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Sprache verbindet

Dieses Nachschlagewerk bietet Ihnen eine kostenlose Möglichkeit, die deutsche Sprache

zu  erlernen,  um  sich  in  Deutschland  verständigen  zu  können.  Hierfür  beinhaltet  es

zahlreiche Informationen, die für Ihren Aufenthalt wichtig sein können.

Мова з'єднує

Цей довідник пропонує Вам безкоштовну можливість вивчити німецьку мову для того,

щоб мати можливість спілкуватися в Німеччині. Для цього в ньому міститься багато

інформації, яка може бути важливою для Вашого перебування.

Hinweis

Die  Bundesregierung  bietet  Integrationskurse  an,  die  darauf  ausgerichtet  sind,

Flüchtlingen die deutsche Sprache beizubringen. Diese Kurse sind kostenlos und werden

von qualifizierten Lehrern unterrichtet. Um an einem Integrationskurs teilzunehmen, muss

man sich beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) anmelden.

Примітка

Федеральний уряд пропонує інтеграційні курси, покликані навчити біженців німецької

мови. Ці курси є безкоштовними і  проводяться кваліфікованими викладачами. Для

участі в інтеграційному курсі необхідно зареєструватися у Федеральному відомстві з

питань міграції та біженців.

 
Hilfe vom zentralen Portal der Bundesregierung zur Unterstützung von 
Flüchtlingen aus der Ukraine erhalten

отримати допомогу центральний портал федерального уряду для 
підтримки біженців з України
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Das Alphabet in der deutschen Sprache                               Алфавіт у німецькій мові

Das deutsche Alphabet und das ukrainische Alphabet weisen einige Unterschiede auf, denn das
deutsche Alphabet besteht nur aus 26 Buchstaben und enthält keine diakritischen Zeichen. Zudem
fehlen einige Buchstaben aus dem deutschen Alphabet im ukrainischen Alphabet und umgekehrt.

Німецький  алфавіт  та  український  алфавіт  мають  деякі  відмінності,  оскільки  німецький
алфавіт складається лише з 26 літер і не містить діакритичних знаків. Крім того, деякі літери
німецького алфавіту відсутні в українському алфавіті і навпаки.

Deutsch | німецька Ukrainisch | український Deutsche Aussprache | Німецька вимова

a, A a, A A

b, B б, Б бе

c, C ц, Ц це 

d, D д, Д де 

e, E е, Е е

f, F ф, Ф еф 

g, G ґ, Ґ ґе 

h, H г, Г га 

i, I i, I і 

j, J й, Й йот 

k, K к, К ка

l, L л, Л ель

m, M м, М ем 

n, N н, Н ен

o, O о, О о 

p, P п, П пе 

q, Q ку

r, R р, Р ер 

s, S с, С ес 

t, T т, Т те 

u, U у, У у 

v, V в,В фау

w, W ве

x, X ікс

y, Y и, И уьпсілон 

z, Z з, З цет
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Aussprache von Konsonantenverbindungen,        Вимова сполучень приголосних,
Vokalverbindungen und Umlauten                           сполучень голосних та умляутів

Deutsch | німецька Deutsche Aussprache | Німецька вимова Beispiele | приклади 

ä, Ä э на початку слів і після голосних, е після 
приголосних 

Ära → Эра (не треба)
Lärm → Лерм (Шум)

ö, Ö э на початку слова, інакше ё Öse →  Эсе (вушко)
Löwe → Лёве (Лев)

ü, Ü и на початку слова, інакше ю Übung → Ибунґ (вправи)
Lüge →  Люґе (брехня)

ai, ay ай Mainz → Майнз (Майнц)

äu ой  Mäuse → Мойсе (миші)

ei, ey ай Leise → лайсе (тихо)

eu ой Freund → Фройнд (друг)

ie и Biene → Бине (бджола)

aa, Aa а Aachen → Ачен (Ахен)

ee, Ee e See → Се (озеро)

oo, Oo о Boot →  Бот (човен)

ß с Gruß → Ґрус (привітання)

chs кс Fuchs → Фукс (Лисиця)

ck к Jacke → Йаке (Піджак)

ph ф Physik → фисік (фізика)

qu кв Quadrat → квадрат (площа)

sp шп на початку слова, інакше сп Sport → шпорт (Sport)
raspeln → распелн (рашпіль)

tz тц між голосними, інакше ц sitzen → сітцен (сидіти)
jetzt → єтцт (зараз)

2 
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Die Zahlen in der deutschen Sprache                                   Цифри німецькою мовою

Deutsch | німецька Ukrainisch | український Deutsche Aussprache | Німецька вимова

              0 (null) нуль Нулл

              1 (eins) один айнс

              2 (zwei) два цвай 

              3 (drei) три драй 

              4 (vier) чотири вир

              5 (fünf) п'ять фюнф

              6 (sechs) шість секс

              7 (sieben) сім сибен

              8 (acht) вісім ачт

              9 (neun) дев'ять нойн

            10 (zehn) десять цегн

            11 (elf) одинадцять елф

            12 (zwölf) дванадцять цвёлф

            13 (dreizehn) тринадцять драйцегн

            14 (vierzehn) чотирнадцять вирцегн

            15 (fünfzehn) п'ятнадцять фюнфцегн

            16 (sechzehn) шістнадцять сечцегн

            17 (siebzehn) сімнадцять сибцегн

            18 (achtzehn) вісімнадцять ачтцегн

            19 (neunzehn) дев'ятнадцять нойнцегн

            20 (zwanzig) двадцять званціґ

            30 (dreißig) тридцять драйсіґ

            40 (vierzig) сорок вирціґ

            50 (fünfzig)  п'ятдесят фюнфціґ

            60 (sechzig) шістдесят сечціґ

            70 (siebzig) сімдесят сибціґ

            80 (achtzig) вісімдесят ачтціґ

            90 (neunzig) дев'яносто нойнціґ

          100 (einhundert) сто айнгундерт

       1.000 (tausend) тисяча таусенд

     10.000 (zehntausend) десять тисяч цегнтаусенд

   100.000 (hunderttausend) сто тисяч гундерттаусенд

1.000.000 (eine Million) один мільйон айне Мілліон
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Umgangsformen                                                                                 Манери

Die deutsche Anrede im Mündlichen        Німецька форма звертання в усному спілкуванні

Im Deutschen spricht man Personen mit "Du" oder "Sie" an. "Du" sagt man in der Regel

zu jemandem, den man gut kennt, während man "Sie" zu Fremden sagt oder zu Personen,

die man nicht so gut kennt.

Es gibt jedoch auch Ausnahmen von dieser Regel. Zum Beispiel kann man "Sie" auch zu

jemandem sagen, den man gut kennt, sich aber in einer offiziellen oder formellen Situation

mit ihm befindet, wie zum Beispiel bei einem Geschäftstermin oder bei einer Bewerbung.

Auf der anderen Seite kann man "Du" auch zu jemandem sagen, den man nicht gut kennt,

wenn  man  sich  in  einer  lockeren  oder  ungezwungenen  Situation  befindet,  wie  zum

Beispiel bei einem Treffen mit Freunden oder in einer Bar.

У німецькій мові  до людей звертаються як «Ду» або «Сіe». Зазвичай ви говорите

«ти» тому, кого добре знаєте, в той час як говорите «ти» незнайомим людям або

людям, яких не так добре знаєте.

Однак, з цього правила є винятки. Наприклад, ви можете сказати «ти» людині, яку

добре  знаєте,  але  перебуваєте  з  нею  в  офіційній  або  формальній  ситуації,

наприклад, на діловій зустрічі або при влаштуванні на роботу. З іншого боку, Ви також

можете  звертатися  на  «ти»  до  малознайомої  людини,  коли  перебуваєте  у

невимушеній або неформальній ситуації,  наприклад,  при зустрічі  з  друзями або в

барі.
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Wichtige deutsche Begrüßungen                               Важливі німецькі вітання

In Deutschland begrüßt man sich (je nach Tageszeit), wenn man sich zum ersten Mal trifft

oder wenn man sich längere Zeit nicht gesehen hat.

У  Німеччині  люди  вітаються  один  з  одним  (залежно  від  часу  доби),  коли

зустрічаються вперше або коли давно не бачилися.

Deutsch | німецька Ukrainisch | український Deutsche Aussprache | Німецька вимова

Guten Morgen! Доброго ранку! Ґутен Морґен!
(Скажімо, зазвичай з 6 ранку до 10 ранку.)

Guten Tag! Доброго дня! Ґутен Таґ!
(Це можна сказати в будь-який час доби, коли 
ви зустрічаєте когось.)

Hallo! Привіт! Галло!
(Можна використовувати протягом дня.)

Mahlzeit! Час їсти! Маглцайт!
(Кажуть, коли ви зустрічаєте когось, коли ця 
людина їсть або сідає за стіл.)

Guten Abend! Добрий вечір! Ґутен Абенд!
(Говорить зазвичай приблизно з 18:00 до 22:00.)
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Wichtige deutsche Verabschiedungen                        Важливі німецькі усиновлення

Deutsch | німецька Ukrainisch | український Deutsche Aussprache | Німецька вимова

Auf Wiedersehen! До побачення! Ауф Вiдерсеген!
(Це можна сказати в будь-який час доби, коли 
прощаєшся з кимось.)

Tschüss! Бувай! Тсчюсс!
(Можна сказати в будь-який час доби при 
прощанні з кимось, особливо якщо ви добре 
знаєте когось.)

Bis gleich! До зустрічі! Біс ґлайч!
(Можна сказати в будь-який час доби, коли 
прощаєшся з кимось, кого незабаром побачиш 
знову.)

Gute Nacht! Добраніч! Ґуте Нахт!
(Кажуть, коли прощаються з кимось пізно 
ввечері (приблизно з 10 години вечора) або 
коли знають, що людина збирається лягати 
спати.)
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Gratulationsformeln im Deutschen                   Вітальні формули німецькою мовою

In Deutschland gratuliert man, wenn jemand einen besonderen Anlass hat, zum Beispiel

Geburtstag, Hochzeit, die Geburt eines Kindes, ein Abschluss oder eine Beförderung im

Beruf.

У Німеччині вітають, коли у когось є особлива подія, наприклад, день народження,

весілля, народження дитини, закінчення навчання або підвищення на роботі.

Deutsch | німецька Ukrainisch | український Deutsche Aussprache | Німецька вимова

Herzlichen 
Glückwunsch!

Щиро вітаю! Герзліхен Ґлюцквунх!
(Це формальний спосіб привітання когось.)

Alles Gute! Все найкраще! Аллес Ґуте!
(Використовується і як формула побажання, і 
як привітання.)
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Sich auf Deutsch entschuldigen                                   Вибачитися німецькою мовою

In Deutschland entschuldigt man sich, wenn man etwas falsch gemacht hat, jemanden

verletzt oder verärgert hat oder wenn man sich verspätet hat.

У Німеччині вибачаються, якщо зробили щось не так, образили або засмутили когось,

або якщо запізнилися.

Deutsch | німецька Ukrainisch | український Deutsche Aussprache | Німецька вимова

Entschuldigung! Вибачте! Ентсчулдіґунґ!
(Загальний спосіб вибачення. Підходить для 
сім'ї, друзів і знайомих, а також для дітей.)

Es tut mir leid. 
Verzeihung!

мені шкода Прощення! Ес тут мір лайд. Верцайгунґ!
(Формальний спосіб вибачитися. Підходить для
спілкування з незнайомими дорослими, в 
ділових ситуаціях або в офісах, а також під час 
шопінгу.)
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Sich auf Deutsch bedanken                                                   Подяка німецькою мовою

In Deutschland bedankt man sich, wenn jemand etwas für einen getan hat oder einem

geholfen hat. Man kann sich auch für etwas bedanken, das man bekommen hat, oder für

eine nette Geste oder eine Einladung.

У Німеччині дякують, коли хтось щось для тебе зробив або допоміг. Ви також можете

подякувати за щось, що ви отримали, або за приємний жест чи запрошення.

Deutsch | німецька Ukrainisch | український Deutsche Aussprache | Німецька вимова

Danke! Дякую! Данке!
(Ввічливий і доброзичливий спосіб подякувати 
комусь за допомогу або доброту.)

Vielen Dank! Щиро дякуємо! Вилен Данк!
(Кажуть, щоб подякувати комусь за щось 
особливо цінне або значуще.)
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Sich auf  Deutsch vorstellen                                    Представтеся німецькою мовою

In Deutschland kann man sich mit einem einfachen "Hallo" vorstellen. Mann kann dann

seinen Namen sagen und wenn man möchte auch seinen Beruf.

Hier ein Beispiel: "Hallo, mein Name ist Natalia. Ich bin Lehrerin."

У Німеччині можна відрекомендуватися простим "здрастуйте". Після цього ви можете

назвати своє ім'я та, за бажанням, професію.

Ось приклад: "Доброго дня, мене звати Наталя. Я - вчитель".

Deutsch | німецька Ukrainisch | український Deutsche Aussprache | Німецька вимова

Wie heißen Sie? Як Вас звати? Вi гайсен Си?

Meine Name ist... Мене звати... Майне Наме іст...

Woher kommen 
Sie?

Звідки ви родом? Вогер коммен Си?

Ich komme aus der 
Ukraine.

Я родом з України. Іч комме аус дер Украіне.

Wo wohnen Sie? Де ви живете? Во вогнен Си?

Das ist mein Mann.
Das ist meine Frau.

Це мій чоловік.
Це моя дружина.

Дас іст майн Ман.
Дас іст майне Фрау.

Mein Mann heißt…
Meine Frau heißt...

Мого чоловіка звати…
Мою дружину звуть…

Майн Ман гайст…
Майне Фрау гайст...
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Auf Deutsch um Hilfe bitten            Звертайтеся за допомогою німецькою мовою

In Deutschland gibt es keine festgelegten Regeln dafür, wann man um Hilfe bitten sollte.

Man kann um Hilfe bitten, wann immer man sie brauchst, egal ob es sich um eine kleine

Frage oder um ein großes Problem handelt.

У  Німеччині  немає  чітких  правил,  коли  слід  звертатися  по  допомогу.  Ви  можете

звернутися по допомогу, коли вона вам потрібна, незалежно від того, чи це маленьке

питання, чи велика проблема.

Deutsch | німецька Ukrainisch | український Deutsche Aussprache | Німецька вимова

Können Sie mir 
bitte helfen?

Ви можете мені 
допомогти? 

Кёнен Си мір бітте гелфен?

Ich habe eine 
Frage.

У мене питання. Іч габе айне Фраґе.

Ich habe das nicht 
verstanden.

Я цього не розумів. Іч габе дас нічт верстанден.

Können Sie das 
bitte wiederholen?

Ви можете це 
повторити, будь ласка?

Кёнен Си дас бітте відерголен?

Können Sie bitte 
langsamer 
sprechen.

Говоріть, будь ласка, 
повільніше.

Кёнен Си бітте ланґсамер спречен.

Ich spreche ein 
wenig deutsch.

Трохи розмовляю 
німецькою.

Іч спрече айн веніґ дойтсч.

Wie komme ich 
nach...?

Як мені дістатися до...? Вi комме іч нач...?

Kann ich bitte das 
haben?

Можна я візьму, будь 
ласка?

Кан іч бітте дас габен?
(показуючи пальцем)

Wie heißt das? Як це називається? Вi гайст дас?
(показуючи пальцем)
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Auf Deutsch Essen bestellen                                     Замовити їжу німецькою мовою
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Einen Tisch für drei 
Personen, bitte?

Стіл на трьох, будь 
ласка? 

Aйнен Тісч фüр драй  Персонен, бітте?

Kann ich die 
Speisekarte haben, 
bitte?

Чи можу я отримати 
меню? 

Кан іч діе Спайсекарте габен, бітте?

Die Rechnung, 
bitte.

Законопроект, будь 
ласка. 

Діе Речнунґ, бітте.

Haben Sie auch 
vegetarisches 
Essen?

У вас також є 
вегетаріанська їжа? 

Габен Сіе ауч веґетарісчес Ессен?

Haben Sie auch 
veganes Essen?

У вас також є 
веганська їжа? 

Габен Сіе ауч веґанес Ессен?

Kann ich mit 
Kreditkarte 
bezahlen?

Чи можу я оплатити 
кредитною карткою? 

Кан іч міт Кредіткарте бецаглен?

Achtung!

Bezahlung: In den meisten Restaurants werden die Rechnungen am Tisch präsentiert. Es
ist üblich, dass jeder Gast seinen Anteil bezahlt. Wenn Sie mit Karte bezahlen möchten,
sollten Sie das dem Bedienungspersonal mitteilen, bevor Sie Ihre Bestellung aufgeben.

Trinkgeld: In Deutschland ist es üblich, dem Bedienungspersonal ein Trinkgeld zu geben,
wenn man in einem Restaurant isst. Die Höhe des Trinkgelds liegt zwischen 5% und 10%
des Gesamtbetrags. Es ist auch üblich, das Trinkgeld in bar zu hinterlegen.

Увага!

Оплата:  у  більшості  ресторанів рахунки виставляються біля столу.  Прийнято,  щоб
кожен гість платив свою частку. Якщо ви бажаєте оплатити карткою, повідомте про це
обслуговуючого персоналу, перш ніж робити замовлення.

Чайові: у Німеччині прийнято давати чайові офіціанту під час їжі в ресторані. Розмір
чайових  становить  від  5%  до  10%  від  загальної  суми.  Чайові  також  прийнято
залишати готівкою. 
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Wichtige deutsche Vokabeln    Важлива німецька лексика
und Redewendungen                                                                                            та ідіоми

Allgemein                                                                                                                         Загальний
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ja так я 

nein ні найн

Alter Вік Алтер

Ausweis Посвідчення особи Аусвайс

Das weiß ich nicht. Я не знаю. Дас вайс іч нічт. 

Deutsch Німецький Деутсч

Freund Друже Фреунд

Freundin подруга Фреундін

Geld wechseln Міняти гроші Ґелд векселн

Gepäck Багаж Ґепецк

Ich verstehe nicht. Я не розумію. Іч верстеге нічт. 

Internet Інтернет Інтернет

Reisepass Паспорт Райсепас

Sicherheit Безпека Січергайт

Telefonnummer номер телефону Телефоннумер

Toilette Туалет Тоілетте

Ukraine Україна Украіне

Unterkunft Проживання Унтеркунфт

wann коли ванн

warum чому варум

wer ВООЗ вер

wo Де во

Wo sind die Toilleten? Де туалети? Во сінд діе Тоілетен?

13 



Willkommen in Deutschland   Ласкаво просимо до Німеччини

Arzt                                                                                                                                Лікар

Deutsch | німецька Ukrainisch | український Deutsche Aussprache | Німецька вимова

Allergie алергія Аллерґіе

Antibiotikum антибіотик Антібіотікум

Arzt лікар Арцт

Arztpraxis Приймальня лікаря Арцтпрахіс

Bauchschmerzen біль у животі Баучсчмерцен

Behandlung лікування Бегандлунґ

Beschwerden дискомфорт Бесчверден

Erkältung холодний Еркäлтунґ

etwas verschreiben призначати щось етвас версчрайбен

Fieber Лихоманка Фіебер

Gesundheit здоров'я Ґесундгайт

Grippe грип Ґріппе

Halsschmerzen Біль у горлі Галссчмерцен

Husten Кашель Густен

Hustensaft Сироп від кашлю Густенсафт

Impfung щеплення Імпфунґ

Kopfschmerzen головний біль Копфсчмерцен

Krankenwagen швидка допомога Кранкенваґен

Medikament ліки Медікамент

Patient Пацієнт Патіент

Pflaster бруківка Пфластер

Salbe мазь Салбе

Schmerzen болі Счмерцен

Sprechstunde робочий час Спречстунде

Spritze Ін'єкційний Спріце

Tablette планшет Таблетте

Untersuchung розслідування Унтерсучунґ

Verletzung травма Верлецунґ

Wartezimmer Зал очікування Вартецімер

Zahnarzt стоматолог цагнарзт

Zahnschmerzen зубний біль цагнсчмерзен

Порада: допомога від Федерального міністерства охорони здоров'я
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Essen & Trinken                                                                                                   Їсти Пити
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Apfel Яблуко Апфел

Bier пиво Біер

Brot хліб Брот

Cola кола Цола

Ei яйце Aй 

Eintopf рагу Aйнтопф

Fisch риба Фісч

Fleisch м'ясо Флайсч

Gemüse овочі Ґемюсе

Gurke огірок Ґурке

Hühnchen курка Гüгнчен

Joghurt йогурт Йоґгурт

Kaffee кава Кафе

Kartoffel Картопля Картофел

Knoblauch часник Кноблауч

Kuchen торт Кучен

Käse Сир Кесе

Lammfleisch м'ясо ягняти Ламфлайсч

Milch молоко Мілч

Obst фрукти Обст

Pfeffer перець Пфефер

Pizza піца Піца

Reis рис Райс

Rindfleisch яловичина Ріндфлайсч

Salat салат Салат

Salz сіль Салц

Schweinefleisch м'ясо свинини Счвайнефлеісч

Suppe суп Суппе

Süßigkeiten солодощі Сüßіґкайтен

Tee чай Те

Wasser води Васер

Zucker цукор Цукер

Zwiebel Цибуля Цвіебел  
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Familie                                                                                                                       Родина
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Bruder Брати Брудер

Ehefrau Дружина Егефрау

Ehemann Чоловік Егеман

Eltern батьки Елтерн

Familie родина Фаміліе

Frau жінка Фрау

Junge Молодий Йунґе

Kind дитина Кінд

Kinder дітей Кіндер

Mann людина Ман

Mutter мати Муттер

Mädchen дівчина Медчен

Neffe Племінник Нефе

Nichte племінниця Нічте

Oma бабуся Ома

Onkel дядько Онкел

Opa Дідусь Опа

Schwester сестра Счвестер

Sohn син Согн

Tante тітка Танте

Tochter дочка Точтер

Vater батько Ватер
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Körper                                                                                                                             Тіло
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Arm бідний Арм

Auge Око Ауґе

Bauch живіт Бауч

Bein нога Байн

Brust Груди Бруст

Finger палець Фінґер

Fuß стопа Фус

Gesicht обличчя Ґесічт

Hals горло Галс

Hand руку Ганд

Knie коліно Кніе

Kopf керівник Копф

Lippe губа Ліппе

Nase ніс Насе

Oberschenkel Стегно Оберсченкел

Ohr вухо Огр

Rücken спина Рюцкен

Zahn Зуб Цагн
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Orte                                                                                                                              Місця
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Apotheke АПТЕКА Апотгеке

Bank банк Банк

Drogerie аптека Дроґеріе

Hotel готель Готел

Kaufhaus універмаг Кауфгаус

Kindergarten дитячий садок Кіндерґартен

Kirche Церква Кірче

Krankenhaus лікарня Кранкенгаус

Polizei поліція Поліцай

Rathaus міська ратуша Ратгаус

Restaurant ресторан Рестаурант

Schule школа Счуле

Supermarkt Супермаркет Супермаркт

Tankstelle Заправка Танкстелле

Universität університет Універсітет

Zoo зоопарк Цо
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Verkehrsmittel / Transport                                           Транспортні засоби / транспорт
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Auto автомобільний Ауто

Bahnhof залізнична станція Багнгоф

Bus автобус Бус

Fahrrad велосипед Фаград

Flughafen Аеропорт Флуґгафен

Flugzeug літак Флуґцеуґ

Hafen гавань Гафен

Haltestelle автобусна зупинка Галтестелле

Motorrad мотоцикл Моторад

S-Bahn поїзд С-Багн

Schiff Корабель Счіф

Taxi таксі Тахі

U-Bahn Метро У-Багн

Zug поїзд Цуґ
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dort там дорт

geradeaus прямо ґерадеаус

gegenüber навпроти ґеґенюбер

hier тут гіер

hinter Позаду гінтер

hoch висока гінтер

im Stadtzentrum центр міста ім Стадтцентрум

in der Nähe біля ін дер Неге

links Ліворуч лінкс

rechts правильно речтс

runter вниз рунтер

Stadt місто Стадт

Straße вулиця Страсе

vorwärts вперед ворвертс

weit entfernt далеко вайт ентфернт

zurück повернення цурюцк

überqueren хрестик иберqуерен
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alt alt алт

arm бідний арм

böse злий бёсе

dunkel dunkel дункел

einfach простий айнфач

glücklich щасливий ґлюцкліч

groß великий ґрос

gut добрий ґут

heiß гарячий гайс

hell hell гель

hässlich потворний гесліч

jung молодий юнґ

klein маленький клайн

krank хворий кранк

neu новий неу

reich багатий райч

schlecht погано счлечт

schwer важко счвер

schön schön счён

warm теплий варм

wichtig важливо вічтіґ

21 



Willkommen in Deutschland   Ласкаво просимо до Німеччини

Wichtige Verben                                                                                    Важливі дієслова
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bleiben залишитися блайбен

bringen принести брінґен

dürfen дозволено дюрфен

erklären пояснити ерклерен

finden знайти фінден

geben дати ґебен

gehen ходити ґеген

haben мати габен

halten зберегти галтен

heißen означає гайсен

hören Слухай гёрен

kommen kommen комен

können бути здатним кёнен

lassen дозволяти ласен

liegen liegen ліеґен

machen робити мачен

müssen повинен мюссен

nehmen nehmen негмен

sagen sagen саґен

schlafen schlafen счлафен

sehen побачити сеген

sein буття сайн

sollen повинен соллен

stehen стояти стеген

tun робити тун

weinen плакати вайнен

werden werden верден

wissen знати всен

wollen хочуть воллен

zeigen шоу цайґен
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Wochentage                                                                                                         дні тижня
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Montag понеділок Монтаґ

Dienstag вівторок Діенстаґ

Mittwoch Середа Міттвоч

Donnerstag четвер Доннерстаґ

Freitag П'ятниця Фрайтаґ

Samstag Samstag Самстаґ

Sonntag неділя Соннтаґ

Welcher Tag ist 
heute?

Який сьогодні день? Велчер Таґ іст геуте?

Heute ist... Сьогодні... Геуте іст...

Monate                                                                                                                        Місяці
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Januar січня Йануар

Februar Лютий Фебруар

März березень Мерц

April квітень Апріл

Mai Може Маі

Juni червень Йуні

Juli липень Йулі

August серпень Ауґуст

September Вересень Септембер

Oktober жовтень Октобер

November Листопад Новембер

Dezember Грудень Децембер
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Bezirk / Landkreis район Бецірк / Ландкрайс

Dorf Село Дорф

Haus Будинок Гаус

Hausnummer номер будинку Гауснумер

Ich wohne in... я живу в... Іч вогне ін...

Land країна Ланд

Meine Adresse 
lautet...

Моя адреса... Майне Адресе лаутет...

Postleitzahl Поштовий індекс Постлайтцагл

Region область Реґіон

Stadt місто Стадт

Straße вулиця Страсе

Wo wohnen Sie? де ти живеш Во вогнен Сіе?

Wohnung квартира Вогнунґ
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Zeit                                                                                                                                    час
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früh рано фрюг

gestern вчора ґестерн

heute сьогодні геуте

Jahr рік Йагр

jetzt зараз єтцт

Minute хвилина Мінуте

Monat місяць Монат

morgen ранок морґен

spät пізно спет

Stunde годину Стунде

Tag День Таґ

vor einem Jahr рік назад вор айнем Йагр

vor einem Monat місяць тому вор айнем Монат

vor einer Woche тиждень назад вор айнер Воче

Woche тиждень Воче
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