schule, -n,
die

школа циркових
артистів

Akrobat, -en, der

акробат

Jongleur, -e, der

жонглер

Reggae (Sg.), der

регі

Gleis, -e, das
7a

7b
arbeiten

працювати

Bäckerei, -en, die

пекарня; булочна

geradeaus

прямо;
навпростець

Anfang, ..e, der

початок

leicht

легкий

Kleid, -er, das

сукня

Geschenk, -e, das

подарунок

Hose, -n, die

штани

Jeans (Pl.)

джинси

Bikini, -s, der

бікіні

Schuh, -e, der

черевик

Pullover, -, der

светр

Jacke, -n, die

куртка

Hemd, -en, das

сорочка
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Reggae-Konzert, -e,
das

концерт музики у
стилі регі

Konzert, -e, das

концерт

Open-Air (Sg.), das

просто неба

Open-Air-Konzert,
-e, das

концерт просто
неба

Olympiapark, -s,
der

Олімпійський парк

Olympiazentrum,
-en, das

Олімпійський
центр

5b
Asterix-Film, -e, der

фільм про
Астерікса

8b
einverstanden sein

бути згідним

8c
Quatsch (Sg.), der

дурниця;
нісенітниця

froh

радий

Lektion 15
1b

Beste Freunde A1.2
Глосарій німецько-український
3b
verstehen

розуміти

4a
kennenlernen (sich)

знайомити(ся)

besuchen

відвідувати

sofort

негайно; відразу

erzählen

розповідати

Vampir-Film, -e, der

фільм про вампірів

Angst, ..e, die

страх

4b
anschauen

дивитися

5
bezahlen

платити

6
malen

малювати

Piratenschiff, -e,
das

піратський
корабель

7a
lang

довгий

groß

високий

schlank

стрункий

sportlich

спортивний

Traumjunge, -n, der

хлопець моєї мрії

billig

дешевий

Leute (Pl.)

люди

im (lokal)

в; у (прийменник
місця)

Musiker, -, der

музикант

reiten

їздити верхи

Akkordeon, -s, das

акордеон

Jo-Jo, -s, das

йо-йо

mitschicken

надіслати разом з
чимось

Klavier, -e, das

піаніно

Kilometer, -, der

кілометр

wandern

подорожувати
пішки; ходити у
похід

na klar

Ну, звісно!

1d
teuer

дорогий

2a
Liedtext, -e, der

текст пісні

3a
ach so

Он як! Отакої!

8

9
hübsch

красивий, милий

kurz

короткий
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freundlich

привітний

früher

раніше

dumm

тупий

Grenze, -n, die

кордон

zwischen

між

Landeskunde

Ost-

Схід

2

West-

Захід

mitten

у центрі; посеред

Picknick, -s, das

пікнік

grillen

підсмажувати на
грилі

Spielplatz, ..e, der

ігровий майданчик

Schifffahrt, -en, die

прогулянка на

кораблі

entdecken

відкрити для себе

Dom, -e, der

собор

Museumsinsel (Sg.),
die

острів музеїв

Brücke, -n, die

міст

Reichstag (Sg.), der

будівля Рейхстагу

Parlament, -e, das

парламент

sicherlich

безперечно

Kuppel, -n, die

купол

steigen

підніматися

Himmel (Sg.), der

небо

Strand, ..e, der

пляж

Hauptstadt-Strand
(Sg.), der

столичний пляж

Sonne, -n, die

сонце

liegen

лежати

Currywurst, ..e, die

карівурст
(смажена
ковбаска із
соусом карі)

3
Fluss, ..e, der

річка

Projekt
2
zuerst

спочатку

4a
Spaziergang, ..e,
der

прогулянка

Auf einen Blick
Perfekt (Sg.), das
Partizip, -ien, das

перфект (грам.
час)
дієприкметник

Indefinitpronomen,
-, das

неозначений
займенник

Adjektiv, -e, das

прикметник

Pommes (Pl.)

картопля фрі

bekannt

відомий

Modul 6

oben

зверху

Einstieg

Wagen, -, der

тут: колісниця

Feriencamp, -s, das

табір відпочинку

Symbol, -e, das

символ

SMS, -, die

смс-повідомлення

Freiheit, -en, die

свобода

Hund, -e, der

собака

Toleranz (Sg.), die

толерантність

reparieren

Tourist, -en, der

турист

ремонтувати;
лагодити

Welt, -en, die

світ

Brieffreund, -e, der

друг по
листуванню

Lukas
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Lektion 16

9b

1a

bringen

aus sein

закінчитися

1d

приносити

10
Mantel, .., der

пальто

vor (temporal)

до (прийменник часу)

11a

nach (temporal)

після (прийменник
часу)

Chat, -s, der

чат

Fußballspiel, -e, das

футбольний матч

Haustier, -e, das

домашня тварина

beantworten

відповідати

Futter (Sg.), das

корм

zweimal

двічі

jeder/jedes/jede

кожен/кожне/кож

2a
Vokabel, -n die

слово

Vokabeln lernen

вчити слова

frühstücken

снідати

3
Viertel nach/vor

чверть по/до

5a
chaotisch

хаотично

ordentlich

охайно

Küche, -n, die

кухня

6
Flur, -e, der

коридор

Kinderzimmer, -, das

дитяча кімната

Wohnzimmer, -, das

вітальня; житлова
кімната

Terrasse, -n, die

тераса

Schlafzimmer, -, das

спальня

Toilette, -n, die

туалет

Bad, ..er, das
Garage, -n, die

spazieren gehen

йти на прогулянку

Hundeschule, -n, die

школа для собак

kaputt machen

зіпсувати; зламати

reagieren

реагувати

11b
füttern

годувати

Lektion 17
2a
Radio, -s, das

радіо

Radioprogramm, -e,
das

радіопрограма

Sketch, -e, der

скетч;
інсценування

ванна

Sprachcamp, -s, das

мовний табір

гараж

Camp, -s, das

табір

Unterricht (Sg.), der

заняття

Fish and Chips (Pl.)

риба та чіпси

Burg, -en, die

фортеця

7
Wohnung, -en, die

на, кожні

квартира

9a
Hunger (Sg.), der

голод

krank

хворий

Hunger haben

бути голодним

ziemlich

досить

Tür, -en, die

двері

Nudel, -n, die

лапша

aufmachen

відчиняти

angeln

рибалити
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Geocaching (Sg.),
das

геокешінг (гра з
орієнтування на
місцевості)

1b
Fach, ..er, das

шкільний предмет

Detektiv,-e, der

детектив

Note, -n, die

оцінка

Cache, -s, der

схрон; схованка

Fehler, -, der

помилка

Wald, ..er, der

ліс

traurig

сумний

verstecken

ховати

hoffen

сподіватися

GPS (Sg.), das

супутникова
система навігації

3a
Einladung, -en, die

запрошення

Gerät, -e, das

пристрій
GPS-пристрій

Swimmingpool, -s,
der

басейн

GPS-Gerät, -e, das
Dorf, ..er, das

село

Würstchen, -, das

сосиска; ковбаска

zurück-

назад

Badehose, -n, die

плавки

5
Insel, -n, die

острів

8b
Ägypten (Sg.), das

Єгипет

9
in (+Monat/
Jahreszeit)

у (+місяць/пора
року)

SUPen

займатися
сапсерфінгом

Stand-Up-Paddling
(Sg.), das

сапсерфінг
(стоячи на дошці
з веслом, англ.)

Stehpaddeln (Sg.),
das

сапсерфінг

їхати разом

12a
wollen

Lieber/Liebe

Дорогий/Дорога
(звертання у листі)

herzlich

сердечно

anfangen

починати

unbedingt

неодмінно

Lieblings-CD, -s, die

улюблений CD-диск

7
Glückwunsch, ..e,
der

побажання

Weihnachten (Sg.),
das

Різдво

Ostern (Sg.), das

Великдень

8a

11b
mitfahren

3b

бажати

verlieren
8b
schenken

1a
einladen

запрошувати

Klassenarbeit, -en,
die

класна робота;
контрольна
робота

zurückbekommen

отримати назад

дарувати

9
passieren

Lektion 18

втрачати; загубити

траплятися

Landeskunde
2
Ankunft, ..e, die

прибуття
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Klassenfahrt, -en,
die

поїздка з класом

Tagebuch, ..er, das

щоденник

Reise-Tagebuch, ..er,
das

щоденник
подорожі

Saft-Cocktail, -s, der

коктейль з соком

mixen

змішувати

Jugendherberge, -n,
die

Beste Freunde A1.2
Глосарій німецько-український
Projekt
1
segeln

займатися
вітрильним
спортом

baden

купатися

Seebad, ..er, das

курорт на березі
озера

хостел

Kletterlager, -, das

табір для
альпіністів

Altstadt, ..e, die

стара частина міста

Rundgang, ..e, der

круговий маршрут

berühmt

відомий

Bergbahn, -en, die

фунікулер

Alphorn, ..er, das

альпійський горн,
альпгорн

Nordkette, -n, die

Нордкетте
(гірський хребет
в Альпах)

Workshop, -s, der

майстер-клас

Alphorn-MusikWorkshop, -s, der

майстер-клас з гри
на альпійському
горні

Kicker, -, der

футбол (розм.)

Minigolf (Sg.), das

міні-гольф

2

Karaoke (Sg.), das

караоке

Reiseplan, ..e, der

план подорожі

Karaoke-Party, -s,
die

вечірка з караоке

Käse, -, der

сир

Bär, -en, der

ведмідь

3
Hotel, -s, das

готель

Zentrum, Zentren,
das

центр

Stadtzentrum,
-zentren, das

центр міста

Schüler-Reise, -n,
die

шкільна
поїздка/подорож

Auf einen Blick
Frageartikel, -, der

питальний
займенник

Ordinalzahl, -en, die

порядковий
числівник
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