НЯМЕЦКА-БЕЛАРУСКІ
СЛОЎНІК
для дзетак-беларусаў
Склаў дзядзька Мікалай
Прадмова.
Гэты невялічкі слоўнічак задуманы як
дапаможнік вучню ў вывучэнні карыснай і
прыгожай, своеасаблівай і адметнай
нямецкай мовы.
Найперш ён прыдатны навучэнцам
школ, а таксама ўсім, хто хоча ведаць
нямецкую мову і пачынае ейнае
вывучэнне.
Кожны ведае, што нямецкі народ
цягам стагоддзяў стварыў надзвычай
багатую
мастацкую
і
навуковую
літаратуру,
велізарныя
культурныя
каштоўнасьці, зрабіў важкі ўнёсак у
разьвіццё сучаснай навукі.
Нямеччына стала радзімай
Рэфармацыі, радзімай выдатных тэолагаў,
вучоных і філосафаў.
Нямеччына была і застаецца буйнай
прамысловай
дзяржавай,
уплывовым
чыннікам міжнароднай палітыкі.
Веданне нямецкай мовы стратэгічна
важнае як для асобных людзей, гэтак і для
беларускага грамадзтва.
Цягам стагоддзяў Нямеччына аказвала
вялізны
ўплыў
на
палітычнае
і
эканамічнае
становішча ў Беларусі.
Дастаткова прыгадаць прускіх крыжакоў і
дзьве апошнія сусьветныя войны.
Таксама значны нямецкі культурны ўплыў
на нашу Радзіму: варта ўспомніць
магдэбургскае права, рэфармацыю ў
ВКЛ .
З крахам жалезнай заслоны камунізму
пачалі
ўсталёўвацца
грамадзкія
і
асабістыя кантакты між немцамі і
беларусамі. Веданне нямецкай мовы
здымае істотны бар’ер неразумення і
гістарычнага непаразумення двух народаў.
Яно неабходна для больш пасьпяховай
дзейнасьці ці супрацоўніцтва ў любой
галіне, хай сабе адукацыя, культура,
медыцына, прамысловасьць, бізьнес ці
ахова асяродку.
Рэестр слоўніка зьбіраўся з школьных
падручнікаў, выдадзеных як тут, гэтак і ў

Нямеччыне і іншых краінах Еўропы, з
розных тэматычных распрацовак на
нямецкай
мове.
Таксама
дбайна
прачытаны лісты атрыманыя беларускімі
школьнікамі ад нямецкіх дзяцей.
Слоўнік зусім дастатковы для вывучэння
мовы ў сярэдняй школе і чытання лістоў
нямецкіх сяброў, для нязмушаных вусных
зносін з немцамі ці людзьмі, што ведаюць
нямецкую мову.
І апошняе: у беларускіх словах я
пазначаў мяккасьць гукаў «с, ц, н, л» праз
мяккі знак. Гэта норма маўлення, але,
пакуль што, не правапісу, таму ў
пісьмовай практыцы варта трымацца
звычайных школьных правіл.
Прызнаю маю віну
міжвольныя памылкі.

за

магчымыя

Дзядзька Мікалай

Як карыстацца слоўнікам.
Словы ў рэестры разьмешчаны ў
алфавітным парадку.
Назоўнікі маюць пры сабе азначальны
артыкль, канчаткі роднага склону і
канчаткі ці формы множнага ліку, дапр.
Raum der, -s, Räume. Слова Raum мае
паказьнік мужчынскага роду артыкль der,
ягоная форма роднага склону Raums, а
форма множнага ліку Räume.
У нямецкай мове безьліч складаных
слоў, наперш назоўнікаў. Самай галоўнай
зьяўляецца апошняя частка складанага
слова; у назоўнікаў гэта апошні назоўнік.
Астатнія назоўнікі маюць прыметнікавае
значэнне: Pflichtfach: Pflicht- абавязак,
Fach- прадмет, то бок складанае слова
перакладаецца як “абавязковы прадмет”
Прыметнікі ў нямецкай мове
ўжываюцца таксама як прыслоўі. У
многіх выпадках гэта паказана ў слоўніку,
у іншых пра гэта трэба памятаць.

Пры прыметніках, што маюць
асаблівасьці
ўтварэння
ступеней
параўнання, пададзены гэтыя формы,
дапр. bald (eher, am ehesten) хутка-хутчэйнайхутчэй.
Аддзяляльныя прыстаўкі пры
дзеясловах
пазначаны
вертыкальнай
рысай, дапр. ab|bauen.
Трэба мець на ўвазе, што прыстаўка не
аддзяляецца, калі націск падае не на яе, а
на дзеяслоў, дапр. übersétzen- перакладаць
Таксама вертыкальнай рысай
пазначаецца асобнае вымаўлення гукаў,
дапр. Batterie die, -, -ri|en, то бок у мн. л.
літары «і, е» вымаўляюцца паасобку, не
ўтвараючы доўгага «і».
Пры пазычаных словах, што
захоўваюць сваё, адрознае ад нямецкага
вымаўленне, у дужках ці побач падаецца
такое вымаўленне: Volumen [w-] das, то
бо літара V вымаўляецца як w
Беларускiя дзеясловы падаюцца
безуважна да закончанага/незакончанага
трывання. Пры перакладзе зь нямецкай
гэта трэба прымяркоўваць самому.
Формы моцных дзеясловаў пададзены
пры
беспрыстаўкавых
дзеясловах
Няправільныя формы пададзены таксама
пры шэрагу дзеясловаў з неаддзяляльнай
прыстаўкай.
Усе
гэтыя
дзеясловы
пазначаны астэрыскам* (зорачкай): ab|
fliegen*. Пазірнуўшы дзеяслоў fliegen
пабачым, што ягоны мінулы час flog, а
дзеепрыметнік мінулага часу geflogen, то
бо мінімальна поўная форма дзеяслова
ab|fliegen* будзе flog ab, abgeflogen.
Пры
многіх
дзеясловах
паказана
кіраванне,
дапр.
ab|hängen*
(von)
залежаць (ад);

У прыкладах рэестравае слова
замяняецца ягонай першай літарай:
Begeisterung die: mit B. (трэба чытаць
mit Begeisterung) з захапленнем, з
энтузіязмам
Таксама ў перакладах і прыкладах
нахільнай рысай пададзены варыянты,
дапр. entfernt: “nur zehn Minuten/eine UBahn-Station von Schule e. wohnen «жыць
на адлегласьці дзесяці хвілін/ аднаго
прыпынку метро ад школы”, то бок гэта
трэба разумець так: nur zehn Minuten von
Schule e. wohnen жыць на адлегласьці
ўсяго дзесяці хвілін ад школы і nur eine
U- Bahn-Station von Schule e. wohnen
жыць на адлегласьці толькі аднаго
прыпынку метро ад школы. Eintritt der:
уступ/ленне – можна падаваць як “уступ” і
як “уступленне”
Літары N. G. A. D. пры дзеясловах ці
прыназоўніках паказваюць кіраванне і
адпаведна абазначаюць Nominativ назоўны, Genitiv - родны, Akkusativ вінавальны, Dativ – давальны склоны.
Пазнакі м.р., ж.р., н.р., мн. адпаведна
значаць мужчынскі, жаночы, ніякі род і
множны лік.
Таксама трэба зазначыць, што веданне
нямецкіх суфіксаў і прыставак значна
пашырае магчымасьці слоўніка. Гэта
значыць, што калі слова няма ў слоўніку,
варта прааналізаваць ягоную форму.
Багата ў якіх выпадках можна лёгка
здабыць патрэбнае значэнне. Так, у
слоўніку ёсьць erwarten, але няма
Erwartung. То ведаючы, што суфікс –ung
зьяўляецца суфіксам назоўнікаў жаночага
роду, можна меркаваць, што назоўнік
Erwartung паводле дзеяслова “erwarten”чакаць, значыць “чаканне”, што сапраўды
так і ёсьць.

Aa
ab a) паказвае на накірунак ад, з; ab hier
адсюль; b) паказвае на час ад, з; ab jetzt
адгэтуль, надалей; ab und zu часам, разпораз; auf und ab туды і сюды, уверх і
ўніз; ab Berlin пасля Берліну; ab wann? з
якога часу?
ab- аддзяляльная дзеяслоўная прыстаўка з
значэннем аддзялення
ab|bauen здабываць (мінерал адкрытым
спосабам); зьніжаць, скарачаць;
раскладаць (рэчыва)
ab|brechen* адламаць; перапыняць,
спыняць
ABC, das, -, - алфавіт
Abend, der; -s, -e; вечар; am A. увечары;
guten A.! добры вечар!; gegen A. пад
вечар; zu A. еssen вячэраць
abend: heute (morgen, gestern) a. сёння
(заўтра, учора) ўвечары
Abendbrot, das, -(e)s, -e, Abedessen, das,-s
вячэра
abends увечары
Abenteuer, das, -s прыгода, авантура
aber а, але, аднак; a. ja! вядома!,
данежне!
ab|fahren* паехаць, накіравацца,
ад’язджаць
Abfahrt die, -, -en адпраўка, ад’езд
Abfall, der, -s, -fälle адыходы, адкіды,
сьмецце
ab|finden* задавальняць, пакрываць
ab|fliegen* адлятаць, паляцець, вылятаць
Abflug der, -es, -flüge вылет (самалёта)
abgemacht вырашаны, скончаны; a.!
дамовіліся!, згода!
Abgeordnete der, -n, -n дэпутат
ab|hängen* (von) залежаць (ад);
адчапляць, здымаць
abhängig залежны (von ад)
Abhängigkeit die, -, -en залежнасьць
ab|holen заходзіць, заязджаць (па кагошто-н.), забіраць, сустракаць (каго-н.);
выводзіць (арыштаванага)
ab|hören уважліва слухаць, паслухаць;
падслухоўваць (тэлефон, размовы)
Abitur das, -s, -e выпускны экзамен; das A.
machen здаваць экзамены за курс школы
Abkommen, das, -s пагадненне, дамова;
ein A. abschließen* заключыць пагадненне
Ablauf der , -(e)s, - läufe xада (часу);
сканчэнне; der A. der Zeit хада/ заканчэнне
часу; nach A. des Jahres напрыканцы году
ab|legen адкладаць; здымаць вопратку;
здаваць (экзамен); eine Prüfung a. здаваць
экзамен

ab|lehnen адхіляць, адпрэчваць
abonnieren падпісвацца (на друк)
ab|nehmen* здымаць, знімаць; адбіраць
ab|reisen ехаць, ад’язджаць, паехаць
ab|reißen* зрываць; руйнаваць (будынак)
ab|sagen адмяняць; адхіляць (запрашэнне)
ab|sägen адпілаваць, адрэзаць
ab|schaffen касаваць, ліквідаваць,
адмяняць; кідаць (прывычку)
ab|schicken пасылаць
Abschied der, -s, -e разьвітанне, расстанне;
den A. nehmen von (D) разьвітвацца з
ab|schleppen зацегці, адцегці,
адбуксіраваць
ab|schließen* замыкаць; канчаць,
завяршаць; заключаць (пагадненне)
Abschluss der, -es, -e заканчэнне
Abschnitt der, -s, -e разьдзел; перыяд,
прамежак (часу); участак (мясцовасьці);
адрэзак, сегмент
ab|schreiben* сьпісваць, перапісваць
Absender der, -s, - адпраўнік
Absicht die, -, -en намер, задума; böse A.
ліхі намер; bei seiner A. bleiben застацца
пры сваіх намерах
absolvieren канчаць (навучальную
ўстанову)
ab|stellen выключаць (рухавік), зачыняць
(кран)
Abteil das, -s, -e купэ
Abteilung die, -, -en аддзяленне, аддзел,
цэх, аддзел (вайсковы)
ab|treten* саступаць, перадаваць (пасаду);
адыходзіць, выходзіць
ab|trocknen сушыць, выціраць; sich a.
выцірацца
ab|warten (па)чакаць каго-н.
ab|waschen* абмываць; змываць (фарбу,
ганьбу); мыць (пасуду)
abwechselnd пераменны, чаргавальны; па
чарзе, мяняючыся
ab|werfen* скідаць; die Blätter a. скідаць
лісьце
abwesend адсутны; a. sein* адсутнічаць
ab|wischen* сьціраць, выціраць
Abzeichen das, -s, - значок, цэшка;
узнагарода
Abzug der, -es, züge адыход, ад’езд;
перамяшчэнне (зоны высокага ціску);
адбітак, копія
аcht восем
achte der (die, das) n, -n восьмы
achten быць уважлівым, зважаць;
паважаць, шанаваць; auf etwas a. зважаць
на што-н.
achthundert васемсот

Achtung die, - увага; пашана, павага; А.!
увага!
аchtzehn васемнаццаць
achtzehnte der (die, das) -n, -n
васемнаццаты
achtzig восемдзесят
achtzigste der (die, das), -n, -n
васьмідзесяты
Acker der, -s, Äcker поле, ралля
Ackerbau der, -s земляробства; A.
betreiben займацца земляробствам/
сельскай гаспадаркай
Adler der, -s, - арол
Affe der, -n, -n малпа
ähnlich (D) падобны; ä. sein* быць
падобным; sie sind sich ä. яны падобныя
Ahnung die, -, -en прадчуванне; уяўленне,
панятак; keine A. нічога падобнага; ведаць
не ведаю; keine A. haben* не мець
аніякага ўяўлення
ahnungslos які нічога не падазрае, які не
мае ніякага ўяўлення пра
Ahorn der, -(e)s, -e клён
AIDS das, -, - сьнід (хвароба)
Akkusativ der, -s, -e вінавальны склон
Aktion die,-, -en дзеянне, акцыя,
выступ(ленне)
aktiv дзейны, актыўны; станоўчы,
спрыяльны (у эканоміцы)
Aktivität die, - дзейнасьць, актыўнасьць
aktuell актуальны; своечасовы; сьвежы,
нядаўні; ein relativ a.es Foto даволі
сьвежая фатакартка
akzeptieren прымаць, ухваляць
Album das,-s, -ben альбом
аll увесь; vor a.em перш-наперш, найперш,
перад усім
All das,-s сусьвет, космас
аlle усе; кожныя; Bus a. 25 Minuten
аўтобус /ходзіць/ кожныя 25 хвілін
allein адзін, адзінокі; сам, самастойна;
толькі; allein stehend адзінокі (нежанаты,
незамужні)
allerdings вядома, праўда
allerlei усялякі
alles усё; a. aussteigen! выходзяць усе!
allgemein агульны, усеагульны; im
Allgemeinen увогуле, зазвычай
allgemeinbildend агульнаадукацыйны
allmählich паступова, паволі; паступовы
allseitig усебакова; агульны,
універсальны; усебаковы
Alltag der, -s, e будзённасьць; будзень
Alphabet das, -es, -e алфавіт; nach dem A.
geordnet sein быць упарадкаваным па
алфавіце/ паводле алфавіту

Alptraum der, -es, -träume кашмар; A. sein
быць кашмарам
als калі; у той час, (у даданых сказах часу
ўжываецца для абазначэння аднаразовага
дзеяння ў мінулым часе ) як; як, у якасьці,
у выглядзе; er starb als Held ён загінуў як
герой/ героем; (пасьля параўнальнай
ступені) за, чым; sowohl… a. auch як...
гэтак і...; a. ob, a. wie як быццам; a. hatte
…+ Part II як быццам бы
also дык вось, значыць, значыць так; a.
gut! ну, дык добра!, ладна!
alt (älter, am ältesten) стары, пажылы;
стары, ранейшы, колішні; старажытны;
das a.e Rom старажытны Рым; wie a. bist
du? колькі табе гадоў? Ich bin 15 Jahre a.
мне 15 гадоў; bei uns ist alles noch beim
A.en у нас усё яшчэ па-старому
älter старэйшы
Alter das, -s узрост; in meinem A. у маіх
гадах
Altersheim das, -es, -e прытулак для
састарэлых
altmodisch старамодны
Altstadt die, -, -städte старая частка гораду
Alufolie die, -, -n алюмінaвая фольга
Aludeckel der, -s, - алюмінавае вечка
(пляшкі і пад.)
am = an dem; am Anfang напачатку; am
Montag у панядзелак; am besten найлепей,
лепш за ўсё
Amateur der, -s, e аматар, непрафесіянал
Ampel die, -, -n светлафор
Amt das, -es, Ämter пасада, пост; аддзел
Amtssprache die, -, -n афіцыйная мова
amüsieren sich весяліцца
an на, каля, ля, побач, пры (D на пытанне
“дзе”, A на пытанне “куды”)
an- аддзяляльная дзеяслоўная прыстаўка
an|bauen гадаваць, вырошчваць,
разводзіць, урабляць
an|bieten* прапаноўваць
an|bringen* прыладзіць, прымацаваць;
зьмяшчаць
Andenken das, -s, -; памяць; сувенір; zum
A. an на памяць пра
andere другі, іншы
andererseits з іншага боку, наадварот
ändern перарабляць; мяняць; sich ä.
мяняцца, зьмяняцца
anders інакш, па-іншаму; niemand a. ніхто
іншы
anderswo дзесьці ў іншым месцы
anderthalb паўтара, паўтары; a. Stunden
паўтары гадзіны
anderweitig другі, іншы; наступны
Änderung die, -, -en зьмена, перамена

an|erkennen* прызнаваць; паважаць,
цаніць
Anerkennung die, -, -en прызнанне;
ухваленне
Anfang der, -s, -fänge пачатак; am A. der
Stunde на пачатку урока
an|fangen* пачынаць, пачынацца
anfangs спачатку, сьпярша
an|fassen хапаць; дакранацца, брацца
Anforderung,die, -, -en патрабаванне; den
A.en entsprechen* адпавядаць
патрабаванням
an|führen цытаваць, спасылацца;
прыводзіць (доказ)
Anführer der, -s верхавод, важак
Angaben die (мн. л.) дадзеныя
аngeblich уяўны; быццам бы, гэтак званы
Angebot das, -es, -e прапанова; выбар; A.
ablehnen адхіліць прапанову
an|gehören (D) належаць; быць сябрам
чаго-н.
Angehörige der/die, -n, -n сваяк, сваячка;
член (калектыву)
Angel die,-,-n вуда; завеса
аngeln вудзіць, лавіць вудаю
angenehm прыемны; прыемна
angesehen шаноўны, шанаваны, знакаміты
angestellt sein* працаваць (bei у, на)
Angestellte der/die, -n, -n службовец,
служачы
an|greifen* нападаць, атакаваць; хапаць,
браць
Angriff der, -s, -e наступ, напад, атака
Angst die, -, Ängste страх, боязь; непакой;
A. haben* vor (D) баяцца (чаго-н.); A.
bekommen* спалохацца; keine A.! не
бойся!
Angsthase der, -n,-n баязьлівец
an|haben* насіць, быць апранутым, быць
у чым-н.(пра вопратку)
an|halten* спыняцца (пра транспарт);
працягвацца, доўжыцца; заахвочваць
Anhalter der, -s, - аўтастопавік: per A.
fahren/ reisen ехаць аўтастопам, ехаць
спадарожнымі машынамі
аnhand пры дапамозе, на падставе
Anhänger der, -s, - прычэп; заўзятар,
прыхільнік (партыі)
an|kommen* прыходзіць, прыязджаць,
прыбываць; даходзіць (ліст); a. auf
залежаць ад; das kommt darauf an, was
гэта залежыць ад таго, што
Ankunft die, -, Ankünfte прыбыццё
Anlage die, -, -n прыстасаванне; будынак,
пабудова; сквер, парк; укладанне,
інвеставанне (капіталу)
an|lagen прыкладаць; надзяваць

Anlass der, -sses, -lässe прычына, зачэпка,
нагода, падстава; aus diesem A. з гэтай
нагоды; bei jedem A. пры кожнай нагодзе
an|lassen* заводзіць, запускаць (рухавік)
Anlasser der, -s пускавы рухавік, старцёр
аn|machen уключаць (сьвятло)
аn|nehmen* прымаць, браць; лічыць,
дапускаць; eine Einladung a. прымаць
запрашэнне
annullieren касаваць, ануляваць
Anorak der, -, -s анарак, куртка з
капушонам
an|passen (an A) падыходзіць, пасаваць;
мераць (сукенку); прыстасоўваць, ладзіць
Anrecht das, -es, -e права; A. haben* auf
etwas мець права на што-н.
Anrede die, -, -n зварот
an|regen падахвочваць, заахвочваць;
прапаноўваць; zum Nachdenken a.
змушаць задумацца, наводзіць на думку
anregend захапляльны, цікавы
Anregung die,-, -en заахвочанне, стымул;
ініцыятыва
an|richten рыхтаваць; гатаваць; выклікаць,
быць прычынай
Anruf der, -es, -e тэлефанаванне, званок
(тэлефонны)
Anrufbeantworter der, -s, - тэлефон з
аўтаадказьнікам
an|rufen* клікаць; (A) званіць,
тэлефанаваць; darf ich Sie a.? ці магу я
вам пазваніць?
Ansager der, -s,- дыктар
anschaulich наглядны, відавочны
anscheіnend уяўны; відаць, здаецца; a.
wissen wir здаецца, мы ведаем
an|schließen* далучаць; падключаць; sich
jemandem a. далучацца да каго-н., ісьці за
кім-н.
anschließend затым, пасьля гэтага
Anschrift die, -, -en адрас; надпіс,
загаловак
an|sehen* глядзець, пазіраць; лічыць якімн.; (A) аглядаць sie sehen ihn als großen
Künstler an яны лічаць яго вялікім
мастаком; ich sehe das für wichtig an я
лічу гэта важным;
Ansicht die, -, -en думка, погляд; прэстыж,
рэпутацыя; meiner A. nach на маю думку;
anderer A. sein* трымацца іншай думкі
Ansichtskarte die, -, -n паштоўка
ansonsten у астатнім, зрэшты; іначай, а то
аn|spitzen вастрыць (аловак), цясаць (кол);
die Stifte sind angespitzt алоўкі
завостраныя
Anspitzer der, -s, - вастрылка
an|sprechen* зьвяртацца; упамінаць

an|springen* кратацца, кранацца,
запускацца (рухавік); падскокваць
Anspruch der, -s,-sprüche дамаганне;
права; патрабаванне; ich habe aber A.
darauf я маю на гэта права; etwas in A.
nehmen* скарыстаць, пакарыстацца чымн.
an|starren уважліва пазіраць, узірацца
anstatt (G) замест; замест таго каб
anstelle (G) замест
anstrengend напружаны; стамляльны
Anstrengung die, -, en намаганне,
напружанне
Anteil der, -s, -e частка, доля; wie hoch ist
der A. an ..? якую частку складае..?
Antenne die, =, -n антэна
Antwort die, -, -en адказ
аntworten адказваць
аnwenden ужываць, прымяняць
anwesend прысутны; a. sein*
прысутнічаць
Anzahl die, -, en колькасьць
Anzeige die, -, -n абвестка, паведамленне;
заява /у паліцыю/
an|zeigen заяўляць (у паліцыю); падаць у
суд
an|ziehen* прыцягваць, вабіць; апранаць,
надзяваць; sich a. апранацца
Anzug der, -s, -züge гарнітур, касьцюм
(мужчынскі)
an|zünden запаліць
Apfel der, -s, Äpfel яблык
Apfelsaft der, -es яблычны сок
Apotheke die, -, -n аптэка
Appetit der,-(e)s,-e апетыт
April der,-(s), -e красавік
Arbeit die,-, -en праца, занятак, работа; zur
A. gehen* ісьці на працу; gemeinnützige A.
грамадская праца (кшталт пакарання)
аrbeiten працаваць, рабіць
Arbeiter der, -s, - работнік, працаўнік,
рабочы; geistiger A. работнік разумовай
працы, белы каўнерык; A. einstellen
наймаць работнікаў
Arbeiterin die, -, -nen работніца
Arbeitsamt das, -es, -ämter бюро па
працаўладкаванню, цэнтр занятасьці,
біржа працы
Arbeitsgeber der, -s працадаўца
Arbeitsgemeinschaft die, -, -en гурток
arbeitslos беспрацоўны
Arbeitslosigkeit die, - беспрацоўе
Arbeitsplatz der,-es, -plätze працоўнае
месца; sicherer A. стабільнае/ надзейнае
працоўнае месца
Arbeitsstelle die, -, -n працоўнае месца,
праца

Arbeitszimmer das, -s працоўны кабінет
Architekt der, -en, -en дойлід, архітэктар
Ärger der,-s гнеў, крыўда; непрыемнасьць
ärgerlich cярдзіты
ärgern (A) злаваць, раздражняць; sich ä.
злавацца, злаваць
arm (ärmer, am ärmsten) бедны, немаёмы
гаротны; armer Onkel N. небарака
дзядзька N.; Der arm? Ён? Бедны?
Arm der, -(e)s, -e рука (ад ручыцы да
пляча)
Armbanduhr die, -, -en наручны гадзіннік
Armee die, -, -n армія, войска
Ärmel der, -s рукаў
Armut die, - беднасьць
Art die, -, -en від, кшталт; спосаб, манера;
eine A. von нешта накшталт, штосьці
кшталту; auf diese A. гэткім чынам, так
Artikel der, -s,- артыкул; тавар, прадмет;
артыкль
Arznei die, -, -en, Arzneimittel das, -s,лекі, лякарства
Arzt der, -es, Ärzte лекар, доктар, урач
Ast der, -es, Äste галіна, сук
Atem der, -s дыханне, дух
аtmen дыхаць
Atom das, -s, -e атам
Atomunglück das, -es, -e атамная бяда/
аварыя; von dem A. betroffen werden*
патрапіць у атамную катастрофу
аttraktiv прывабны
auch таксама, і, гэтаксама; so ist es a. так
яно і ёсьць
auf на, па, за (D на пытанне “дзе”, A на
пытанне “куды”); auf den Rücken klopfen
пляскаць па плячах/ па сьпіне; Niederlage
auf Niederlage параза за паразаю; уверх,
угару; адчынены, раскрыты; a. sein* быць
адчыненай (пра краму); Mund a.! разяў
рот! Fenster a.! адчыні акно!
auf- аддзяляльная дзеяслоўная прыстаўка
Aufbau der, -(e)s будоўля, будаўніцтва;
пабудова, збудаванне
auf|bauen будаваць
auf|bessern паляпшаць
auf|bewahren захоўваць, хаваць
auf|bringen* адкрываць; зьбіраць (грошы);
узьнімаць; здабываць; eine halbe Stadt
gegen sich a. настрапаліць супраць сябе
паўгораду
Aufenthalt der ,-s, -e знаходжанне
auf|fallen* кідацца ў вочы, выдзяляцца,
вызначацца; nur nicht a.! не высоўвайся!,
не вытыркайся! (г. зн. сядзі ціха)
Auffassung die, -, -en разуменне;
успрыманне, думка

auf|fordern (zu) запрашаць; заклікаць;
выклікаць
auf|führen узводзіць, будаваць; ставіць
(п’есу)
Aufführung die,-, -en выкананне,
пастаноўка (п’есы)
Aufgabe die, -, -en задача, заданне;
даручэнне; es ist nicht ihre A. гэта не ваша
работа
auf|geben* задаваць (урок); адмаўляцца,
кідаць, цурацца; den Kampf a. адцурацца
ад барацьбы
auf|gehen* узыходзіць, узьнімацца;
адчыняцца
aufgeregt усхваляваны, узрушаны
aufgrund (G) на падставе
auf|haben* мець што-н. на галаве, насіць;
мець хатняе заданне; was hast du für
morgen auf? што табе задалі на заўтра?
auf|hängen* вешаць, вывесіць; sich a.
павесіцца
auf|hören пераставаць, спыняцца; der
Regen hörte auf дождж перастаў
auf|klären высьвятляць; праясьняцца (пра
неба); Kinder a. размаўляць з дзецьмі на
жыццёва важныя тэмы, тлумачыць дзецям
факты жыцця
auf|kleben наклейваць
Auflage die, -, -выданне (кнігі), наклад
(друкаванага выдання); умова; A. erfüllen
адпавядаць патрабаванням
auf|machen адчыняць; адкубрыць
(пляшку); die Augen a. расплюснуць вочы;
sich a. накіравацца, адправіцца; sich zu
den Ruinen a. накіравацца да руін
aufmerksam уважлівы; auf etwas/ j.m a.
werden* звяртаць увагу на што-н.
Aufmerksamkeit die, -, -en увага; A.
schenken надаваць увагу; die A. erregen
прыцягваць увагу
Aufnahme die, - здымак, фатаграфія;
прыём (у арганізацыю, установу)
auf|nehmen* прымаць (у арганізацыю,
гасьцей); здымаць, фатаграфаваць;
запісваць (гук); успрымаць; аднаўляць
(працу); Kontakt a. усталяваць кантакт
auf|passen быць уважлівым, пільным; (auf
A) сачыць, назіраць
auf|regen хваляваць; sich a. хвалявацца
аuf|räumen прыбіраць, наводзіць парадак;
die Tische a. прыбіраць з сталоў
Aufregung die, -. -en хваляванне; vor A. ад
хвалявання
аufrichtig праўдзівы, шчыры
Aufruf der,-s,-e заклік, зварот
auf|rufen* заклікаць; выклікаць; рабіць
пераклічку

Aufrüstung die, -, en узбраенне
аufs =auf das; a. neue зноў, нанава
auf|sagen расказваць напамяць
(вывучанае)
Aufsatz der,-es, -sätze твор, сачыненне;
артыкул
auf|schieben* адтэрміноўваць
auf|schlagen* разгарнуць (кнігу, газету);
расплюснуць (вочы)
auf|schreiben* запісваць, адзначаць;
выпісаць рэцэпт
Aufschrift die, -, -e надпіс, загаловак
auf|setzen насаджваць; надзяваць (шапку);
ставіць на агонь
Aufstand der, -s,-stände паўстанне
auf|stehen* уставаць (і ад сну); паўставаць
auf|stellen расcтавіць, паставіць,
усталяваць, устанавіць
Auftrag der, -s, -träge даручэнне, заданне,
заказ
auf|treten* выступаць (на сцэне, сходзе)
auf|wachen прачынацца
auf|zählen пералічваць
auf|ziehen* выгадаваць (дзіця); узнімаць,
падымаць (і заслону)
Aufzug der, -s, -züge ліфт; працэсія; парад
Auge das, -s, -n вока; unter vier A.n самнасам (пра размову); geh mir aus den A.n!
прыбірайся прэч з маіх воч!
Augenbick der ,-s,-e імгненне, момант;
Einen A.! хвіліначку!
August der ,-(e)s жнівень
au-pair (вымаўл. o per) на роўных, на
ўзаемных паслугах (спосаб
працаўладкавання, часьцей з мэтаю
навучання мове, калі малады чалавек ці
дзяўчына прымаюцца ў сям’ю на поўны
пражытак і кішэнныя грошы ўзамен на
побытавыя паслугі- звычайна догляд
дзяцей ці старых); au-pair Mädchen
дзяўчына па абмене
aus (D) з, ад, па; скончана, канец; ein Herz
aus Stein сэрца з каменю, каменнае сэрца;
a. sein* канчацца; die Schule ist a. урокі
скончыліся
aus|arbeiten выпрацоўваць
aus|bauen будаваць, узводзіць
aus|beuten эксплуатаваць; здабываць,
распрацоўваць (карысныя выкапні)
aus|bilden навучаць, рыхтаваць
(спецыяліста)
Ausbildung die, -, -en адукацыя
aus|denken* прыдумаць, выдумаць
Ausdruck der, -s,-drücke выказванне,
фраза; выраз (твару, матэматычны);
выразнасьць

aus|drücken выціскаць; выказваць,
выражаць; Bedauern a. выказаць
шкадаванне
ausdrucksvoll выразны; выразна
Ausflug der, -s, -flüge экскурсія; вылет
auseinander паасобку; a. bringen
разьдзяляць, разлучаць; a. gehen
разыходзіцца; распадацца
auseinander|setzen выкладаць,
тлумачыць; sich mit jemandem a.
высьвятляць адносіны з кім-н., спрачацца
з кім-н.; sich mit einer Frage a. займацца
якім-н. пытаннем
Ausfahrt der ад’езд, выезд
aus|fertigen складаць, пісаць (тэкст),
афармляць (дакумент)
Ausflug der , -(e)s,-flüge экскурсія;
шпацыр, прагулка; вылет; einen A.
machen ісьці ў падарожжа, ісьці на
экскурсію
aus|führen выводзіць (на шпацыр);
выконваць, зьдзяйсьняць; экспартаваць,
вывозіць
ausführlich падрабязны, дэталёвы;
падрабязна
aus|füllen апаўняць; in Druckschrift a.
запаўняць друкаванымі літарамі
Ausgabe die,-,-en выданне; выдача;
выдатак
Ausgang der, -s, -gänge выхад; вынік,
канец; зыход
aus|geben* выдаваць, разьмяркоўваць,
даваць; траціць, расходаваць (грошы)
аusgedehnt доўгі, выцягнуты
aus|gehen* выходзіць; канчацца; (von)
зыходзіць з, ацэньваць
ausgerechnet якраз, менавіта, як
наўмысна; a. jetzt ein Stau! якраз цяпер
затор!
ausgeruht які адпачыў; a. sein* быць
адпачыўшы, адпачыць
аusgezeichnet выдатны, вельмі добры;
выдатна
aus|graben* выкопваць
aus|halten* вытрымліваць, цярпець
aus|kennen* арыентавацца; добра
разумець, добра ведаць; sich a. добра
разьбірацца
aus|kommen* (mit) абыходзіцца, хапаць;
damit komme ich aus мне гэтага хопіць
Auskunft die, -, -künfte інфармацыя,
даведка; weitere A.künfte дадатковая
інфармацыя
Auskunftsbüro das, -s,-s бюро даведак
aus|lachen высьмейваць, сьмяяцца з
Ausland das, -(e)s замежжа, замежныя
краіны

Ausländer der, -s,- іншаземец, чужынец
аusländisch замежны, іншаземны
Auslandsjahr das, -(e)s, -e год у замежжы
(які маладыя людзі часам бавяць,
выконваючы розныя гуманітарныя
абавязкі, перад тым як пачаць навучанне
ва ўніверсітэце )
аus|leihen* пазычаць; даваць/ браць у
часовае карыстанне (кнігі ў бібліятэцы і
пад.)
aus|machen тушыць; das Feuer a. тушыць
пажар
Ausnahme die,-, -n вынятак, выключэнне;
mit A. за выняткам; eine A. machen рабіць
вынятак
aus|nutzen скарыстаць, выкарыстаць
aus|packen распакаваць (чамадан)
Ausrede die, -, -n адгаворка
ausreichend дастатковы
aus|ruhen, (sich) адпачываць, адпачыць
Aussage die, -, -n выказванне
aus|schalten выключаць (ток, святло і
пад.)
aus|scheiden* выбываць
ausschließlich выключна
Ausschnitt der, -(e)s, -e выразка (з газеты);
урывак (твора))
aus|sehen* выглядаць; мець выгляд; bei
wie sieht es aus? Як справы?/ як жывеш?
Bei mir sieht´s gut aus y мяне ўсё добра; es
sieht nach Regen aus удае/выглядае на
дождж
aus sein канчацца, завяршыцца
außen з вонку, знадворку; акрамя таго,
што
Außenminister der, -s, - міністр замежных
спраў
Außenseiter der, -s, - аўтсайдэр, маргінал
außer (D) акрамя, апрача, за выняткам; паза; a. Gefahr sein* быць у бясьпецы
außerdem акрамя таго, да таго ж
Äußere das,-n, - зьнешнасьць
außergewöhnlich надзвычайны
außerhalb (G) па-за; знадворку
äußern выказваць
aus|schneiden* выразаць, выкройваць
Aussicht die, -, en выгляд, від
aussichtlos безнадзейны; а. sein* быць
безнадзейным
Aussprache die, -, -n вымаўленне;
дыскусія, абмен думкамі
aus|sprechen* вымаўляць; sich a.
выказвацца
аus|steigen* выходзіць, вылязаць (з
транспарту)
aus|stellen выстаўляць, дэманстраваць
Ausstellung die,-, -en выстава, выстаўка

Aussterben das, -, - выміранне
aus|strahlen выпраменьваць, спрамяняць;
перадаваць /пра радыёстанцыю/
аus|suchen выбіраць
Austausch der, -es абмен, замена
aus|tauschen мяняць
aus|teilen раздаваць, разьмяркоўваць; die
Hefte a. раздаваць сшыткі
aus|tragen* выносіць; разносіць,
дастаўляць; Zeitungen a. разносіць газеты
Auswahl die, -, -en выбар
aus|wählen выбіраць
аus|wechseln мяняць
Ausweg der, -s,-e выйсьце
Ausweis der, -es,-e пасьведчанне асобы,
дакумент
аuswendig напамяць
aus|zahlen выплочваць
аus|zeichnen узнагароджваць
аus|ziehen* здымаць адзенне,
распранацца; выязджаць з кватэры,
высяляцца
Auszug der, -s, -züge вытрымка, урывак,
вынятак
Auto das, -s,-s аўтамабіль, машына
Autobahn die, -, -en шаша, аўтамагістраль,
аўтастрада
Autobahngebühr die, -, -en дарожны збор,
плата за праезд
Autobahnkreuz das, -es, -e разьвязка
аўтамабільных дарог
Autobus der,-ses, -se аўтобус
Autofahrer der, -s, - аўтамабіліст, шафёр
Autor der, -s, -toren аўтар
Autoschlosser der, -s аўтасьлесар
Axt die, =, Äxte сякера
Bb
Bach der, -es, Bäche ручай
backen (buk/backte, gebacken) пячы
Bäcker der,-s,- пекар
Bäckerei die,-, -en пякарня, хлебная крама
Bad das, -es, -er ванна, ванны пакой; воды,
курорт
Badeanstalt die, -, -en грамадзкая лазьня
Badeanzug der,-(e)s, -züge купальнік
Badehose die,-, -n купальныя трусікі,
плаўкі
baden купаць, купацца
Badewanne die, -, -n ванна (ёмістасьць)
Badezimmer das, -s,- ванны пакой
Bahn die, -, -en дарога, шлях; чыгунка;
цягнік; дарожка (спарт.); арбіта,
Bahnhof der, -es, -höfe вакзал
Bahnhofshalle die, -, -n вакзальная зала

Bahnsteig der, -s, -e платформа, перон
bald (eher, am ehesten) хутка, неўзабаве;
b… b… то... то...; bis b. да сустрэчы, да
хуткага спаткання; so b. wie möglich як
мага хутчэй
Balken der, -s, - бэлька, бервяно, брус
Balkon der, -s, -s балкон
Ball der, -(e)s, Bälle мяч, шар; баль
Ballet das, -(e)s, -e балет
Band der, -(e)s, Bände том
Band das, -es, Bänder стужка (і
магнітафонная); павязка; канвеер; стужка
транспарцёра
Band die, -, -s аркестр, джаз-банд
Bande die -, -n банда, хеўра
Bank die,-, Bänke лава, лаўка; школьная
лава
Bank die ,-, -en банк
bar наяўны, гатоўкаю (пра грошы); die 10
Euro bar 10 еўра гатоўкаю
Bar die, -, -s бар, шынок
Bär der, -en, -en мядзьведзь
Basketball der, -s,- баскетбол
basteln майстраваць
Batterie die, -, -ri|en акамулятар
Bau І der,-es будаўнітва, будоўля
Bau ІІ der,-es, -ten будыніна, будынак,
пабудова
Bauarbeiter der, -s, - будаўнік
Bauch der, -es, Bäuche бруха, жывот; sich
den B. voll|schlagen* набіць cабе/ свой
трыбух
bauen будаваць; рабіць; сеяць,
вырошчваць, гадаваць; апрацоўваць (поле)
Bauer de, -n /-s, -n селянін
Bauingenieur der, -s, -e інжынер-будаўнік
Baukunst die, -, -künste будаўнічае
мастацтва
Baum der , -(e)s, Bäume дрэва
Baumwolle die, - бавоўна
Baustelle die, -, n будоўля, будаўнічая
пляцоўка
beabsichtigen мець намер, планаваць,
наважвацца
beachten браць пад увагу, заўважаць,
зьвяртаць увагу; etw. besser b. надаваць
чаму-н. болей увагі
Beamte der, -n, -n службовец, чыноўнік
beantworten адказваць; einen Brief b.
адказваць на ліст
bearbeiten апрацоўваць; распрацоўваць
(тэму)
beauftragen (mit D) даручаць
Becher der,-s,- пасудзінка, кубачак (і
пластмасавы)
bedanken sich дзякаваць (каму-н. за штон. bei D für A)

bedauern шкадаваць (пра што-н.)
bedecken накрываць, засьцілаць
bedeuten азначаць; мець значэнне
bedeutend значны, выдатны, вялікі;
значна, істотна
Bedeutung die, -, -en значэнне, сэнс; B.
bekommen набыць значнасьць
bedeutungsvoll шматзначны, важны
bedienen абслугоўваць
Bedienung die, -, -en абслуга,
абслугоўванне
bedingen ставіць умовы, абумоўліваць
Bedingung die, -, -en умова; unter diesen
B.en пры гэтых умовах;
bedrohen пагражаць
Bedürfnis das, -ses, -se патрэба,
неабходнасьць; попыт
beeilen sich сьпяшацца
beeinflussen уплываць (на каго-н.)
beenden канчаць
Beendigung die, -, -en заканчэнне,
завяршэнне
Beere die, -, -en ягада, ягадзіна
Befehl der, -s,-e загад
befehlen* (befahl, befohlen) загадваць
befinden* sich знаходзіцца, быць
befreien вызваляць
Befreiung die, -, -en вызваленне
Befreiungskampf der, -(e)s,- вызвольная
барацьба, барацьба за вызваленне; der
nationale B. нацыянальна-вызвольная
барацьба
befreundet sein mit + D сябраваць з кім-н.
befriedigen здавальняць, задавольваць
befriedigend здавальняючы
Befriedigung die, -, -en задавальненне,
задаволенасьць
befürchten баяцца
begabt здольны, таленавіты, адораны
Begabung die, -, -en здольнасьць, талент
begeben* sich ісьці, накіроўвацца
begegnen (D) спаткаць, сустракаць
Begegnung die,-, -en спатканне, сустрэча
begehen* абходзіць, рабіць абход;
сьвяткаваць, спраўляць
begehren жадаць, хацець (чаго-н.)
begeistern натхняць, захапляць
begeistert sein von + D быць у захапленні
ад чаго-н.
Begeisterung die , -, - захапленне,
радасьць, энтузіязм; mit B. з захапленнем,
з энтузіязмам
Beginn der, -s пачатак
beginnen* (begann, begonnen) пачынаць,
пачынацца
begleiten праводзіць, суправаджаць

Begleiter der , -s, - спадарожнік,
праважаты; акампаніятар
Begleitung die, -, сьвіта, суправаджэнне;
акампанемент
begraben sein быць пахаваным
begreifen* зразумець, засвойваць
begrenzen абмяжоўваць
Begriff der, -s,-e панятак, ідэя; im B. sein*
зьбірацца, мець намер зрабіць што-н.;
einen B. haben von мець уяўленне пра
begründen абгрунтоўваць, матываваць;
засноўваць
Begründer der, -s, - заснавальнік
Begründung die, -, en заснаванне;
абрунтаванне, матывацыя
begrüßen вітаць, прывітаць; вітацца
Begrüßung die, -, -en вітанне
behalten* утрымліваць, пакідаць (у сябе),
захоўваць; запамінаць
Behälter der, -s, - сховішча, рэзервуар;
пасудзіна
behandeln абыходзіцца, ставіцца; лячыць;
абмяркоўваць; schlecht b. ставіцца/
абыходзіцца пагана; eine Frage b.
займацца пытаннем
Behandlung die, -, en абыходжанне;
абмеркаванне; лячэнне
behaupten сьцьвярджаць
Behauptung die, -, en сьцьверджанне,
меркаванне
beherrschen панаваць, уладарыць;
засвоіць, a/валодаць (мовай); ein komplett
neues Alphabet b. засвоіць зусім новы
алфавіт
Beherrschung die, -, -en валоданне;
самакантроль; bevor ich B. verliere пакуль
у мяне не кончылася цярплівасьць
Behörde die, -, -en yладa, органы ўлады;
lokale B. мясцовая ўлада
bei (D) каля, побач, поруч, пры; b. weitem
значна; b. weitem nicht зусім не; b. sich
haben* мець з сабою
bei- аддзяляльная дзеяслоўная прыстаўка
bei|bringen* навучаць; прыводзіць
(доказы)
beide абодва, абедзьве, і той і іншы
beiderseits узаемна; паабапал
Beifall der, -s, - ухвала; воплескі,
апладысменты; B. klatschen пляскаць у
ладкі/ далоні, апладзіраваць
Beiheft das, -es, -e дадатак; grammatisches
B. граматычны дадатак
Beilage die, -, -n дадатак, укладка (у
газету, да ліста); гарнір (частка стравы)
bei|legen прыкладаць, дадаваць
beim = bei dem

Bein das, -s, -e нага (ад сьцягна да
ступака); ножка (стала, крэсла); die B.e
in die Hand nehmen* даць лататы
beinah(e) амаль, ледзь не
Beispiel das, (e)s, -e прыклад; zum B.
напрыклад, дапрыкладу
beispielweise дапрыкладу
beißen* (biß, gebissen) кусаць, кусацца;
джаліць
Beitrag der, -(e)s, -träge унёсак, уклад,
складка, ахвяраванне; артыкул, допіс
bei|tragen* (zu D) садзейнічаць, спрыяць;
рабіць уклад
bei|treten* уступаць, далучацца (да якойн. арганізацыі)
bei|wohnen (D) прысутнічаць
bekannt знаёмы; вядомы; b. geben*
абвяшчаць, публікаваць; b.machen (mit D)
знаёміць з (кім-, чым-н.), даводзіць да
ведама
Bekannte der/die, -n, -n знаёмы, -ая
Bekanntschaft die, -, en знаёмства
bekennen* прызнаваць, усьведамляць;
спавядаць (веру)
Bekleidung die, -, -en вопратка, адзенне
bekommen* атрымліваць; Ferien b. мець
канікулы, быць на вакацыях
beleidigen крыўдзіць
Belorussse der, -n, -n беларус
Belorussin die, -, -nen беларуска
belorussisch беларускі беларускі
beleben (A) адраджаць
belegen абкладаць; займаць (месца - у
спаборніцтвах)
beleuchten асьвятляць
Beleuchtung die, -, -en асьвятленне
beliebt любімы, папулярны
bellen брахаць, гаўкаць
belohnen узнагароджваць
bemalen расфарбаваць, расьпісваць
bemerken заўважаць
bemerkenswert цікавы, варты ўвагі
Bemerkung die, -, -en заўвага; каментар
bemühen sich працаваць (над чым-н);
старацца, намагацца; клапаціцца, дбаць
(пра нямоглых)
Bemühung die, -, -en намаганне
benehmen* sich паводзіць сябе
Benehmen das, -s, - паводзіны; schlechtes
B. негадзяшчыя паводзіны
beneiden (um A) зайздросьціць
benennen* называць
Benennung die, -, -en назва, назоў
benutzen карыстацца (чым-н.),
выкарыстаць (што-н.)
Benzin das, -s, -e бензін
beobachten назіраць, наглядаць

Beobachter der, -s, - назіральнік
Beobachtung die, -, -en назіранне
bequem зручны
beraten раіць
Bereich der/ das, -(e)s, -e галіна, сфера
bereit (zu D) гатовы (да)
bereits ужо
Berg der, -es, -e гара
Bericht der, -s, -e паведамленне, даклад;
einen B. schreiben* пісаць даклад;
mündlicher/ schriftlicher B. вусны/
пісьмовы даклад
berichten паведамляць, дакладваць
berücksichtigen браць пад увагу, улічваць
Beruf der, -s, -e прафесія,
сьпецыяльнасьць; er ist Lehrer von B. ён
па прафесіі настаўнік; einen B. aus|üben
працаваць кім-н.
beruflich прафесійны
Berufsschule die, -, n прафесійная школа/
вучэльня
beruhigen супакойваць, суцяшаць,
сунімаць; sich b. супакойвацца
berühmt славуты, слынны, знакаміты
berühren дакранацца, датыкацца;
закранаць (тэму)
Besatzung die, -, -en экіпаж; гарнізон;
акупацыя
beschädigen пашкодзіць, параніць
beschäftigen sich (mit D) займацца (чым-,
кім-н)
beschäftigt заняты; b. sein* быць занятым,
працаваць
Beschäftigung die, -, -en занятак, праца,
работа; ohne B. sein* сядзець без працы,
быць беспрацоўным
Bescheid der, -es, -e рашэнне; адказ; B.
geben* паведамляць
bescheiden сьціплы
beschlag|nehmen* арыштоўваць
beschließen* вырашаць; прымаць рашэнне
Beschluss der, -sses, -schlüsse рашэнне,
пастанова; einen B. fassen прымаць
рашэнне, вырашаць
beschmieren намазваць
beschränken абмяжоўваць
Beschränkung die,-, -en абмежаванне
beschreiben* апісваць; пісаць, сьпісваць
(паперу); auf beiden Seiten b. пісаць на
двух баках (аркуша)
Beschreibung die, -, -en апісанне
besiegt пераможаны
Besteck das, -s, -e сталовы прыбор
bestellen заказваць
Beschwerde die, -, -n цяжкасьць
beschweren sich (bei D каму, über A на)
жаліцца, скардзіцца

beschwören клясьціся
beseitigen ухіляць (недахоп), прымаць,
прыбіраць (з дарогі)
Beseitigung die, -, -en ухіленне
(недахопаў), зьнішчэнне (праціўніка)
Besen der, -s, - венік, мятла, памяло
besessen апантаны
besetzen займаць; акупаваць
besetzt заняты; занята
besichtigen аглядаць; наведваць
Besichtigung die, -, -en агляд, наведанне
besiegen перамагаць
besitzen* валодаць, мець
besonder асаблівы, асобы, асобны
Besonderheit die, -, -en асаблівасьць,
адметнасьць
besonders асабліва, асобна; над усім,
пераважна
besorgen знаходзіць, разжывацца,
прыносіць; займацца, клапаціцца;
Eintrittskarten b. купіць білеты
besprechen* гаварыць, абмяркоўваць
besser → gut лепшы; лепей, лепш; болей;
Deutsch gefällt mir b. нямецкая мова мне
болей падабаецца
bessern паляпшацца
bestätigen пацвярджаць, сьведчыць
beste → gut найлепшы; am b.n найлепей,
найлепш
Besteck das, -s, -e сталовы прыбор; набор;
прылады
bestehen* вытрымліваць, адолець;
існаваць; (aus D) складацца з, быць з; aus
Glas b. быць /зробленым/ з шкла; (auf D)
настойваць на; (in D) заключацца ў
bestellen заказваць; апрацоўваць;
перадаваць
Bestellung die, -, -en заказ
bestimmen вызначаць; прызначаць
bestimmt вызначаны, пэўны; пэўна,
бясспрэчна; b.! вядома! ganz b. абавязкова
bestrafen караць, штафаваць
bestreben, sich b. (zu + Inf) імкнуцца,
намагацца
Besuch der, -(e)s, -e наведанне, візіт;
госьць, госьці; wir haben* B. у нас госьці;
du kriegst B. да цябе прыйшлі
besuchen наведваць, бываць, хадзіць
куды-н.
beteiligen sich (bei, an D) удзельнічаць (у
чым-н.)
beten маліцца
betonen рабіць націск; падкрэсьліваць,
выдзяляць
Betonung die, -, -en націск (у слове)
betrachten глядзець, разглядаць;
разглядаць, лічыць (als якім-н.)

betragen* складацца, раўняцца (чаму-н.)
betreffen* датычыць, мець адносіны,
закранаць
betreten* уваходзіць, уступаць
betreuen клапаціцца, даглядаць;
абслугоўваць (кліентаў); кіраваць
Betreuung die, -, -en догляд, клопат;
абслугоўванне
Betrieb der, -(e)s, -e прадпрыемства;
завод, фабрыка; эксплуатацыя, работа
betroffen пашкоджаны; зьбянтэжаны
betrügen падманваць, ашукаць
betrunken п’яны
Bett das, -(e)s, -en ложак, пасьцель; zu/ ins
B. gehen* ісьці/ класьціся спаць
Beute die, - здабыча; eine leichte B. лёгкая
здабыча (ахвяра)
Beutel der, -s мяшок, мяшэчак; торба
(сумчатых жывёл))
Bevölkerung die, -, -en насельніцтва
bevor перш чым, раней як, пакуль не, да
таго як
bevor|stehen* быць паперадзе, (каго-н.
якая-н. справа) чакаць
bevorzugen аддаваць перавагу, лічыць за
лепшае
bewahren захоўваць, зьберагаць
bewegen* (bewog, bewogen) рухаць,
варушыць; хваляваць; sich b. рухацца,
варушыцца
beweglich рухомы
bewegt усхваляваны, расчулены
Bewegung die,-, -en рух; sich in B. setzen
кратацца, рушыць
Beweis der, -es, -e доказ, сьведчанне
beweisen* даказваць; выказваць,
праяўляць (якую-н. якасьць)
bewerben* sich (bewarb, beworben)
падаваць заяву аб прыёме на працу
bewölkt хмарны
bewohnen жыць, насяляць
Bewohner der, -s, - жыхар, насельнік
bewundern (A) захапляцца, цешыцца,
любавацца
bewusst сьвядомы, які ўсьведамляе;
абдуманы, наўмысны
bezahlen плаціць, аплочваць; dafür werdet
ihr b.! вы за гэта заплоціце! (пагроза)
bezaubernd чароўны
Bezeichnung die, -, -en абазначэнне; назва
Beziehung die,-, -en (zu з) адносіны; B.en
дачыненні, сувязі
Bezirk der, -es, -e раён, акруга
bezwingen* параадольваць, адужаць
Biber der, -s, - бабёр
Bibliothek die -, -en бібліятэка
Bibliothekarin die, -, -nen бібліятэкарка

biegen* (bog, gebogen) гнуць, нагінаць
Biene die,-, -n пчала
Bier das, -(e)s, -e піва
bieten* (bot, geboten) прапаноўваць,
даваць
Bild das, -es, -er карціна, партрэт,
фотаздымак, вобраз
bilden утвараць; будаваць, складаць
(сказ); выхоўваць
bildend выяўленчы; b.e Kunst выяўленчае
мастацтва
Bildhauer der, -s, - скульптар
Bildnis das, -ses, -se партрэт, выява
Bildschirm der, -s, -e экран
Bildung die, -, -en утварэнне, стварэнне;
адукацыя, асьвета
billig танны; танна
billigen ухваляць
bin → sein
binden* (ban, gebunden) зьвязваць,
завязваць; пераплятаць (кнігу)
Birke die, -, - бяроза
Birne die, -, -n ігруша; электрычная
лямпачка
bis (an, auf, nach, zu) да; (да таго часу)
пакуль не; b. dann бывай/це!, да сустрэчы!
bisher дагэтуль, да гэтага часу
bislang дагэтуль
bisschen : ein b. трошачкі, крышку
bist → sein
Bitte die, -, -n просьба
bitten* (bat, gebeten) (um A) прасіць;
bitte!, bitte sehr! a) калі ласка; b) няма за
што
bitter горкі
bitterlich гаркаваты
blass бледны, белы
blasen* (blies, geblasen) дзьмуць,
зьдзімаць; die Nase b. высякаць нос
Blatt das, -es, Blätter ліст (расьліны),
аркуш, ліст (паперы)
blättern гартаць; in einem Buch/ einer
Zeitung b. гартаць кнігу/ газету
blau блакітны, сіні
Blech das, -(e)s бляха
Blei das, - (e)s волава
bleiben (blieb, geblieben) заставацца;
знаходзіцца (у якім-н. становішчы)
Bleistift der, -(e)s, -e аловак
Blick der ,-s, -e позірк, погляд; mit B. auf з
выглядам на
blicken (auf A) глядзець
blind сьляпы; b.er Passagier заяц,
безьбілетны пасажыр
Blitz der, -es, -e маланка, бліскавіца
blitzen бліскаць, пабліскваць; es blitzt
бліскае/ шугае маланка

blond бялявы
bloß голы, непакрыты; пазбаўлены; адзін
толькі; толькі, усяго; b. nicht ні ў якім
разе!
blühen цьвісьці, квітнець
Blume die, -, -n кветка
Bluse die, -, - кофта, кофтачка
Blut das, -(e)s кроў
Blutdruck der, -es крывяны ціск; B.
messen мераць крывяны ціск
Blute die, -, n кветка
Boden der, -s, Böden зямля, глеба;
тэрыторыя; дно, падлога; гарышча
Bodenschätze die (мн. л.) карысныя
выкапні
Bogen der, -s, Bögen скляпенне, арка; лук;
аркуш (паперы)
Bohne die, -, -n фасоля
Bonbon der, das, -s, -s цукерка,
карамелька
Boot das,-(e)s, -e лодка; B. fahren катацца
ў лодцы
böse злосны, сярдзіты; паганы, ліхі
Botschaft die, -, -en пасольства
Botschafter der, -s, - пасол
Boxen das, -s бокс
Brand der, -(e)s, Brände пажар; vor einen
B. flüchten ратавацца ад пажару
braten смажыць, пячы
Braten das, -s смажанне, пражанне
Brauch der, -s, Bräuche звычай
brauchen мець патрэбу; трэба, патрэбна;
ужываць
braun карычневы, жары; b. werden*
загарэць
Braunkohle die, - буры вугаль
Brause die, -, -n душ; ліманад, шыпучка
brausen шыпець
Braut die, -, Bräute нявеста
Bräutigam der, -s, -e жаніх
brav паслухмяны
brechen* (brach, gebrochen) ламаць,
ламацца; парушаць, перапыняць
Brei der, -s, -e каша, пюрэ
breit шырокі; fünf Meter b. шырынёю
пяць метраў; weit und b. наўкола, наколькі
сягае вока
Bremse die, -, -n тормаз
bremsen за/тармазіць, спыніцца
brennen* (brannte, gebrannt) гарэць,
палаць; паліць
Brennpunkt der, -es, -e цэнтр, фокус
(увагі)
Brennstoff der, -s, -e паліва
Brett das, -s, -er дошка; паліца; B.er
падмосткі, сцэна
Brief der, -es, -e ліст, пісьмо

Brieffreund der, -(e)s, -e партнёр/ сябар па
перапісцы
brieflich пісьмовы; пісьмом, пісьмова;
Briefmarke die, -, -n паштовая марка
Briefpapier das, -s, -e паштовая папера
Briefträger der, -s, - паштальён, паштар
Briefumschlag der, -(e)s, -schläge канверт
Briefwechsel der, -s, - перапіска
(паштовая); mit jemandem im B. stehen*
перапісвацца з кім-н.
Brille die, -, -n акуляры
bringen* (brachte, gebracht) прыносіць,
прыводзіць, прывозіць; праводзіць,
суправаджаць; паведамляць, публікаваць
(пра радыё, газеты); die gute Nachricht b.
прынесьці добрую навіну; in Ordnung b.
прыводзіць у парадак, пры/ладзіць;
Freude b. прыносіць радасьць, цешыць
Bronze / чыт. brongße/, die, -, -n бронза
Brot das, -(e)s, -e хлеб; belegtes B.
бутэрброд; ein paar belegte B.e пара
бутэрбродаў
Brötchen das, -(e)s, -e булачка; belegtes B.
бутэрброд
Brotkrümel der, das,-s крошка хлеба; B.
mitnehmen узяць з сабою крошак хлеба
Brücke die, -, -n мост
Bruder der, -s, Brüder брат
Brunnen der, -s, - студня, калодзеж;
фантан; крыніца (мінеральнай вады)
Brust die, -, Brüste грудзі
Bübchen das, -s, - хлапчук, маляўка
Buch das ,-(e)s, Bücher кніга
Buchdruck der, -(e)s, -e кнігадрукаванне
Bücherbrett das, -(e)s, -er кніжная паліца
Bücherregal das, -s, -e кніжная паліца,
стэлаж
Bücherschrank der, -(e)s, -schränke
кніжная шафа
Buchgeschäft das, -s, -e кнігарня
Buchhandlung die, -, en кнігарня
Büchse die, -, -n бляшанка
Buchstabe der, -ns/n, -n літара
Buchung die, -, -en браняванне (білету і
пад.)
Büfett das, -s, -s буфет (гандлёвая кропка)
Bügeleisen das, -s, - прас
bügeln прасаваць
bummeln гуляць, шпацыраваць;
швэндацца
Bühne die, -, -n сцэна, падмосткі
Bühnenbildner der, - s, - мастакдэкаратар, мастак спектаклю
Bühnenstück das ,-s, -e п’еса
Bulette die, -,-n катлета
Bund der, -es, Bünde ліга, федэрацыя,
хаўрус

Bündel der, -s пук, пучок; зьвязак (ключоў
і пад.)
Bundes= (у складаных словах) федэральны
Bundesland das, -es, -länder федэральная
зямля (у Нямеччыне, Аўстрыі)
Bundesrat der, -es Бундэсрат (адна з
палат нямецкага парламентупрадстаўляе зямельныя ўрады)
Bundesrepublik die, -, -n федэратыўная
рэспубліка; B. Deutschland Федэратыўная
Рэспубліка Нямеччына/ Германія
(федэратыўнай завецца таму, што
складаецца з аўтаномных гістарычных
зямель)
Bundestag der, -es бундэстаг (федэральны
парламент у Нямеччыне)
bundesweit агульнафедэральны; b.e
Stadionsverbot забарона наведваць матчы
на стадыёнах па ўсёй Нямеччыне
(пакаранне для футбольных хуліганаў)
bunt стракаты, пярэсты, разнамасны;
каляровы
Buntstift der, -(e)s, -e каляровы аловак
Burg die, -, -n замак
Bürger der, -s, - грамадзянін; гараджанін;
мешчанін, бюргер
bürgerlich грамадзянскі; буржуазны
Bürgermeister der, -s, - бурмістр,
старшыня гарадской рады
Büro das, -s, -s бюро, кантора,
канцылярыя
Bürste die, -, -n шчотка
bürsten чысьціць шчоткаю
Bus der,-ses, -se аўтобус; den B. nehmen*
сесьці на/у аўтобус
Busch der, -es, Büsche куст, корч
Bushaltestelle die, -, -n аўтобусны
прыпынак
Butter die, - масла
Butterbrott das, -es, -e хлеб з маслам
Cc
сa = circa, zirca прыблізна, каля
Café, /kafe/ das, -s, -s кавярня; бар
сampen /чыт. kämpen/ жыць у палатках/
намётах
Camping das,-s гатэль для аўтатурыстаў,
кампінг
Chance die, -, -en шанец; перспектыва;
berufliche C.en haben мець добрыя шанцы
на кар’еру; gleiche C.n haben мець роўныя
магчымасьці
Character /чыт. karakter/ der, -s,
Charaktére характар

charakteristisch [ka-] характэрны,
тыповы
Charakterzug der, -(e)s, -züge рыса
характару
Chef /чыт. schef/ der, -s, -s кіраўнік,
начальнік, дырэктар
Chefin /чыт. schefin/die, -, Chefinnen
дырэктарка, кіраўніца
Chemie die, - хімія
Chinese der, -en, -en кітаец
chinesisch кітайскі; die C.e Mauer кітайскі
мур
Chor /чыт. kor/ der, -(e)s, Chöre хор; im C.
хорам
Clown der, -s, -s клоўн
Computer der, -s кампутар; in den C.
eingeben* заносіць у кампутар; am C.
ausdrucken раздрукаваць на кампутары
Creme die, -s,-s крэм (кулінарны, мазь)
Dd
da там, тут; вось тут, вось тады; бо, таму
што; hier und da тут і там, сям-там; da
drüben вунь там; da sein* быць,
прысутнічаць, знаходзіцца, быць у
наяўнасьці
dabei пры гэтым, пры тым, каля; да таго
ж, між тым; d. sein прысутнічаць (пры
гэтым), удзельнічаць (у гэтым); ich bleibe
d. я застаюся пры сваёй думцы
Dach das, -es, Dächer дах, страха
dadurch тым, гэтым, з /прычыны/ гэтага,
дзякуючы таму/ гэтаму, ад гэтага
dafür за гэта, затое; замест гэтага; d. sein*
быць “за”
dagegen у параўнанні з гэтым; супраць
гэтага; затое; жа; наадварот; nichts d.
haben* не мець нічога супраць
daheim дома, у сябе, на радзіме
daher адтуль; ад гэтага/ таго; таму, такім
чынам
dahin туды; bis d. да таго часу, датуль; bis
d. dauert es noch über einen Monat да таго
(лета) застаецца яшчэ болей за месяц
dahinter (там) ззаду, за гэтым; d. stecken
стаяць/ хавацца за гэтым
da|lassen* пакідаць
damalig былы, тагачасны
damals тады, у той час
Dame die, -, -n пані, спадарыня; дама; D.n
шашкі (гульня)
damit з/ гэтым; каб, для таго, каб (у
даданых сказах мэты ўжываецца там,
дзе дзейнікі -розныя асобы)
Damm der, -(e)s, Dämme гаць, плаціна
dämmern разьвідняць; зьмяркацца

Dampfer der, -s, - параход
danach потым, затым, пасьля; пра гэта
daneben поруч, побач; апрача таго
dank (D, G) дзякуючы
Dank der, -es,- удзячнасьць, падзяка;
vielen D.! шчыра дзякую/ дзякуем!; Gott
sei D.! дзякуй/ дзякаваць Богу!, j-m D.
sagen выказаць падзяку каму-н.
dankbar удзячны
danken (D) дзякаваць; danke! дзякую!;
danke für alles! дзякую за ўсё!; danke
vielmals! шчыра дзякую!
dann потым, затым, пасьля, тады; bis d.
бывай, да спаткання (пры разьвітанні, у
канцы ліста)
daran пра гэта, аб гэтым, да гэтага
darauf на гэтым, на гэта, да гэтага; потым,
затым, пасьля гэтага; ich freue mich schon
d. я гэтаму рад/ рада
daraus з гэтага, адсюль, адгэтуль; er
macht sich nichts d. на гэта ён не зважаў
darin у гэтым, у тым; там/ унутры
dar|stellen маляваць, адлюстроўваць,
паказваць; выконваць (ролю); зьяўляцца,
уяўляць з сябе; складаць (частку); etwas
bildlich d. наглядна паказаць,
праілюстраваць; d. sich (als) выстаўляць
сябе, аказацца
Darsteller der, -s, - актор, выканаўца ролі
darüber пра гэта, аб гэтым; над гэтым;
звыш таго, апрача, больш
darum таму, дзеля гэтага; вакол гэтага
darunter пад гэтым; сярод іх, у тым ліку
das 1. азначальны артыкль ніякага роду
адзіночнага ліку; 2. займеннік гэтае, якое (
у залежнасьці ад роду слова таксама: які,
якая); d. war’s! гатова!
dass што, каб; ohne d. + zu + Inf так што;
не + дзеепрыслоўе
Datum das, -s дата, чысло; Daten
дадзеныя, зьвесткі
Datenbank die, -, -en банк дадзеных
Dauer die, - працягласьць
dauerhaft трывалы, даўгавечны
dauern доўжыцца, цягнуцца,
працягвацца; eine Woche lang d.
доўжыцца тыдзень
dauernd працяглы, даўгавечны; увесь час,
стала, безупынна
davon ад гэтага, з гэтага, пра гэта; з іх
davon- аддзяляльная дзеяслоўная
прыстаўка
davor перад гэтым
dazu да гэтага, на гэта; акрамя таго, звыш
таго

dazu|verdienen зарабіць дадаткова; für
Familienkasse 400 Mark d. прынесьці
дадаткова ў сямейную касу 400 марак
dazwischen між тым/ гэтым
Decke die, -, -n абрус; кáпа, коўдра; столь
Deckel der, -s вечка, накрыўка
Deckeleuchte die, -, -n жырандоля,
сьвяцільня
decken засьцілаць, накрываць;
прыкрываць; крыць (хату)
dehnen sich расьцягвацца; распасьцірацца
dein (ж.р. deine, н.р. dein, мн. deine) твой
(твая, тваё, твае)
dem (D да арт., займ. das, der); якому; mit
dem якім, з якім
demnächst неўзабаве, хутка
den (A да der); якога
denen (D да die) якім; mit d. якімі, з якімі
denken* (dachte, gedacht) (an A) думаць,
меркаваць
Denkmal das, -s, -mäler помнік
denkwürdig векапомны
denn бо, таму што; жа, хіба
dennoch усёткі, усё ж
Deponie die, -, n сьметнік
der (ж.р die, н.р. das, мн. die) азначальны
артыкль мужчынскага роду адзіночнага
ліку; займеннік гэты, той; які
deren (G да займ. die) чый; якіх
derjenige (ж.р. diejenige, н.р. dasjenige, мн.
diejenige) той, які, каторы
derselbe (ж. р. dieselbe, н.р. dasselbe, мн.
dieselbe) тойсамы, той жа самы
des (G да das, der)
dessen (G да займ. das, der) якога, чый
deshalb таму, з гэтай прычыны
desto (пры параўнанні) тым; d. mehr тым
болей; d. besser тым лепей
deswegen таму, з-за гэтага
deutlich ясны, зразумелы, выразны
deutsch нямецкі, германскі; па-нямецку
Deutsch das, -s нямецкая мова
Deutsche, der, die, -n, -n немец, немка
Dezember der, (-s) сьнежань
dich (A du) цябе
dicht густы, часты; шчыльны, блізкі; d. an
(bei, neben, vor) ушчыльную, каля самага
Dichter der, -s, - паэт, пісьменнік, аўтар
dick таўсты, поўны (пра чалавека)
die 1. азначальны артыкль жаночага роду
адзіночнага ліку; 2. азначальны артыкль
множнага ліку для ўсіх родаў; 3.
займеннік тая, яна; якая; тыя, яны; якія
Dieb der, -es, -e злодзей
Diebstahl der, (e)s, -stähle кража
dienen служыць; (als, N, zu D) служыць
(як, чым-, кім-небудзь)

Dienst der, -es, -e служба, пасада; паслуга;
D. haben быць на працы, дзяжурыць;
Dienstag der, -s, -e аўторак; am D. у
аўторак
dienstags па аўторках
dieser (ж.р. diese, н.р. dieses, мн. diese)
гэты, той; d. da! вось гэты!
diesmal гэтым разам
digital лічбавы
Diktat das, -(e)s, -e дыктант; дыктат
Ding das, -es, -e рэч, справа; акалічнасьць
dir (D да du) табе
direkt непасрэдны, прамы; непасрэдна,
прама
Diskette die, -, -n дыскета; auf einer D.
speichern захоўваць на дыскеце
Disko die, Diskothek die дыскатэка
diskutieren абмяркоўваць, спрачацца
doch аднак, але; усёткі, усё ж; (пасьля
пытання з адмаўленнем) як жа, не,
наадварот
Doktor der, -s, -toren лекар
Dolmetscher der, -s перакладчык (вусны),
перагаворшчык
Dom der, -es, -e сабор, збор
Donner der, -s гром
donnern грымець; стукаць, грукаць (у
дзьверы і пад.), es donnert грыміць гром
Donnerstag der, -s, -e чацьвер; am D. у
чацьвер
donnerstags па чацьвяргах
doppelt падвойны, двайны; удвая
Doppelzimmer das, -s das двухмясцовы
нумар /у гасьцініцы/
Dorf das, -es, Dörfer вёска; im D. у вёсцы
(у паселішчы)
dort там
dorthin туды
Dose die, -, -n бляшанка, кансервавая
бляшанка; электрычная разетка
Drache der, -n, -n папяровы зьмей;
дракон; einen D. steigen|lassen запускаць
папяровага зьмея
Dramatiker der, -s драматург
dran sein* быць на чарзе
drängen напіраць, цясьніць; падганяць,
настойваць; sich d. (durch A) праціскацца,
прабівацца (праз)
draußen на двары, знадворку
Dreck der, -(e)s гразь, бруд, гаўно; der
allerletzte D. поўнае гаўно
Drehbuch, das, -s, -bücher сцэнар
drehen круціць, вярцець, паварочваць;
einen Film d. здымаць фільм; d. sich
вярцецца, паварочвацца, павярнацца (да
zu)
drei тры

Dreieck das, -(e)s, -e трохкутнік
dreieckig трохкутны
dreifach патройны; тройчы
dreihundert трыста
dreimal тройчы, тры разы
dreißig трыццаць
dreiviertel тры чвэрці
dreizehn трынаццаць
dreizehnte трынаццаты
dreschen* (drosch, gedroschen) малаціць
drin sein* быць унутры
dringen* (drang, gedrungen) пранікаць;
працякаць (пра ваду)
dringend неадкладны, пільны; тэрмінова,
пільна
dritte трэці
Drittel das, -s траціна, трэцяя частка
Droge die, -, -n наркотык
drogensüchtig нарказалежны
Drogerie die, -, -ri|en аптэкарская крама
drohen (mit D) пагражаць (чым-н.)
drohend пагрозьлівы, пагражальны; з
пагрозаю
Drohung die, -, en пагроза
drüben па той бок, там, на тым баку
Druck der, -es, -Drücke ціск, націск;
напор; цяжар, гнёт
Druck der, -es, -e друк, друкаванне; ціск;
unter D. stehen знаходзіцца пад ціскам
drucken друкаваць
drücken націскаць, ціснуць; паціскаць
(руку)
du (G deiner, D dir, A dich) ты
Dudelsack der, -(e)s дуда
Duft der, -es, Düfte пах, водар
duften пахнуць
dumm дурны, неразумны
Dummheit die, -, -en глупства, дурасьць
Dummkopf der, -es, -köpfe дурань,
боўдзіла
düngen угнойваць
dunkel цёмны, змрочны; цьмяны;
сумнеўны
dunkeln цямнець, зьмяркацца; es dunkelt
цямнее, зьмяркаецца
dünn тонкі, хударлявы, стройны; рэдкі
(не густы)
durch (А) скрозь, цераз, праз; з
дапамогаю, дзякуючы; скончыць, прайсьці
да канца; das Steak ist gut d. біфштэкс
добра сасмажаны; у залежным стане
таксама перадае творны склон, калі
гаворыцца пра чыннік durch den Lärm
geweckt sein* быць пабуджаным шумам;
zehn d. zwei ist fünf дзесяць падзяліць на
два будзе пяць; d. Zufall выпадкова

durch- аддзяляльная дзеяслоўная
прыстаўка
durchaus абсалютна, безумоўна; зусім,
цалкам
durch|blättern гартаць
durch|denken* абдумваць, узважваць
durcheinander абы-як, як папала
durch|führen праводзіць, ажыццяўляць;
рабіць (досьлед)
Durchgang der, -s, -gänge праход; калідор
(вагона); праход, праходжанне
durch|kämpfen прабіцца, пралезці;
прабіць сабе дарогу
durch|lesen* прачытаць (усё)
Durchmesser der, -s дыяметр
durch|nehmen* вывучаць, праходзіць
(навучальны прадмет)
Durchschnitt der, -(e)s, -e разрэз, сечыва;
сярэдняя велічыня; im D. у сярэднім
durchschnittlich сярэдні; у сярэднім
durch|sehen* праглядаць, правяраць;
глядзець (праз што-н.)
durchsichtig празрысты
durch|streichen* закрэсьліваць
durch|suchen зрабіць ператрус, абшукаць
dürfen* (durfte, gedurft) магчы, мець
права; (перакладаецца як) можна,
дазволена; darf ich bitte…? ці можна
мне..?
Durst der, -es, - смага; ich habe D. мяне
смажыць, я хачу вады
durstig сасмаглы; ich bin d. я хачу піць
Dusche die, -, -n душ
duschen, sich d. браць душ
Dutzend das, -s, -e тузін (12 штук); (часта
перадаецца як дзесятак)
D-Zug der, -s, D-Züge хуткі цягнік
Ее
eben І роўны, пляскаты, гладкі
eben ІІ менавіта, якраз; толькі што
Ebene die, -, -n раўніна; узровень,
маштаб; nationale E. нацыянальны ровень
ebenfalls гэтаксама, таксама, аднолькава
ebenso таксама; такі самы, гэткі ж; e. wie
гэтаксама як; in N. e. wie anderswo у N. як
і ўсюды
Eberesche die, -, -n рабіна
echt сапраўдны, праўдзівы; шчыры; e.!
праўда!, па праўдзе
Ecke die, -, -n вугал; рог (дома, вуліцы); an
die E. на розе; um die E. за рогам, за рог
edel высакародны; каштоўны; edle Tat
высакародны ўчынак
egal усёроўна

Ehe die, -, -n шлюб, сямейнае жыццё; eine
Ehe schließen узяць шлюб, пабрацца
шлюбам
ehe перш чым, раней чым
Ehefrau die, -, -n жонка, замужняя
жанчына
Ehemann der, -es, -männer муж
ehemalig ранейшы, мінулы, былы
eher раней; хутчэй, болей (больш
верагодна)
Ehre die, -, -n гонар, пашана; j-m zu E. у
чый-н. гонар
ehren паважаць, ушаноўваць
Ehrenmal das, -s,-e помнік
Ehrentafel die, -, -n мемарыяльная дошка
ehrlich сумленны, шчыры; сумленна,
шчыра
Ehrlichkeit die, - чэснасьць
Ei das, -(e)s, -er яйка
Eiche die, -, -n дуб
Eichhörnchen das, -s, - вавёрка
Eidechse die, -, -n яшчарка
eifrig старанны, руплівы, заўзяты
eigen уласны; уласьцівы; своеасаблівы,
асаблівы; асобны (пра ўваход, кухню і
пад.); ein e.es Haus уласны дом
eigenhändig уласнаручны
Eigenschaft die, -, -en якасьць,
уласьцівасьць
eigentlich уласны, сапраўдны; уласна
кажучы
Eigentum das, -s, -tümer уласнасьць
Eigentumswohnung die, -, en кватэра ў
доме, які належыць прыватнай асобе
Eile die, - пасьпешлівасьць, таропкасьць;
in E. sein* сьпяшацца; nur keine E. не
хапайся!
eignen: sich e. (zu D, für A, als) прыдацца
(для, як)
eilen сьпяшацца; sich e. сьпяшацца,
хапацца
eilig таропкі, пасьпешлівы; es e. haben*
сьпяшацца, хапацца; ich habe es e. я
сьпяшаюся
Eilzug der , -es, züge хуткі цягнік
Eimer der, -s, - вядро
ein (ж. р. eine, н. р. ein) 1. неазначальны
артыкль; без назоўніка einer, eine, eines; 2.
лічэбнік адзін, адна, адно; 3. займеннік
хтосьці, штосьці; хто-небудзь, штонебудзь; нейкі, нейкая, нейкае; e. wenig
трошкі
ein- аддзяляльная дзеяслоўная прыстаўка
einander адзін аднаго, узаемна
ein|bauen устаўляць, убудоўваць
ein|bringen* устаўляць; прыбіраць
(ураджай)

Eindruck der, -s, -drücke уражанне; E.
machen auf уражваць, рабіць уражанне на
eineinhalb паўтара; e. Jahre alt sein* мець
паўтара года
einerseits з аднаго боку
einfach просты, нескладаны, звычайны;
адзінарны; e.e Fahrkarte білет у адзін
канец
Einfall, der, -(e)s, -fälle абвал; уварванне
(ворага); ідэя; glänzender/ verrückter E.
бліскучая, удалая/ вар’яцкая ідэя
ein|fallen* абрынацца, абвальвацца;
урывацца; прыходзіць у галаву,
успамінаць
Einfluss der, -sses, -flüsse уплыў; E.
ausüben рабіць уплыў
ein|frieren* замярзаць
ein|führen уводзіць; увозіць, імпартаваць
Eingang der, -(e)s, -gänge уваход; уступ,
пачатак
ein|halten* спыняць, затрымліваць;
захоўваць (правіла), выконваць (закон);
спыняць, перапыняць
einheimisch айчынны, тутэйшы, мясцовы
Einheit die, -, -en адзінства, адзінадушша;
адзінка; аддзел (і вайсковы)
ein|holen даганяць; купляць (прадукты)
einig згуртаваны, з’яднаны; згодны,
адзінадушны
einige (н.р. einiges, мн. einige) некалькі;
некаторыя, нейкія;
einigen яднаць, злучаць; sich e. über/ auf
A пагаджацца, дамаўляцца наконт чаго-н.
einiges сёе-тое, штокольвечы
Einkauf der, -(e)s, - äufe пакупка;
Einkäufe erledigen рабіць пакупкі, хадзіць
па крамах
ein|kaufen купляць, рабіць пакупкі
ein|kehren прыходзіць, вяртацца (пра
пару году; падзея)
Einkommen das, -s, - даход, прыбытак
ein|laden* запрашаць; zu einer Tasse
Kaffee e. запрасіць на кубачак кавы
Einladung die, -, -en запрашэнне,
запросіны
Einleitung die, -, -en уступ, прадмова
ein|lösen атрымаць (грошы)
einmal адзін раз, аднойчы, некалі; auf e.
раптам
einmalig непаўторны, унікальны
ein|mischen sich умешвацца
ein|nehmen* прымаць (лекі, ежу);
займаць (месца); браць (горад,
цьвярдыню)
einig згодны з, адзіны, згуртаваны
einige некалькі; некаторыя
einiges сёе-тое

ein|packen загортваць, пакаваць
ein|räumen прыбіраць, складаць;
дапускаць, пагаджацца
ein|richten ладзіць, абсталёўваць
(кватэру)
Einrichtung die, -, -en абсталяванне,
рыштунак
eins адно; адзін, раз (пры лічэнні)
einsam адзінокі, самотны
ein|sammeln зьбіраць
ein|schalten уключаць (прыладу)
ein|schätzen ацэньваць
ein|schlafen* засынаць
einschließlich уключна, уключаючы
ein|schulen аддаваць у школу (дзяцей)
Einschulung die, -, -en запіс у школу;
навучанне
ein|schränken абмяжоўваць
Einschreiben das, -s заказное
адпраўленне; E. mit Rückantwort заказное
пісьмо з паведамленнем пра ўручэнне
ein|sehen* праглядаць; разумець,
усьведамляць
ein|setzen устаўляць; ужываць,
прымяняць; прызначаць; sich e. für (A)
заступацца за
ein|sperren замыкаць
einst некалі, калісьці, аднойчы; калінебудзь (у будучыні)
ein|steigen* уваходзіць, улазіць, садзіцца
(у транспарт); steigen Sie ein! улазьце!,
заходзьце!
Einstellung die, -, -en устаўка; гледзішча,
погляд; прыём (на працу)
Einstieg der, -(e)s, -e дзірка, уваход, пралаз
ein|teilen разьмяркоўваць, дзяліць,
планаваць, арганізаваць (абавязкі, працу)
ein|tragen* уносіць (у сьпіс), рэгістраваць
ein|treffen* прыбыць, прыехаць, прыйсьці;
зьдзейсьніцца, ажыццявіцца
ein|treten* уваходзіць, заходзіць (у
памяшканне); уступаць, далучацца (да
арганізацыі)
Eintritt der, -s, -e уваход; уступ/ленне,
далучэнне; нагода, падзея
Eintrittskarte die, -, -n білет (уваходны)
einverstanden згодны; e.! згодны!; e. sein
mit (D) быць згодным (з), пагаджацца (з)
Einwanderer der, -s, - перасяленец,
імігрант
ein|werfen* кінуць; ein Brief e. укінуць
ліст (у скрынку)
Einwohner der, -s, - жыхар
Einzelheit die, -, -en падрабязнасьць,
дэталь; auf E.en ein|gehen* спыняцца на
падрабязнасьцях/ дэталях; in sämtlichen
E.en з усімі падрабязнасьцямі

einzeln адзінкавы, асобны; асобна,
паасобна
Einzelzimmer das, -s, - аднамесны нумар
ein|ziehen* уцягваць; удыхаць (паветра);
уступаць (пра войскі, спартоўцаў на
стадыён); усяляцца (у кватэру);
надыходзіць (пра пару году)
einzig адзіны, адзінкавы
einzigartig унікальны, адметны
Einzimmerwohnung diе, -, -en
аднапакаёвая кватэра
Eis das, -es лёд; марожанае
Eisbahn die, -, -en коўзанка
Eisen das, -s,- жалеза
Eisenbahn die -, -en чыгунка; mit der E.
fahren* ехаць чыгункаю, ехаць цягніком
Eisenerz das, -es, -e жалезная руда
eisern жалезны
eiskalt халодны, як лёд, сьцюдзёны; e.es
Mineralwasser сьцюдзёная мінеральная
вада
Eiskunstlauf der, -s фігурнае катанне на
каньках
Eiskunstläufer der, -s фігурыст
eitel пусты, пыхлівы
Elch der, -es, -e лось
Elefant der, -en, -en слон
elegant элегантны
elektrisch электрычны
Elektrizität die, -, - электрычнасьць,
электрыка
elf адзінаццаць
Elf die, -, -en футбольная каманда
elfte адзінаццаты
Ellenbogen der, -s локаць
Eltern die бацькі
E-mail die, -, -s электронная пошта
Emigration die, -, -en эміграцыя
Empfang der, -(e)s, -fänge прыём (у
розных сэнсах); атрыманне
empfangen* атрымліваць, прымаць,
браць; сустракаць (гасьцей); fünf
Programme e. прымаць пяць праграм
empfehlen* (empfahl, empfohlen) раіць,
рáдзіць, рэкамендаваць
empfinden* адчуваць
empört абураны
Empörung die, -, -en абурэнне; рокаш,
бунт, мяцеж
Ende das, -s, -n канец; am E. урэшце,
нарэшце; letzen E. урэшце, усё ж; zu E.
sein* канчацца
enden канчацца
endgültig канчатковы; канчаткова
endlich урэшце, нарэшце; na e.! нарэшце!
Energie die, -, -gien энергія
energisch энергічны

eng вузкі; цесны
englisch англійскі
Englisch das, -(s) англійская мова
Enkel der, -s унук
Enkelin die, -, -nen унучка, унука
enorm велізарны, агромністы; надзвычай
entdecken адкрываць, выяўляць,
знаходзіць
Entdeckung die, -, -en адкрыццё
Ente die, -. -n качка
enteignen канфіскаваць, адбіраць
entfernen аддаляць; выводзіць (плямы);
прыбіраць
entfernt аддалены, далёкі; nur zehn
Minuten/eine U-Bahn-Station von Schule e.
wohnen жыць на адлегласьці дзесяці
хвілін/ аднаго прыпынку метро ад школы
Entfernung die, -, -en адлегласць,
аддаленасьць; аддаленне; звальненне
entgegen (D) супраць, насуперак;
насустрач
entgegen- аддзяляльная дзеяслоўная
прыстаўка
entgegnen пярэчыць, казаць у адказ
enthalten* утрымліваць (у сабе); sich e.
устрымлівацца
enthüllen адкрываць (помнік, статую)
entkommen* уцякаць; пазьбягаць
entlang (A, D) усьцяж, уздоўж (звычайна
стаіць пасьля назоўніка)
entlassen* адпускаць, вызваляць;
звальняць
entnehmen* браць, пазычаць
entscheiden* вырашаць; sich e. (für A)
адважыцца, рашацца
entscheidend рашучы, вырашальны
Entscheidung die, -, -en рашэнне; eine E.
treffen/ ändern узяць рашэнне, вырашыць/
памяняць рашэнне, перадумаць
entschieden рашучы; рашуча
entschließen* sich (zu D, für A) рашыцца,
адважыцца
entschuldigen выбачаць, дараваць,
прабачаць; e. Sie! выбачайце!, даруйце!
Entschuldigung die, -, -en выбачэнне,
дараванне; E.! (пры звароце) выбачайце!,
даруйце!
entsetztlich cтрашэнны, жахлівы; агідны;
страшэнна; e. müde sein* быць страшэнна
стомленым
entspannen здымаць напругу,
расслабляцца
entsprechen* адпавядаць
entsprechend адпаведны; адпаведна
entspringen* выцякаць; паходзіць,
узьнікаць
entstehen* узнікаць

Entstehung die, -, -en узнікненне
enttäuschen (A) расчароўваць
enttäuscht расчараваны
entweder: e…. oder … ці... ці...; e. oder!
ці –ці!, або-або!, рашайся! рабі выбар!
entwickeln развіваць; праяўляць
(стужку); распрацоўваць; e. sich
развівацца
Entwicklung die, -, -en развіццё;
праяўленне (фотастужкі); die E. der
Wirtschaft эканамічнае разьвіццё
Entwurf der,-s, -würfe накід, праект, эскіз
entziehen* выймаць; забіраць, адбіраць;
jmd den Führerschein e. забіраць у каго-н.
шафёрскае пасьведчанне
entziffern расшыфраваць, разгадваць,
разьбіраць (незразумелае); die Wörter e.
разьбіраць/ расшыфроўваць словы
er (G seiner, D ihm A ihn) ён
erarbeiten выпрацоўваць, распрацоўваць
erblicken убачыць
Erbse die, -, -n гарох, гарошына
Erdball der, -(е)s зямны шар
Erdbeere die,-, -n суніца
Erde die,-, -n зямля (як глеба і як
планета)
Erdgas das, -es прыродны газ
Erdgeschoß das, -sses, -sse першы паверх
Erdkugel die, -, - зямны шар, сьвет
Erdkunde die, - геаграфія
Erdöl das, -s нафта
Erdteil der, -(e)s, -e частка сьвету
Ereignis das, -ses, -se падзея, здарэнне
ereignisvoll багаты падзеямі
erfahren* даведацца, дазнацца
erfahren дасьведчаны, дазнаны, вопытны
Erfahrung die, -, -en досьвед, вопыт; aus
E.en lernen вучыцца на практыцы
erfinden* вынаходзіць; прыдумляць,
выдумляць
erfinderisch вынаходлівы, знаходлівы
Erfindung die, -, -en вынаходства,
выдумка
Erfolg der, -s, -e посьпех; E. haben* быць
пасьпяховым
erfolglos беспасьпяховы; беспасьпяхова
erfolgreich пасьпяховы; пасьпяхова
erforderlich патрэбны, неабходны; e.
sein* патрабавацца, трэба
erforschen дасьледваць; даведвацца
Erforschung die, -, -en дасьледванне
erfreut рады
erfrischend асьвяжальны
Erfrischungsgetränk das, -(e)s, -e
прахаладжальны напой
erfüllen выконваць; sich e. зьдзяйсьняцца

Erfüllung die, -, -en выкананне; in E.
gehen зьдзяйсьняцца
ergänzen дадаваць, дапаўняць
ergeben* даваць (вынік); sich e.
атрымлівацца, вынікаць; здавацца,
капітуляваць, скарацца; wir e. uns здаёмся!
Ergebnis das, -ses, -se вынік, наступства
erhalten* атрымліваць; захоўваць,
зьберагаць
erheben* узьнімаць, узвышаць; sich e.
узьнімацца, уставаць; паўставаць
erheblich значны; значна; e. besser
aussehen* выглядаць значна лепей
Erhebung die, -, -en узвышэнне
erhitzen грэць, нагрэць
erhöhen падвышаць, павелічаць;
узвышаць
erhohlen sich адпачываць, папраўляцца
Erholung die, -, -en адпачынак
erinnern (an A) нагадваць, напамінаць;
sich e. (G, an A) успамінаць, памятаць
Erinnerung die, -, -en успамін
erkälten sich прастудзіцца
Erkältung die, -, -en прастуда
erkämpfen заваёўваць
erkennen* пазнаваць; усьведамляць (віну)
erklären тлумачыць; абвяшчць
erkranken (an D) захварэць (на што-н.)
erkundigen даведацца, празнаць
erlangen даставаць, дасягаць
erlauben дазваляць
Erlaubnis das, -, -se дазвол; E. erteilen
даваць дазвол
erläutern тлумачыць
Erle die, -, -n вольха, алешына
erleben перажываць, зьведаць
Erlebnis das, -ses, -se перажыванне;
прыгода; падзея
erledigen уладжваць, уладкоўваць;
выконваць; alle Prüfungen erledigt haben
здаць усе іспыты
erleichtern палягчаць
erleiden* перанесьці, пацярпець;
Verletzungen e. атрымаць раненне
erlernen вывучаць
ermöglichen рабіць магчымым,
садзейнічаць
ermordern забіваць
ernähren карміць
Ernährung die, -, -en харчаванне
ernennen* (zu D) прызначаць (на пасаду)
ernst сур’ёзны; im E. сур’ёзна
Ernte die, -, -n ураджай; жніво; die E.
einbringen* зьбіраць ураджай
ernten зьбіраць ураджай; пажынаць
(славу)
eröffnen адкрываць; прызнавацца

Eröffnung die, -, -en адкрыццё, пачатак;
feierliche E. урачыстае адкрыццё
erörtern абмяркоўваць, разьбіраць
erraten адгадваць
erreichbar дасяжны, даступны
erreichen даставаць (да чаго-н.), дасягаць
(чаго-н.); wie bist du am besten zu e.? як
цябе лепей знайсьці?
errichten будаваць, узводзіць; засноўваць
Errichtung die, -, -en будаўніцтва,
узьвядзенне; заснаванне
erringen* (errang, errungen) дасягаць,
дамагчыся
Errungenschaft die, -, -en дасягненне
Ersatzteil der, das, -(e)s, -e запасная частка
erscheinen* зьяўляцца, выходзіць (з
друку); здавацца, мроіцца
erschießen* застрэліць, расстраляць
erschließen* адчыняць; адкрываць
erschöpfen вычэрпваць, выдаткоўваць;
sich e. стамляцца, падаць ад стомы; total
erschöpft sein* а) быць цалкам
вычарпаным; b) быць без сілы, быць у
зьнямозе
erschrecken* (erschrak, erschrocken)
спалохаць; (vor D) спалохацца; zu Tode e.
напалохаць да сьмерці
erschüttern узрушваць; ківаць, хістаць,
скаланаць
ersetzen замяняць (чым-н. durch);
кампенсаваць (выдаткі)
erst спачатку, сьпярша; толькі (пра час);
e. gestern толькі заўтра
erstaunen (über A) зьдзіўляцца; здзіўляць
Erstaunen das, -s зьдзіўленне
erste (der e., die e., das e.) першы, першая,
першае
ersteigen* узыходзіць, узлазіць
erstens па-першае
erstmalig першы; упершыню
erstrecken sich цягнуцца, распасьцірацца
ertasten мацаць, адчуваць (на дотык)
erteilen даваць (параду), ад/даваць (загад);
eine Auskunft e. даваць зьвесткі/ даведку;
Unterricht e. выкладаць, даваць урокі
ertönen гучаць, раздавацца
Ertrag der, -(e)s, -träge даход, выручка
ertrinken* патоняць, утапіцца
erwachen прачынацца
erwachsen дарослы
Erwachsene der, die, -n, -n дарослы,
дарослая
erwarten чакаць
Erwartung die, -, -n чаканне
erweisen* даказваць; sich e. аказвацца
якім-н.
erweitern пашыраць, павелічаць

erwerben* (erwarb, erworben) набываць,
здабываць; sich die Hochachtung e.
набыць павагу
erwidern пярэчыць; адказваць (на што-н.)
erwischen злавіць, схапіць
Erz das, -es, -e руда
erzählen расказваць, апавядаць
Erzählung die, -, -en апавяданне, аповяд
erzeugen вырабляць, выпускаць,
прадукаваць, рабіць
Erzeugnis das, -ses, -se выраб, прадукт
erziehen* выхоўваць, гадаваць
Erziehung die, -, -en выхаванне
erzogen узгадаваны, выгадаваны,
выхаваны
es (G не ўжываецца, D ihm, A es) яно,
гэта; як дзейнік у безасабовых сказах не
перакладаецца es ist warm цёпла; es regnet
ідзе дождж; es sehr eilig haben* надта
сьпяшацца; es eilt nicht сьпяшацца не
трэба; es gibt ёсьць
Esel der, -s асёл
еssbar ядомы
essen (aß, gegessen) есьці; zu Mittag e.
абедаць; ich esse Käse gern я люблю сыр
Essen das, -s ежа, яда
Esstisch der, -es, -e кухонны стол
Esszimmer das -s, - страўня, сталоўка
etwa каля, прыблізна; няўжо, хіба (у
пытаннях)
etwas крыху, трошкі; што-небудзь, нешто
euch вас, вам
euer ваш; вас; (ж eure, н. euer, мн. eure)
вашая, вашае, вашыя
Eule die, =, -n сава
Euro der, -, -s еўра (грашовая адзінка)
Europaer der, -es, - еўрапеец
europäisch еўрапейскі
eventuell магчымы, выпадковы; пры
нагодзе
ewig вечны
exakt дакладны; дакладна
existieren існаваць
extra адмыслова, асабліва
Ff
Fabel die, -, -n байка, казка
fabelhaft казачны, цудоўны; каласальны
Fabrik die, -, -en фабрыка, завод; eine F.
stillegen зачыніць/ спыніць фабрыку
Fach das, -es, Fächer прадмет (навучання),
галіна (навукі); сьпецыяльнасьць,
прафесія; шуфляда; sein F. verstehen*
ведаць сваю справу
Facharbeiter der, -s, - кваліфікаваны
работнік

Fachgebiet das, -(e)s, -e сьпецыяльнасьць
Fachmann der, -(e)s, Fachleute
сьпецыяліст, адмысловец
Fachraum der, -s, -räume кабінет
(навучальны)
Fachschule die, -, -n прафесійная
навучальная ўстанова, тэхнічная вучэльня,
тэхнікум
Faden der, -s, Fäden нітка
fähig (zu D) здольны; таленавіты
Fähigkeit die, -, -en здольнасьць, уменне
Fahne die, -, -n сьцяг
fahren* (fuhr, gefahren) ехаць, езьдзіць;
плыць; катацца; mit dem Auto f. весьці
машыну, ехаць у машыне
Fahrer der, -s, - шафёр, кіроўца
Fahrgast der, -es, -gäste пасажыр
Fahrkarte die, -, -n білет (праязны)
Fahrkartenschaler der, -s, - білетная каса
Fahrplan der, -es, -pläne расклад/ графік
руху (транспарту)
Fahrrad das, -s, -räder веласіпед, ровар
Fahrschein der, -es, -e (праяздны) білет;
F. entwerten пракампаставаць білет
Fahrstuhl der, -s, - stühle ліфт
Fahrt die -, -en паездка, язда
Fakultät die, -, en факультэт
Falke der, -n, -n сокал
Fall der, -s, Fälle выпадак, здарэнне;
зьніжэнне, спад; склон; auf keinen F. ні ў
якім разе; im besten F. у найлепшым
выпадку; auf jeden F. у любым выпадку;
im 4. F stehen* стаяць у давальным
склоне; in den 4. F. setzen паставіць у
давальны склон
Falle die, -, -en пастка; in die F. gehen/
geraten патрапіць у пастку
fallen* (fiel, gefallen) падаць, спадаць,
зьніжацца; (auf) прыпадаць на (дату);
гінуць (у баі); ins Auge f. кідацца ў вочы;
fällen сячы (лес); einen Baum f. ссячы
дрэва
falls у выпадку калі, калі
Fallschirm der, -s, -e парашут
falsch няправільны, памылковы;
фальшывы, падробны; f. waschen
няправільна праць/ мыць
Falte die, -, -n складка, зборка; маршчына
falten складаць; моршчыць; ein Schiff f.
скласьці караблік (з паперы)
Familie die, -, -n сям’я; haben sie F.? ці
ёсьць у вас дзеці?
Familienname der, -ns, -n прозьвішча
fangen* (fing, gefangen) лавіць, злавіць
Farbdose die, -, -n бляшанка фарбы
Farbe die, -, -n фарба; колер; in welcher
F.? якога колеру

färben фарбаваць; замаляваць; sich blau/
rot f. пасінець/ пачырванець
Farbenfernsehen das, -s каляровае
тэлебачанне
Farbfilm der ,-s, -e каляровы фільм;
каляровая фотастужка
farbig каляровы; маляўнічы; f. malen
намаляваць/ замаляваць рознымі колерамі
Faß das, -sses, Fässer бочка, бачонак,
барылка; Bier vom F. піва з бочкі
fassen хапаць; умяшчаць, зьмяшчаць;
разумець; einen Beschluß f. прымаць
рашэнне
fast амаль, траха
faszinieren зачароўваць
faul лены, лянівы, гультаяваты; гнілы
faulen псавацца
Faulpelz der, -es, -e лайдак, лябах; du? F.!
лайдак!, лябах!
Faust die, -, Fäuste кулак; auf eigene F.
handeln дзейнічаць на ўласную рызыку
Februar der, (-s) люты
Feder die, -, n пяро (птушынае, для
пісьма); спружына, рысора
fegen месьці, падмятаць
fehlen неставаць, бракаваць, нехапаць;
адсутнічаць; памыляцца; das hat uns
gerade noch gefehlt! гэтага нам яшчэ не
хапала!; sie fehlt mir sehr я моцна па ёй
сумую
Fehler der,-s, - памылка; загана, недахоп;
F. verbessern выпраўляць памылку; das ist
nicht mein F.! гэта не мая віна!
Feier die, -, -n сьвята, урачыстасьць
Feierabend der, -s, -e канец працоўнага
дня; F. machen канчаць працу
feierlich урачысты, сьвяточны
feiern сьвяткаваць, спраўляць
Feiertag der, -s,-e сьвята, урачыстасьць
feige баязьлівы
Feigling der, s, -e палахлівец, баязьлівец
fein тонкі, дробны; прыгожы; дакладны
Feind der, -es, -e вораг
feindlich варожы, непрыязны
Feld das, -es, -er поле (i спартыўнае),
ралля;
Feldzug der, -es, -züge вайсковы паход,
кампанія
Fell das, -(e)s, -e шкура, футра
Fels der, -en, -en, Felsen der, -s, - скала
Fenster das, -s, - акно
Fensterbrett das, -s, -er падаконнік
Fensterscheibe die, -, -n шыба
Ferien die (толькі мн. л.) канікулы; F.
bekommen* мець вакацыі, пайсьці на
канікулы, быць на канікулах

Ferienlager das, -s, - летнік; ins F. fahren*
ехаць у летнік
Ferkel das, -s парсюк, парася
fern далёкі; von f. her здаля, здалёк; f.e
Vergangenheit сівая даўніна
Ferne die, -, -n далечынь, далеч; in der F.
удалечыні; aus der F. здалёк
ferner наступны далейшы; далей; апрача
таго
Ferngespräch das, -s, -n міжгародняя
тэлефонная размова
Fernsehapparat der, -s,-e тэлевізар
fern|sehen* глядзець тэлевізар
Fernsehen das, -s тэлебачанне
Fernseher der, -s тэлевізар; тэлеглядач
Fernsehturm der, -es, -türme тэлевежа
Fernsprecher der, -s, - тэлефон
Fernstudent der, -en, -en студэнт-завочнік
fertig гатовы; f. sein* канчацца,
завяршыцца; etw f. haben* скончыць штон.; f. werden* (mit D) спраўляцца з чым-н.,
скончыць
Fertigkeit die, -, -en уменне, спрыт
fesselnd захапляльны, цікавы
fest цьвёрды, моцны, трывалы; сталы;
моцна, шчыльна
Fest das, -es, -e фэст, сьвята,
урачыстасьць, банкет, баль
festigen мацаваць
Festigung die, -, -en мацаванне
festlich сьвяточны, урачысты
fest|nehmen* арыштоўваць, затрымліваць
Festspiele die (мн) фестываль
fest|stellen канстатаваць, засьведчыць,
устанавіць, дыягназаваць
Festtag der, -s,-e сьвята, сьвяточны дзень
Festung die, -, -en цьвярдыня, крэпасьць
fett тлусты; чорны (пра шрыфт) f.
gedruckt надрукаваны чорным шрыфтам
Fett das, -es, -e тук, лой, тлушч, сала
feucht сыры, вільготны
Feuer das, -s агонь, полымя; пажар;
страляніна; F. an|zünden запаліць агонь;
F. löschen патушыць пажар
Feuerzeug das, -s, -e запальнічка
Fibel die, -, -n лемантар, буквар
Fichte die, -, -n яліна, елка
Fieber das, -s гарачка, ліхаманка
Film der -s, -e кінафільм; кіна-,
фотастужка; einen F. drehen здымаць
фільм
Filzstift der, -es, e фламастэр
finden* (fand, gefunden) знаходзіць;
лічыць, прызнаваць; etwas toll f. а) лічыць
што-н. першакласным; б) лічыць што-н.
дзіўным
findig знаходлівы

Finger der-s, - палец (на руцэ); keinen F.
krümmen не паварушыць і пальцам
finster цёмны, змрочны, дрымучы;
пануры, суровы
Firma die, -, Firmen фірма
Fisch der, -es, -e рыба; stumm wie ein F.
sein* быць нямым/ маўчаць, як рыба
fischen лавіць рыбу
Fischer der, -s рыбак
Fischsuppe die, -, -n рыбная поліўка,
рыбная юшка
fit: sich f. halten* трымаць сябе ў форме
flach пляскаты, плоскі; нізінны; роўны
Fläche die, -, -n паверхня; плоскасьць;
плошча; раўніна
Flachs der, -es лён
Fladen der, -s праснак, скавароднік
Flagge die, -, -n флаг, сьцяг (пераважна
дзяржаўны)
Flamme die, -, -n полымя, агонь
Flasche die, -, -n пляшка, бутэлька
flattern лунаць, разьвівацца
flechten* (flocht, geflochten) плесьці; einen
Korb f. плесьці кошык
Fleck der, -es, -e пляма
Fledermaus die, -, mäuse кажан
Fleisch das, -es мяса; мякаць (плоду);
плоць, цела
Fleiß der,-es, - старанне, стараннасьць,
рупнасьць
fleißig старанны, руплівы; старанна,
рупліва
flexibel гнуткі, эластычны
Flexibilität die гнуткасьць, эластычнасьць
Fliege die, -, -n муха
fliegen* (flog, geflogen) лятаць, лётаць
Flieger der, -s, - пілот, лётчык
fliehen (floh, geflohen), (von, vor D)
уцякаць; унікаць, пазбягаць
fließen* (floß, geflossen) цячы, ліцца,
струменіць
flink жвавы, спрытны
Flocke die, -, -n сьняжынка; (мн. л.) сьнег
(што падае)
Flohmarkt der, -es, -märkte блышыны
рынак (дзе прадаюць розную дробязь і
старыя рэчы); zum F. gehen* схадзіць на
блышыны рынак
Flosse die, -, -n плаўнік (рыбы); (мн. л.)
ласты
Flöte die, -, -n жалейка, дудка, флейта
Flücht die, -, -n уцёкі; die F. ergreifen
кінуцца наўцёк
flüchten (vor) уцякаць ад, ратавацца
Flüchtling der, -s, -e уцякач, бежанец

Flug der, -(e)s, Flüge палёт, пералёт; wie im
F.e непрыкметна, хутка (пра які-н. працэс,
хаду часу)
Flufblatt das, -(e)s, -blätter улётка, лістоўка
Flügel der, -s крыло (птушкі); раяль;
фланг, крыло,
Flughafen das, -s, -häfen аэрапорт
Flugschein das, -es, -e авіябілет
Flugzeug das, -s, -e самалёт
Fluss der, -sses, Flüsse рака; плынь
flüssig вадкі
Flüssigkeit die, -, -en вадкасьць
flüstern шаптаць, шаптацца
Flut die, -, -en плынь
Folge die, -, -n вынік, наступства; вывад;
пасьлядоўнасьць
folgen (D) ісьці (за кім-н.); вынікаць (з
чаго-н.); сачыць (за кім-н.); слухаць,
падпарадкоўвацца; f. Sie ідзіце за мною
(ветліва); folgt mir ідзіце за мною (да
многіх)
folgend наступны
folgendes наступнае
folgenderweise наступным чынам
foltern катаваць, мучыць
fordern патрабаваць
fördern садзейнічаць, спрыяць;
здабываць (мінералы)
Forderung die, -, -en патрабаванне
Formel die, -, -n формула; формула,
устойлівы выраз
formen фармаваць, надаваць форму
forschen дасьледваць, разьведваць
Forscher der, -s дасьледчык
Forschung die, -, -en дасьледванне
Förster der, -s, - лясьнічы
fort прэч, вон; und so f. і гэтак далей
fort- аддзяляльная дзеяслоўная
прыстаўка
fort|fahren* паехаць, ад’язджаць;
працягваць
fort|fliegen* адлятаць
fort|jagen прагнаць
fort|laufen* уцячы
Fortschritt der, -(e)s, -e посьпех, прагрэс,
поступ
fortschrittlich прагрэсіўны, перадавы
fort|setzen працягваць
Fortsetzung die -, -en працяг; F. folgt
далей будзе, працяг будзе
Foto das, -s, -s фатаграфія, фатаздымак
fotographieren фатаграфаваць, здымаць
Frage die, -, -n пытанне
Fragebogen der, -s, -, -bögen апытальны
ліст, анкета
fragen (nach D, über A) пытаць, даведацца
Französe der, -n, -n француз

französisch французскі; па-французску
Französisch das, -(e)s, - французская мова
Frau die, -, -en жанчына; жонка; пані,
спадарыня
Fräulein das, -s дзяўчына; паненка,
спадарыня (малаўжывальнае як зваротак)
frech нахабны, дзёрзкі
frei вольны, незаняты; вольны,
незалежны; адкрыты; дармовы,
бясплатны; f.er Tag вольны дзень
Freiheit die, -,-en свабода, воля
Freitag der, -s, -e пятніца
freitags па пятніцах, штопятніцы
freiwillig самаахвортны, дабраахвотны;
самаахвотна
Freizeit die, - вольны час
Freizeitjob (-dschob) der, -s, -s праца ў
вольны час
fremd чужы, старонні, незнаёмы;
замежны
Fremde die, - чужына, чужая старонка
Fremdenführer der, -s, - экскурсавод, гід
Fremdsprache die, -, - чужая/ замежная
мова
fremdsprachig іншамоўны
fressen* (fraß, gefressen) есьці (пра
жывёл); жэрці (ашчаджэнні; паліва- пра
рухавік)
Freude die, -,-n радасьць, весялосьць; vor
F. ад радасьці
freudig радасны
freuen радаваць; sich f. (über A)
радавацца, цешыцца; (auf A) радавацца
(таму, што будзе); sich zu früh f. зарана
цешыцца
Freund der, -es, -e сябар, сябра, прыяцель
Freundin die, -, nen сяброўка
freundlich ветлы, ласкавы, дружалюбны
Freundschaft die, -, -en дружба,
сяброўства
freundschaftlich сяброўскі, прыязны,
дружалюбны
Friede der, -ns, -n, Frieden der, -s, - мір,
згода; спакой
Friedhof der, -s, -höfe могілкі
friedlich мірны, спакойны; мірна
friedliebend міралюбівы, міралюбны
frieren* (fror, gefroren) мерзнуць, калець;
замярзаць; es friert марозіць, стаіць мароз
frisch сьвежы; бадзёры
frischgestrichen сьвежапафарбаваны
Friseur der, -s, -e цырульнік
Friseursalon der,-es, -e цырульня
Frisur die, -, -en фрызура, прычоска
froh вясёлы, радасны, здавалёны
fröhlich вясёлы, радасны

Front die, -, en фронт; Belarussische
Volksf. Беларускі Народны фронт
Frosch der, -(e)s, Frösche жаба
Frost der, -es, Fröste мароз; сьцюжа
Frucht die, -, Früchte фрукт, плод; (мн. л.)
плён, вынік
fruchtbar урадлівы, плодны; плённы
früh ранні; рана; von f. bis spät з рання да
вечару; morgen f. заўтра ўранні
früher больш ранні; былы, ранейшы,
колішні; раней, калісьці
Frühjahr das, -s, e вясна
Frühling der, -s, -e вясна; im F. вясною, на
вясьне
Frühstück das, -s, -e сьнеданне, сьняданак
frühstücken сьнедаць
Fuchs der, -es, Füchse ліса
fühlen адчуваць; мацаць; sich f. адчуваць
сябе, пачувацца
führen весьці, вадзіць; весьці, кіраваць;
праводзіць (провад)
Führer der, -s, - правадыр, кіраўнік;
фюрэр; шафёр; даведнік
Führerschein der, -es, -e шафёрскае
пасьведчанне
Führung die, -, -en кіраўніцтва
füllen напаўняць, запаўняць; sich f.
напаўняцца
fünf пяць
fünfhundert пяцьсот
fünfte (der, die, das) пяты
fünfzehn пятнаццаць
fünfzehnte (der, die, das) пятнаццаты
fünfzig пяцьдзесят
Funk das, -s радыё; im F. па радыё
funken перадаваць па радыё
Funkstation die, -, -en радыёстанцыя
Funktion die, -, en функцыя; праца,
дзейнасьць
funktionieren працаваць, дзейнічаць; die
Heizung funktioniert nicht ацяпленне не
працуе
für для, дзеля, за, на; f. wann? на які час?;
was f. ein (eine, ein)..? што за..?
Furcht die, - (vor перад чым-н., чаго-н.)
страх, боязь
furchtbar страшны, страшэнны;
страшэнны, вялікі; жахлівы, жудасны;
страшна
fürchten, sich f. (vor D) баяцца, палохацца
fürs = für das
Fürsorge die, - апека, клопат; сацыяльнае
забесьпячэнне
Fuß der, -es, Füße нага (ступак); ножка
(стала); zu F. gehen ісьці пешшу; auf
freien F. kommen* выпусьціць на волю,
вызваліць

Fußball der, -s футбол; ich spiele gern F. я
люблю гуляць у футбол
Fußboden der, -s, -böden падлога; den F.
fegen месьці падлогу
Fußgänger der, -s пешаход
Futter das, -s корм, фураж
Futteral das, -s, -e футарал, чахол
füttern карміць, даваць корм
Futurum das ,-s, -ra будучы/ прышлы час
Gg
Gabel die, -, -n відэлец
Galerie die, -, -ri|en галерэя
Gang der, -es, Gänge хада; ход, рух;
калідор; страва; als zweiten G. на другую
страву
Gans die, -, Gänse гусь, гуска
ganz увесь, цэлы; зусім, цалкам; цэлы,
непаламаны
gar нават, вельмі; g. nicht зусім не; g.
nichts зусім нічога
garantieren гарантаваць
Garbe die,-, -n сноп
Gardine die, -, -n фіранка, гардзіна
Garten der,-s, Gärten сад
Gartenbau der, -(e)s, - садоўніцтва
Gärtner der, -s, - садоўнік
Gas das, -es, -e газ
Gasherd der, -(e)s, -e газавая пліта
Gasse die, -, -n завулак, вулка
Gast der, -es, Gäste госьць
Gastarbeiter der, -s працоўны-іншаземец,
працоўны-імігрант, гастарбайтэр
Gastgeber der , -s гаспадар (адносна
гасьцей)
Gasthaus das, -es, -häuser гатэль
Gastspiel das, -es, -e гастролі
Gaststätte die, -, -n рэстаран, кавярня,
страўня
Gabäck das, -es, -e пячэнне, печыва
gebacken печаны, смажаны
Gebäude das, -s, - будынак, гмах
geben (gab, gegeben) даваць; es gibt ёсьць,
існуе; was gibt’s? у чым справа?
Gebet das, -s, -e малітва
Gebiet das, -(e)s, -e вобласьць, тэрыторыя,
раён; сфера, галіна; auf dem G. у галіне
(чаго-н.)
Gebilde das, -s, - твор; структура, будова
gebildet адукаваны
Gebirge das, -s горы, горная мясцовсьць
geboren народжаны; g. sein* нарадзіцца
Gebot das, -(e)s, -e загад; запавет; jmd zu
G. stehen* быць у чыім-н. распараджэнні

gebrauchen карыстацца, ужываць
Gebrüder die браты
Geburt die, -, -en нараджэнне;
паходжанне; роды
Geburtsort der, -s, -e месца нараджэння
Geburtstag der, -(e)s, -e дзень
нараджэння; zum G. gratulieren віншаваць
з днём нараджэння
Geburtstagsgeschenk das, -s, -e падарунак
да дня нараджэння
Gebüsch das,-s, -e карчы, кусты
Gedächtnis das, -ses, -se памяць; aus dem
G. па памяці; ein gutes/ schlechtes G.
haben* мець добрую/ кепскую памяць
Gedanke der,-ns, -n думка ( an A пра
каго-, што-н.); ідэя; G.n machen über
абдумваць што-н.
Gedenkstein der, -(e)s, -e мемарыяльная
дошка
Gedicht das, -(e)s, -e верш, паэма
Geduld die, - цярплівасьць; die G.
verlieren* страціць цярплівасьць
geduldig цярплівы
geeignet прыдатны, зручны, які
падыходзіць
Gefahr die, -, -en небясьпека, пагроза; in
G. sein* быць у небясьпецы; auf eigene G.
на ўласную рызыку
gefärden ставіць пад пагрозу
gefährlich небясьпечны, рызыкоўны;
небясьпечна
gefahrvoll небясьпечны, поўны рызыкі
gefallen І загінулы, забіты
gefallen* ІІ (gefiel, gefallen) падабацца,
быць даспадобы; die Postkarten haben mir
besonders gut g. паштоўкі мне асабліва
спадабаліся; sich etw g. lassen* зьмірыцца
з чым-н.
Gefangene der, -n, -n палонны, палоннік,
зьняволены; G. machen браць у палон
Gefängnis das, -ses, -se турма, вязьніца;
eine G.strafe ab|sitzen* адбываць турэмнае
зьняволенне
Gefäß das,-es, -e пасудзіна
Geflügel das, -s свойскія птушкі
Gefühl das, -s, e пачуццё, адчуванне
gefüllt фаршыраваны
gegen (A) (на)супраць, да, на, у кірунку
да; каля, прыкладна, прыблізна (пра час,
колькасьць); да, што тычыцца; замест, за
Gegend die, -, -en мясцовасьць, край
gegeneinander адзін супраць аднаго,
узаемна
Gegensätz der, -es, -satze
супрацьлегласьць, кантраст
gegenseitig узаемны

Gegenstand der, -s, -stände прадмет, рэч;
тэма
Gegenteil das, -s, -e супрацьлегласьць,
процілегласьць; im G. наадварот
gegenüber (D) насупраць, упоравень; што
тычыцца (каго-н.)
Gegenwart die, - сучаснасьць,
цяпершчына; прысутнасьць
gegenwärtig цяперашні, сучасны; цяпер
Gegner der, -s, - праціўнік, апанент; вораг
Gehalt das -es, -hälter заработная плата,
плата; G. erhöhen падвышаць заробак
geheim сакрэтны, таемны; сакрэтна,
таемна
Geheimnis das,-ses, -se таямніца, сакрэт
geheimnisvoll таямнічы, сакрэтны
gehen* (ging, gegangen) ісьці, хадзіць; wie
geht es Ihnen? як Вы жывяце?; es geht mir
gut (я жыву) дарма, добра; es geht um
гаворка ідзе пра; über die Straße g.
пераходзіць цераз вуліцу
Gehirn das, -s, -e мозг, глузды
Gehör das, -s слых
gehören належаць; (zu D) датычыць; быць
сярод, быць часткаю
gehorsam паслухмяны
Geier der, -s, = каршун
Geige die, -, -n скрыпка
Geist der, -es, -er дух; душа, розум; здань,
прывід
geistig духовы, духоўны; разумовы
Geizhals der, -es, -hälse скнара, скупярэча
geizig сквапны, прагны
gekocht вараны, звараны
gelassen спакойны, вытрыманы
gelaunt: gut/schlecht g. у добрым/ кепскім,
паганым настроі
gelb жоўты
Geld das, -es, -er грошы; er hat G. wie Heu
у яго процьма грошай; G. aufbringen
зьбіраць грошы (у фонд)
Geldbeutel der, -s, - кашалёк
Geldschein der, -es, -e банкнота
Geldwechsel der, -s, - абмен грошай
Gelegenheit die, -, -en нагода, выпадак
Gelehrte der, -n, -n навуковец, вучоны
Geliebte der, die каханы, любы, каханая,
любая
gelingen* (gelang, gelungen) удавацца,
ладзіцца
gelten* (galt, gegolten) быць вартым, быць
сапраўдным; (D) датычыць, тычыцца; (für
A, als N) лічыцца, славіцца як; g. lassen*
прымаць, пагаджацца; es gilt für справа ў
тым, што...
gelungen удалы, трапны
Gemälde das, -s карціна, палатно

Gemäldegalerie die, -, -n карцінная
галерэя
gemein супольны, агульны; просты,
звычайны
Gemeinde die, -, -n грамада, абшчына
gemeinsam агульны; супольна, агулам
Gemeinschaft die, -, -en супольнасьць,
агульнасьць; садружнасьць; таварыства;
europäische G. еўрапейская супольнасьць
Gemse
Gemüse das, -s, - гародніна, зеляніва
gemütlich утульны; прыемны, сардэчны
Gemütlichkeit die, - утульнасьць
genau дакладны, падрабязны; g. das Buch
гэтая кніга менавіта
genauso дакладна гэткі ж; mir geht es g. у
мяне дакладна тое ж
genießen* (genoß, genossen) есьці,
спажываць (страву); цешыцца;
карыстацца (правамі)
genügen хапаць, ставаць, быць
дастатковым; задавальняць
genügend дастатковы, здавальняючы
Genuss der, -(e)s, -e асалода
geöffnet адчынены; g. sein* быць
адчыненым
Gepäck das, -s, -e багаж; G. auf|geben*/ ab|
holen здаць/ забраць багаж
Gepäckaufbewahrung die, - багажня
Gepäckträger der, -s, - насільшчык
gerade просты, прамы; адкрыты, шчыры;
якраз, акурат, зараз
geradeaus прама, напрасткі
Gerät das, -s, -e прылада, прыбор,
інструмент, начынне
gеraten* (geriet, geraten) трапляць,
апынацца; удавацца; in Panik g.
паддавацца паніцы
Geräusch das, -es, -e шум, шоргат
gerecht справядлівы, правільны
Gericht І das, -s, -e суд; vor G. stehen*
паўстаць перад судом
Gericht ІІ das, -s, -e страва, ежа
gering малы, нязначны
gern (lieber, am liebsten) ахвотна, з
задавальненнем; g. haben* любіць;
дзеяслоў + g. любіць што-н. рабіць; ich
male g. я люблю маляваць; ich fahre sehr
gerne Schlittschuhe я люблю катацца на
каньках ; ich schwimme am liebsten болей
за ўсё я люблю плаваць
Gerste die, - ячмень
Geruch der, -s, -rüche пах
gesamt увесь, цэлы
Geschäft das, -s, -e справа, зьдзелка;
занятак; крама, магазін; фірма

geschäftlich дзелавы, гандлёвы; па справах
(быць, паехаць)
geschehen* (geschah, geschehen)
адбывацца, здарацца; was ist mit Ihnen g.?
што з Вамі здарылася?
Geschehen das, -s падзея
gescheit разумны, кемлівы
Geschenk das, -(e)s, -e падарунак,
гасьцінец
Geschichte die, -, -n гісторыя, апавяданне;
здарэнне, выпадак
geschichtlich гістарычны; з гістарычнага
гледзішча
geschickt умелы, спрытны
geschieden разведзены (пра мужчыну,
жанчыну)
Geschirr das, -s, -e посуд, пасуда;
feuerfestes G. вогнетрывалы посуд; das G.
ab|waschen* мыць пасуду
Geschlecht das, -es, -er род, пакаленне; пол
geschlossen зачынены
Geschmack der, -s, -schmäcke густ; смак
Geschrei das, -s крык, лямант
geschwind хуткі, спрытны
Geschwindigkeit die, -, -en хуткасьць; G.
senken сцішаць/ сунімаць хуткасьць
Geschwister die (мн.) браты і сёстры
Gesellschaft die, -, -en грамадства;
аб’яднанне, таварыства
gesellschaftlich грамадзкі
Gesetz das, -s, -e закон; G. verabschieden/
übertreten* прыняць, выдаць/ пераступіць
закон
gesetzlich законны
Gesicht das, -es, -er твар, аблічча
gespannt напружаны, нацяты, напяты
Gespenst das, -es, -er здань, прывід
Gespräch das, -s, -e размова, гутарка;
дыскусія; ein G. für Sie Вам звоняць
Gestalt die, -, -en форма, выгляд, аблічча;
постаць, рост
gestalten надаваць выгляд, афармляць
gestatten дазваляць
gestehen* прызнавацца; muß ich g. dass
мушу прызнацца, што
Gestell das, -es, -e аправа (акуляраў);
падстаўка, штатыў, каркас
gestern учора; von g. учарашні
gestreßt у стрэсавым стане
gesund здаровы, дужы
Gesundheit die, - здароўе
Getränk das, -s,-e напой, пітво
Getreide das, -s збожжа
getrennt асобна; g. bezahlen плаціць
асобна
Getriebe das, -es, - трансьмісія, скрынка
перадач (аўтамабілю)

Gewähr die, -, - гарантыя; G. leisten
гарантаваць, забясьпечваць
Gewalt die, -, -en улада, сіла; гвалт; G. aus|
üben ужываць гвалт/ сілу
gewaltgeneigt схільны да гвалту
gewaltig магутны, моцны, велізарны
Gewehr das, -s, -e стрэльба, ружжо,
вінтоўка
Gewerkschaft die, -, -en прафсаюз
Gewicht, das, -s, -e вага, цяжар;
важнасьць, уплыў
Gewinn der, -s, -e выйгрыш, прыбытак
gewinnen* (gewann, gewonnen)
выйграваць; здабываць (мінералы);
атрымліваць
gewiss вядома, канешне; безумоўна;
абавязковы, пэўны, нейкі
Gewissen das, -s сумленне
Gewitter das, -s навальніца
gewöhnen sich (an A) прызвычайвацца,
прывыкаць
Gewöhnheit die -, -en звычай, звычка,
прывычка
gewöhnlich звычайны, нармальны;
пасрэдны; звычайна
Gewürz das,-es, -e прыправа
gießen* (goß, gegossen) ліць, наліваць;
паліваць
Gift das, -s, -e атрута, яд
giftig атрутны, ядавіты
Gipfel der, -s вяршыня, верхавіна;
вершаліна, шчык
glänzen блішчаць, ззяць, зіхцець;
вызначыцца
glänzend бліскучы; выдатны, бліскучы
Glas das, -es, Gläser шкло; шклянка, слоік
Glasscheibe die, -, -n шыба, шыбка
glatt роўны, гладкі; сьлізкі
Glaube der, -ns, -n Glauben der, -s, - вера,
давер; вера, веравызнанне
glauben верыць, меркаваць, думаць; (an A)
верыць (у каго, што); glaubst du, dass ты
мяркуеш, што
gleich роўны, аднолькавы; падобны; зараз,
неадкладна; усёроўна, абыякава; g. alt
sein* быць аднагодкамі, быць
аднолькавага ўзросту
gleichberechtigt раўнапраўны
gleichfalls таксама, гэтак жа; danke g.!
дзякую, і вам таго ж!
gleichgültig абыякавы; абыякава
gleichzeitig адначасны; адначасна
Gleis das, -es, -e каляіна, рэйкавы шлях
Gliederung die, -, -en падзел, структура
glitschig сьлізкі
glitzern блішчэць, ззяць
Glocke die, =, -n звон, званок

Glück das, -(e)s шчасьце, дабрабыт; G.
haben шанцаваць; zum G. нашчасьце
glücken удавацца
glücklich шчасьлівы, удалы, пасьпяховы
Glückwunsch der, -es, -wünsche
віншаванне
Glühbirne die, -, -n лямпачка;
ausgebrannte G. перагарэлая лямпачка
glühen напальваць, абпальваць; палаць (і
пачуццём)
Gold das, -es, - золата
golden залаты
Gott der, -es, Götter бог, бажышча; Бог; G.
sei Dank! дзякаваць Богу!; Guten Gott!
Божачка!
göttlich божы, боскі
Grab das, -es, Gräber магіла
Graben der, -s, Gräben канава, роў, акоп
graben (grub, gegraben) капаць
Grabmal das, -s, -male/ -mäler надмагілле
Grabstätte die, -, -n магіла
Grad der, -es, -e градус; ступень, чын
Grammatik die, -en граматыка; падручнік
граматыкі
grammatisch граматычны; граматычна
Gras das,-es, Gräser трава
grässlich жахлівы, агідны; агідна,
страшэнна
gratulieren (zu D) віншаваць (з чым-н.);
zum Geburtstag g. віншаваць з днём
нараджэння
grau шэры
greifen* (griff, gegriffen) хапаць, лавіць,
браць; (nach D) хапацца (за што-н.); (zu
D) брацца (за што-н.)
grill рэзкі (сьвятло), пранізьлівы (вецер)
Grenze die, -, -n мяжа, граніца
grenzen (an A) межаваць; прылягаць да
griechisch грэцкі; па-грэцку
Griechisch das, -(s) грэцкая мова
Grieß das, -es,-e манныя крупы
grinsen лыбіцца, зьдзеквацца, скаліць
зубы
Grippe die, -, -n грып
grob /у розных сэнсах/ грубы
groß (größer, am größten) вялікі, буйны
Größe die, -, -n велічыня, памер, рост;
веліч
Großeltern die (мн.) дзядуля і бабуля
Großmutter die, Großmütter бабуля, баба
Großvater der, -s, Großväter дзед, дзядуля
groß|ziehen* выгадаваць
Grube die, -, -n яма, нара; капальня
grübeln (über A) думаць, разважаць
grün зялёны; нясьпелы
Grüne die зялёныя (палітычны і
экалагічны рух)

Grünanlage die, -, -n сквер, зялёная
прысада
Grund der, -es, Gründe глеба, грунт; дно;
падстава, прычына; dafür gibt es keinen G.
для гэтага німа аніякай падставы; zu G.e
gehen прапасьці, разваліцца
gründen засноўваць
grundlegend асноватворны, асноўны
gründlich грунтоўны, трывалы; грунтоўна,
як мае быць; g. suchen добра пашукаць
Gründung die, -, -en заснаванне
Gruppe die, -, -n група, купка; аддзел
(людзей)
Gruß der -es, Grüße вітанне, паклон; einen
G. senden перадаваць/ пасылаць паклон
grüßen вітаць, вітацца; здароўкацца
gucken пазіраць, глядзець; guck mal!
зірні!, пабач!
gültig сапраўдны, законны
günstig спрыяльны, прыхільны
Gurke die, -, -n (а)гурок
Gürtel der, -s пас, папруга, пояс, рэмень
gut (besser, am besten) добры; добра; g.en
Tag! д. дзень!; g.en Abend! д. вечар!; kurz
und gut словам; also g. добра, ладна; na,
gut ну, добра; alles Gute усяго добрага!
gütig добры, дабразычлівы; zu g. вельмі
шчодры
gut|tun* быць карысным (для здароўя),
спрыяць
Gymnasium das, -s,-si|en гімназія; auf ein
G. gehen* хадзіць у гімназію
Gymnastik die, - гімнастыка
Hh
Haar das, -es, -e волас; зборн. валасы; um
ein H. wären wir ertrunken за малым богам
мы не ўтапіліся
haben* (hatte, gehabt) мець; ich habe у
мяне ёсьць, я маю; du hast ты маеш, у цябе
ёсьць; gern h. любіць, кахаць; bei sich h.
мець з сабою; h. + zu + Inf перадае
неабходнасьць; ich habe das Buch zu lesen
мне трэба прачытаць гэтую кнігу;
дапаможны дзеяслоў для ўтвварэння
шэрагу мінулых часоў- па-беларуску не
перадаецца; er hat das gesehen ён бачыў
гэта
hacken калоць, сячы
Hackfleisch der,-es фарш
Hafen der, -s, Häfen гавань, порт, прыстань
Haferflocken die (мн.) аўсяныя шматкі
Häftling der, -s, -e арыштант, вязень
Hahn der, -s, Hähne певень; кран
(вадаправодны, газавы)
Hähnchen das, -s кураціна (страва)

Hai der, -s, -e акула
Hakenkreuz das, -es, -e свастыка
halb напал, напалавіну, напаў-, паў-;
палавіна, палова; es ist h. vier палова
чацьвёртай (гадзіны)
Halbjahr das, -es, -e паўгоддзе
Hälfte die, -, -n палова, палавіна; die
größere H. ільвіная частка/ доля
Halle die, -, -n зала, хол
Hallenbad das, -es, -bäder крыты басейн
hallo эй!
Hals der, -es, Hälse шыя; горла; aus vollem
H. з усяе моцы, на ўсю глотку (крычаць)
Halsschmerzen die (мн.) боль у горле; ich
habe H. мне баліць горла
Halstuch das, -s, -tücher шалік, хусьцінка
haltbar трывалы, моцны; устойлівы;
прыдатны (пра прадукт);
halten* (hielt, gehalten) трымаць;
спыняцца, стаяць; (für A) лічыць, прымаць
(за каго-н.); Rede h. выступаць з
прамовай; h. von думаць; sich h.
трымацца, прытрымлівацца
Haltestelle die, -, n прыпынак
Haltung die, -, -en выгляд, поза, манера,
пастава
Hammer der, -s, Hämmer молат, малаток
Hampelmann der, -es, -männer
марыянетка, паяц
Hand die, -, Hände рука; H. in H. поруч,
разам; bei der H. пад рукою; H.und Fuß
haben* быць слушным; alle Hände voll zu
tun haben* мець шмат працы, быць моцна
занятым
Handarbeit die, -, -en ручная работа/
праца
Handball der, -s гандбол, ручны мяч
Handbuch das -s, -bücher даведнік,
дапаможнік
Handel der, -s гандаль; H. betreiben*
гандляваць (з кім-н.)
handeln дзейнічаць, рабіць; гандляваць;
цанавацца; (von D, über A) апавядаць,
расказваць; mit etw h . гандляваць,
купляць і прадаваць; es handelt sich um
размова ідзе пра; es handelt von гамонка
ідзе пра
handelnd дзейны; h.e Person дзейная
асоба
Handlung die, -, -en дзеянне, учынак;
крама, лаўка; акт, дзея (у тэатры);
strafbare H. begehen* учыніць злачынства
Handschrift die, -, -en почырк
Handschuh der, -s, -e пальчатка
Handtasche die, -, -n (дамская) торбачка
Handtuch das, -s, -tücher ручнік,
выціральнік

Handwerker der, -s рамесьнік
Handy das мабільны тэлефон
hängen* (hing, gehangen) (an A) вісець; (па
слабым спражэнні) павесіць, вешаць
harmlos бяскрыўдны
hart цьвёрды, чэрствы; жорсткі, суровы
hartnäckig упарты, настойлівы
Hase der, -n, -n заяц
Hass der, -sses (gegen A) нянавісьць (да)
hassen ненавідзець
hässlich брыдкі, непрыгожы
Haufen der, -s, - куча, капá, гара
häufig часты; часьцяком
Haupt das, -es, Häupter галава; кіраўнік,
шэф
Hauptmann der, -s, -leute
капітан /вайсковы чын/
Hauptperson die -, -en галоўная дзейная
асоба
Hauptpostamt das, -es, -ämter паштамт
Hauptsache die, - галоўнае, сутнасьць
hauptsächlich галоўны, істотны;
пераважна, галоўным чынам
Hauptstadt die, -, städte сталіца
Haus das, -es, Häuser дом, хата, будынак;
nach H.e дахаты, дамоў; zu H.e дома
Hausfrau die, -, -en гаспадыня, хатняя
гаспадыня
Haushalt der, -(e)s, -e хатняя гаспадарка;
den H. besorgen займацца хатняй
гаспадаркай
Hausmeister der, -s даглядчык дому (у
Нямеччыне)
Hausschuhe die (мн.) тапачкі
Haustier das, -es, -e свойская жывёла
Haut die, -, Häute скура, шкура; абалонка,
плеўка;
Hebel der, -s, - вагар
heben* (hob, gehoben) падымаць,
узьнімаць
Hecht der, -es, -e шчупак
Hecke die, =, -n агароджа
Heft das , -es, -e сшытак; нумар, кніжка,
выпуск (часопіса і пад.)
heften прымацоўваць; сшываць
heftig моцны; рэзкі, парывісты; рашуча,
энергічна (пратэставаць)
Heidelbeere die, -, -n чарніцы
heil цэлы, здаровы
heilen лячыць, гаіць; папраўляцца, гаіцца
heilig сьвяты, сьвяшчэнны
Heiligabend der, -s, -e сьвяты вечар, вечар
перад Калядамі, куцця
Heilkräuter die pl лекавыя расьліны
Heilung die, -, -en папраўка, ачунянне,
выздараўленне

Heimat die, - радзіма, родны край, родная
старонка
Heimatkunde die, - краязнаўства
Heimatmuseum das, -s, -museen
краязнаўчы/ этнаграфічны музей
heimisch хатні, утульны; sich nicht h.
fühlen няўтульна пачувацца
heimlich патаемны, сакрэтны; употай
Heimweh das, -(e)s туга па радзіме,
настальгія
Heirat die, -, -en жаніцьба, замужжа
heiraten (A) жаніцца, ісьці замуж
heiß гарачы; палкі, палымяны
heißen* (hieß geheißen) зваць, называць;
азначаць; das heißt то бо, гэта значыць
heiser хрыплы
Heizung die, -, -en ацяпленне
Held der, -en, -en герой
heldenhaft гераічны; гераічна
Heldentat die, -, -en подзьвіг, геройства
helfen* (half, geholfen) дапамагаць
hell сьветлы, ясны; звонкі
Hemd das -es, -en кашуля
Henne die, =, -n кура, седуха
her сюды; hin und h. туды і сюды
her- аддзяляльная дзеяслоўная прыстаўка
з значэннем «сюды»
herab уніз
herab- аддзяляльная дзеяслоўная
прыстаўка з значэннем «уніз»
herab|hängen* зьвісаць, вісець
heran бліжэй, сюды
heran- аддзяляльная дзеяслоўная
прыстаўка
heran|treten* (an A) падыходзіць (да
чаго-н.), брацца (за што-н.)
herauf угару, наверх
herauf- аддзяляльная дзеяслоўная
прыстаўка з значэннем угару
heraus вонкі, прэч
heraus- аддзяляльная дзеяслоўная
прыстаўка з значэннем выймання
heraus|finden* высьвятляць, даведацца;
разумець, здагадвацца
Herausgabe die, -, -n выданне, выпуск
heraus|geben* выдаваць, выпускаць
(твор, газету); даваць рэшту
Herausgeber der, -s выдавец
heraus|gehen* выходзіць
heraus|holen выймаць
heraus|stellen выстаўляць; sich h.
выяўляцца; es stellte sich heraus, dass
выявілася, што
herbei сюды
herbei- аддзяляльная дзеяслоўная
прыстаўка з значэннем «сюды»
Herbs der, -es, -e восень

Herd der, -es, -e пліта /кухонная/
herein унутр; h.! заходзь/це!
herein- аддзяляльная дзеяслоўная
прыстаўка
herein|kommen* уваходзіць, заходзіць
Hering der, -s, -e селядзец
her|kommen* прыходзіць, падыходзіць;
(von D) здарацца, брацца
Herr der, -n, -en пан, спадар; гаспадар,
уласьнік; meine Damen und Herren!
спадарства!
Herrin die, -, -nen пані, спадарыня;
гаспадыня, уласьніца
herrlich цудоўны
Herrschaft die, -, -en панаванне,
уладаранне; H. die (мн.) гаспадары; meine
H.en спадарства!, панове!
herrschen (über A) панаваць, уладарыць,
правіць
her|stellen вырабляць, рабіць
herum вакол, круга, каля
herum- аддзяляльная дзеяслоўная
прыстаўка з значэннем кругавога руху
herunter уніз
herunter- аддзяляльная дзеяслоўная
прыстаўка «уніз, спускацца»
hervor вонкі; уперад
hervor- аддзяляльная дзеяслоўная
прыстаўказ значэннем выступання
наперад
hervor|gehen* вынікаць
hervorragend выдатны, надзвычайны,
выключны
hervor|rufen* выклікаць, прыводзіць да
ўзьнікнення
Herz das, -ens, -en сэрца
herzlich шчыры, сардэчны; h.en
Glückwunsch! сардэчна віншуем!
hetzen цкаваць, нацкаваць
Heu das, -, -es сена; H. machen касіць сена
heulen выць, раўці
heute сёння, сягоння; h. früh сёння
раніцаю
heutig сённяшні
heutzutage сёння, у наш час
Hexe die, -, -n ведзьма
hier тут; von h. an адгэтуль, адсюль; h.!
вось!, вазьмі!
hierher сюды; auf dem Weg h. sein*
накіроўвацца сюды
hierher- аддзяляльная дзеяслоўная
прыстаўка з значэннем «сюды»
hiesig тутэйшы
Hilfe die,-, -n дапамога
hilflos бездапаможны
Hilfsaktion die, -, -en арганізацыя
дапамогі, аказанне дапамогі

hilfsbereit карысны, гатовы дапамагчы
Hilfsbereitschaft die, -, -en карысьць,
гатовасьць дапамагчы
Himmel der, -s неба; unter freiem H. на
вольным паветры, пад адкрытым небам
hin туды; h. und her туды і назад
hin- аддзяляльная дзеяслоўная прыстаўка,
часта ў спалучэнні з іншымі прыстаўкамі
з значэннем «туды»
hinab уніз
hinab- аддзяляльная дзеяслоўная
прыстаўка з значэннем руху згары ўніз
hinab|steigen* cыходзіць уніз, злазіць
hinauf угару, наверх
hinauf- аддзяляльная дзеяслоўная
прыстаўка з значэннем руху зьнізу ўгару
hinauf|bringen* узьняць, падняць
hinauf|fahren* везьці наверх; узьязджаць
hinauf|gehen* ісьці пад гару, узьнімацца,
узыходзіць
hinauf|steigen* узьнімацца, узлазіць
hinaus вонкі
hinaus- аддзяляльная дзеяслоўная
прыстаўка з значэннем выстаўлення
вонку, выхаду
hinaus|lehnen высоўвацца (з акна і пад.)
hindern перашкаджаць, замінаць
Hindernis das, -ses, -se перашкода,
замінка
hindurch (ставіцца пасьля назоўніка, да
якога адносіцца) цераз, праз, наскрозь
hindurch- аддзяляльная дзеяслоўная
прыстаўка з значэннем пранікнення,
«наскрозь»
hinein у, унутр
hinein- аддзяляльная дзеяслоўная
прыстаўка з значэннем пранікнення
ўнутр
hinein|gehen* заходзіць, уваходзіць;
улазіць, зьмяшчацца; зазіраць
hinein|lassen* упускаць, прапускаць
hinein|schreiben* упісваць
hinein|stoßen* упіхаць; утыкаць
hin|geben* аддаваць; саступаць
hingegen аднак, насуперак; а, затое
hin|legen класьці
hin|schauen зірнуць, вызіраць, выглядаць;
zum Fenster h. вызірнуць у акно
hinten ззаду; nach h. назад; von h. ззаду
hinter (D на пытанне “дзе”; A на
пытанне “куды”) за, ззаду; задні; ich habe
das alles h. mir усё гэта засталося ззаду/
мінула
hintereinander адзін за адным
Hintergrund der, -es, -gründe фон, задні
план; im H. на заднім плане
hinterlassen пакідаць пасьля сябе

hinüber цераз, праз, па той бок
hinüber- аддзяляльная дзеяслоўная
прыстаўка
hinüber|gehen* пераходзіць (вуліцу)
hinunter уніз; далоў
hinunter- аддзяляльная дзеяслоўная
прыстаўка з значэннем руху ўніз
hinzu- аддзяляльная дзеяслоўная
прыстаўка з значэннем дабаўкі
hinzu|fügen дадаваць
Hirn das, -es, -e мозг
Hirsch der, -es, -e алень
Hirt der, -en, -en пастух
historisch гістарычны
Hitze die, - гарачыня, сьпёка; запал, імпэт
Hobby das, -s, -s любімы занятак
hoch (höher, am höchsten) высокі; drei
Meter h. вышынёю тры метры; h. bezahlt/
begabt высокааплатны/ высокаадораны
hochentwickelt высокаразьвіты
Hochhaus das, -es, -häuser
шматпавярховы/ вышынны дом
hochschätzen глыбока паважаць, цаніць
Hochschule die, -, -n вышэйшая
навучальная ўстанова, ВНУ
Hochspannung die, -, -en высокая напруга
Hochsprung der, -es, -sprünge скачок у
вышыню
höchst найвышэйшы; надзвычай, надта,
гранічна
höchstens хутчэй (пры прыметніках,
назоўніках); самае большае
höchstwahrscheinlich хутчэй за ўсё,
найбольш верагодна
Hochzeit die, -, -en вяселле
Hof der, -es, Höfe двор, сядзіба; двор
(каралеўскі); jmd den H. machen заляцацца
да каго-н.
hoffen (auf A) спадзявацца (на што-н.)
hoffentlich трэба спадзявацца, спадзяюся,
можа, мо; h. klappt’s мо ўдасца
Hoffnung die, -, -en надзея, спадзяванне;
in der H., dass спадзеючыся, што
höflich ветлівы, пачцівы
Höflichkeit die, -, -en ветлівасьць,
пачцівасьць
Höhe die, -, -n вышыня, уз/ровень; in der
H. von у памеры, на суму
Höhle die, -, -n пячора; sich in der H.
verstecken схавацца ў пячоры
holen прыносіць, прыводзіць, прывозіць;
браць
Holz das, -es, Hölzer дрэва; драўніна;
дровы; H. fällen валяць лес
Honig der, -s мёд
horchen прыслухоўвацца; падслухоўваць

hören чуць, слухаць; hör mal! паслухай;
hör auf mich паслухай мяне
Hörer der, -s, - слухач
Hörer der, -s, - слухаўка (тэлефона),
трубка
Horn das, -es, Hörner рог; горн
Hose die, -, -n штаны
Hotel das, -s, -s гатэль, гасьцініца
hübsch прыгожы, мілы; ein h.es
Sümmchen ладненькая сума (грошай)
Hubschrauber der, -s,- верталёт, шрубалёт
Hüfte die, -, -n сьцягно
Hügel der, -s узгорак, пагорак
Huhn das, -s, Hühner кура
Hühnerbrühe die, -, n курыны булён
Hund der, -es, -e сабака
hundert сто
Hundert das, -s, -e сотня
Hunger der, -s голад; прага; H. haben*
быць галодным, хацець есьці; H. leiden*
галадаваць, пакутаваць ад голаду
hungern галада/ва/ць
hungrig галодны; ich bin h. я галодны, я
хачу есьці
Hupe die, =, -n сігнальны гудок, піпіканне
husten кашляць
Husten der, -s кашаль
Hut der, -es, Hüte капялюш
hüten ахоўваць, засьцерагаць
Hygienpapier das, -s, -e гігіенічная/
туалетная папера
Hymne die, -, -n гімн
Ii
ich (G meiner, D mir, A. mich) я
Idee die, -, Ideen ідэя, думка; keine
schlechte I. неблагая думка/ ідэя; fixe I.
навязьлівая думка, насланнё; I.n verbreiten
пашыраць ідэі; ich bin auf eine neue I.
gekommen мне прыйшла ў галаву новая
ідэя
Ideologie die, -, -n ідэалогія
Igel der, -s, - вожык
ihm (D да er) яму
ihn (A да er) яго
ihnen (D да sie) ім
Ihnen (D да Sie) Вам
ihr (D да sie) вы
Ihr (D да Sie) (Ihre, Ihr, Ihre) Вы
ihrer (G да sie) ейны, яе
Ihrer (G да Sie) Вас
illegal нелегальны, незаконны, падпольны
im = in dem
Imbiss der, -es, -e лёгкая страва, перакус;
einen I. zu sich nehmen падсілкавацца

immer заўсёды, заўжды; усё (перад
вышэйшай ступенню); i. höher усё вышай;
auf i., für i. назаўсёды, навек; i. noch усё
яшчэ
immerhin усё ж
imponieren імпанаваць, выклікаць павагу
Import der, -es, -e увоз, імпарт
imstande: i. sein быць у стане, магчы
in (A на пытанне “куды; D на пытанне
“дзе, калі”) у, на, па; in der Frühe на
досьвітку; in der Zukunft у будучыні,
надалей; in die Schule/ Kirche gehen* ісьці
ў школу/ у царкву, да касьцёлу
inbegriffen уключаны, улічаны; ist im
Preis i. уключаны ў цану
indem тым часам, між тым, у той час як;
тым, што
indirekt ускосны; ускосна
Industrie die, -, -n прамысловасьць,
індустрыя
Information die, -, -en інфармацыя,
зьвесткі; nach den neuesten I.en па
апошніх зьвестках
informieren (über A) інфармаваць; sich i.
пытаць, даведацца, зьбіраць інфармацыю
Ingenieur der, -s, -e інжынер
Inhaber der, -s уладальнік, гаспадар
Inhalt der, -s, -e зьмест, зьмесьціва;
ёмістасьць
inhaltsreich зьмястоўны
inmitten (G) сярод, пасярод; у час, пад час
innen унутры
Innenpolitik die, - у/нутраная палітыка
Innenstadt die,- цэнтральная частка
гораду
innere у/нутраны
Innere das, -n нетры
innerhalb (G) унутры, у сярэдзіне; на
працягу, цягам
ins = in das
insbesondere асабліва
Inschrift die,-, -en надпіс
Insekt das, -es, -en казурка, насякомае
Insel die, -, -n выспа, востраў
insgesamt разам, усё разам
installieren паставіць (абсталяванне),
абсталяваць
Institut das, -s, -e інстытут; вучэльня
intelligent разумны, кемлівы, культурны
interessant цікавы; цікава
Interesse das, -s, -n цікавасьць; інтарэс; I.
in etwas zeigen праяўляць цікавасьць да; I.
an etwas verlieren* губляць, траціць
цікавасьць да
interessieren цікавіць; зацікавіць; wen
interessiert das schon? каго гэта цікавіць?;
das interessiert mich überhaupt nicht гэта

мяне наогул не цікавіць; sich і. (für A)
цікавіцца, зацікавіцца
international міжнародны,
інтэрнацыянальны
investieren (in A) інвеставаць, укладаць
грошы
inzwischen між тым, тым часам
irgend толькі, як-небудзь, -небудзь
irgendein які-небудзь
irgendwann калі-небудзь
irgendwas што-небудзь
irgendwelch які-небудзь
irgendwie як-небудзь
irgendwo дзе-небудзь
irgendwohin куды-небудзь
irren sich памыляцца
Irrtum der, -es, -tümer памылка, абмылка
Italiener der, -s італьянец
Italienisch der італьянская мова
іtalienisch італьянскі; па-італьянску
Jj
ja /сьцьвярджальная часьціца/ так; ж, жа;
нават; яшчэ; zu etw. ja sagen пагадзіцца на
што-н, сказаць “так” чаму-н.; es ist ja
noch früh яшчэ рана; es ist ja fürchterlich
гэта проста жахліва
Jacke die, -, -n куртка; паддзеўка
Jagd die, -en паляванне
jagen паляваць; гнацца, імкнуцца
Jäger der, -s, - паляўнічы, мысьлівец
Jahr das, es, -e год; dieses J. сёлета; im J.e
2010 у 2010 годзе; nächstes J.es налета;
voriges letzes J. летась; sie ist drei J.e alt ёй
тры гады; heute in einem J. роўна праз год;
einmal im J. раз на год; ein glückliches
neues J. віншую з Новым годам!
/шчасьлівага Новага году!
jahrelang шматгадовы; гадамі, цягам
гадоў
Jahrestag der, -es, -e гадавіна, угодкі
Jahreswechsel der, -s, -e канец году, Новы
год; Ferien zum J. haben* мець
навагоднія вакацыі
Jahreszeit die, -, -en парá году
Jahrhundert das, -es, -e стагоддзе
jährlich гадавы, штогадовы
Jahrtausend das, -es, -e тысячагоддзе
jammern бедаваць, журыцца
Januar der, -s студзень
jawohl /сьцьвярджальная часьціца/ так;
безумоўна, вядома
je калі-небудзь; па (перад лічэбнікам); за;
Gruppen zu je 10 Personen групы па
дзесяць чалавек; je… je (desto)... чым...
тым...; je schneller desto besser чым

хутней, тым лепей; zwei Euro je Pfund два
еўра за паўкіло; je nach Geschmack па
смаку; je nachdem у залежнасьці ад,
гледзячы як
jedenfalls ва ўсякім разе
jeder ( ж.р. jede, н.р. jedes) кожны,
уся/ля/кі
jedesmal штораз, кожны раз; das ist j.
dasselbe вечна адно і тое ж
jedoch усё ж, аднак
jemals калі-небудзь
jemand хтосьці, нехта, хто-небудзь
jener (ж.р. jene, н.р. jenes, мн. jene) той
jenseits (G) па той бок, з таго боку
jetzt зараз, цяпер; bis j. дагэтуль, да гэтага
часу;
jeweils зважаючы на акалічнасьці, па
меры патрэбы
Job (dschob) der, -s, -s праца
Journalist der, -en, -en журналіст
Journalistik die, - журналістыка
Journalistin die, -,-nen журналістка
Jubel der, -s радасьць, весялосьць
jubeln радавацца; весяліцца
Jugend die,- маладосьць, юнацтва;
моладзь, юнацтва
Jugendherberge die, -, -n заезны двор для
моладзі, моладзевая турыстычная база
(там можна за невялікую плату
пераначаваць, памыцца, атрымаць ежу)
Jugendliche der, die, -n, -n падлетак, юнак;
дзяўчына
Juli der, -s ліпень
jung малады, юны
Junge der, -n, -n хлопчык, хлопец, юнак
Juni der, (-s) чэрвень
Kk
Kabine die, -n кабіна
Kachel die, -, -n кахля
Käfer der, -s жук
Kaffee der, -s, -s кава; кофе, кафейныя
зярняты
Käfig der, -s, -e клетка
kahl голы, лысы
Kahn der, -s, Kähne човен, лодка; баржа
Kakao der, -s, -s какава
Kalb das, -es, Kälber цяля
Kalorie die, -, -n калорыя
kalorienarm нізкакаларыйны
kalorienreich высокакаларыйны
kalt (kälter, am kältesten) халодны; es ist k.
xоладна/ зімна/ золка; mir ist so k.! мне так
холадна!

kalt|lassen* не цікавіць, пакідаць
абыякавым
Kälte die, - мароз, холад
Kamel das, -s, -e вярблюд
Kamera die, -, -s фотапарат, кінакамера;
аператар (у цітрах)
Kamerad der , -en, -en сябар, прыяцель
Kameramann der, -s, Kameramänner, -leute
кіна-, тэлеаператар
Kamille die, -, -n рамонак
Kamin der, -s, -e комін; камін
Kamm der, -s, Kämme грэбень, расчоска
kämmen часаць, прычасаць, расчасаць;
sich k. расчасацца
Kampf der, -s, Kämpfe барацьба,
змаганне, бой
kämpfen (für A за, gegen A, супраць, з)
змагацца
Kämpfer der, -s, - змагар, барацьбіт
Kaninchen das, -s трус
Kanzler der, -s канцлер; Bundesk.
федэральны канцлер
Kapelle die, =, -n капэла; Rote K. Чырвоная
Капэла (умоўная назва антыфашысцкай
арганізацыі ў Германіі і Зах. Еўропе)
Kapitän der, -s, -e капітан
Kapitel das, -s, - разьдзел (кнігі)
Kappe die, =, -n шапка; накрыўка,
kaputt разьбіты, зламаны, сапсаваны; k.e
Geräte няспраўныя прыборы; alles k. усё
прапала
kariert у клетку; das k.e Hemd кашуля ў
клетку
Karotte die, =, -n морква (адзін з
гатункаў)
Kärtchen das, -s картка
Karte die, -, -n мапа, карта; паштоўка;
білет
Kartoffel die, -, -n бульбіна; K. legen/
schälen садзіць/ лупіць (абіраць) бульбу
Kartoffelpüree das, -s, -s, die,-, -s
бульбяное пюрэ, тоўчаная бульба,
картапляная каша
Karton der, -s, -s кардон, кардонная
скрынка
Кarwoche die, (-, -n) сьвяты тыдзень
Käse der, -s сыр
Kasse die, -, -n казна, каса; an der K.
zahlen плаціць у касу, разлічвацца ў касе
Kassenzettel der, -s касавы чэк
Kassette die, -, -n касета
Kasten der, -s, Kästen скрынка, скрыня;
die Post in den K. werfen* кінуць пошту ў
скрыню
katastrophal катастрафічны
Kater der, -s кот (самец)
Kathedrale die, -, -n сабор, збор

Katze die, -, -n кот; котка
kaufen купляць
Käufer der, -s пакупнік
Kaufhaus das, -es, -häuser універсальны
магазін
Kaufmann der, -s, -leute камерсант,
гандляр, купец
Kaugummi der, -s, - жуйка
Kaulquappe die, =, -n апалонік
kaum ледзь, ледзьве; ледзь толькі; наўрад
ці; Obstkiste ist k. zu tragen* скрынку з
садавінаю не падняць/ не панесьці
(занадта цяжкая)
Kehle die, -, -n горла
kein (ж.р. keine, н. р. kein, мн. keine) не
(перад назоўнікам); ніводзін, ніякі, нішто;
ich habe keine Zeit я не маю часу; kein…
sondern не + назоўн. …, а; wir brauchen
keinen grossen Sand, sondern feinen Sand
нам патрэбен не буйны, а дробны пясок
keinerlei ніякі; k. Konzessionen machen не
рабіць аніякіх саступак
Keks der, das, -es, -e пячэнне, печыва
(сухое)
Keller der, -s склеп, лёх, падвал
Kellner der, -s афіцыянт
kennen* (kannte, gekannt) ведаць, знаць,
быць знаёмым
kennen lernen па/знаёміцца
Kenntnis die, -, -se веда, веды
kennzeichnn характэрызаваць; адзначаць
Kerker der, -s турма, вязьніца; zum 100
Jahren K. bei Wasser und Brot verurteilen
прысудзіць на сто год вязьніцы на хлеб і
ваду
Kern der, -s, -e ядро, костачка; зярнятка;
ядро (атама); сутнасьць
Kerze die, -, -n сьвечка; bei Kerzenlicht
Abendbrot essen* вячэраць пры сьвечках
Kessel der, -s кацёл, кацялок, каструля;
чайнік; паравы кацёл
Kette die, -, -n ланцуг, ланцужок
Kettentraktor der, -s, -en ланцуговы
трактар
Kiefer die, -, n хвоя, сасна
Kilogramm das, -s, - кілаграм
Kilometer das, der, -s, - кіламетр
Kind das, -es, -er дзіця, дзіцёнак; ein K.
gebähren нарадзіць дзіця; ein K.
adoptieren усынавіць дзіця
Kindergarten der, -s, gärten дзіцячы сад
Kindheit die, - дзяцінства, маленства
Kinn das, -s, -e падбародак
Kino das, -s, -s кіно (кінатэатр,
кінасеанс)
Kiosk der, -es, -e кіёск
Kipper der, -s самаскід, самазвал

Kirche die, -, -n царква, касьцёл
Kirsche die, -, -n вішня
Kissen das, -s падушка
Kiste die, -, -n скрынка
klagen (über A) жаліцца, скардзіцца,
наракаць
Klammer die, -, -n (пераважна ў мн. л.)
дужка; клямар, скаба
klammern змацоўваць скобкамі
Klamotten die, -, -n разм. рыззё, анучы,
апратка, вопратка; sich (D) K. kaufen
купляць сабе апратку
Klang der, -s, Klänge гук, гучанне; тон;
звон
klappen ладзіцца, удавацца; es hat
geklappt удалося/ выйшла
klar сьветлы, ясны, празрысты; ясны,
зразумелы
Kläranlagen die ачышчальныя збудаванні
Klasse die, -, -n клас (у розных сэнсах)
Klassendienst der, -es дзяжурства ў класе;
K. haben дзяжурыць/ быць дзяжурным у
класе
Klassenkameraden die (мн. л.)
аднакласьнікі, таварышы па класу
Klassenstufe die, -, -n клас, ступень
навучання; sechste K. besuchen хадзіць у
шосты клас
klassisch класічны
klatschen пляскаць; Beifall k. пляскаць у
ладкі
Klausur die, -, -en пісьмовая кантрольная/
экзаменацыйная работа
Klebeband das, -es, -bänder ліпкая стужка
(для заклейвання)
Klavier das, -s, -e раяль, піяніна;
фартэп’яна
kleben клеіць, прыклеіць; (an D)
прыліпаць
Kleber der, -s клей
Kleid das, -es, -er; сукенка; K.er адзенне,
вопратка
kleіden адзяваць, апранаць; sich k.
апранацца (модна, прыгожа і пад.)
Kleiderbügel der, -s вешалка
Kleidung die, -, -en вопратка
klein маленькі, малы; von k. auf змалку, з
маленства
Kleingeld das, -es дробязь, дробныя грошы
Kleinigkeit die, -, -en дробязь
klettern лазіць, залазіць, узлазіць
Klima das, -s, -s клімат
Klimaanlage die, -, -n кандыцыянер
klingeln званіць
klingen (klang, geklungen) званіць (у
званок); гучаць; weniger förmlich k. гучаць
менш афіцыйна

Klinik die, -en клініка
klopfen стукаць; an die Tür k. стукаць у
дзьверы
Kloß der, -(e)s, Klöße фрыкадэлька
Kloster das, -s, Klöster кляштар, манастыр
klug разумны
Knabe der, -n, -n хлопчык, падлетак
knacken калоць (арэхі)
knallen трашчаць; шчоўкаць (пугаю)
knapp вузкі; малы, невялікі, нязначны;
ледзь, ледзьве; das Geld sehr k. wurde
грошай было толькі-толькі/ адна капля
Knie das, -s, Knie (чыт. kni-e) калена
Knochen der, -s костка
Knopf der, -es, Knöpfe гузік; кнопка,
ручка (уключэння)
knusprig хрусткі
Koch der, -es, Köche кухар
kochen варыць, гатаваць страву; варыцца,
кіпець; Eier k. варыць яйкі; das Wasser
kocht вада кіпіць
Koffer der, -s чамадан, куфар; den K.
packen пакаваць чамадан
Kohl der, -es, -e капуста
Kohle die, -, -n вугаль
Komet der, -en, -en камета
komisch сьмешны, камічны; дзіўны;
сьмешна
Komitee das, -s, -s камітэт
Komma das, -s, -s коска; etwas in Null K.
nicht machen як бачыш, умомант
kommen* (kam, gekommen) прыходзіць,
прыязджаць, дабірацца, трапляць;
паходзіць; zugute k. быць на карысьць,
спрыяць; aus der Schweiz k. быць з
Швейцарыі; und kommt nicht zu spät zum
Essen і не спазьняйцеся на абед
Kommunist der, -en, -en камуніст
komplett поўны; цалкам
kompliziert складаны, цяжкі
komponieren складаць, пісаць (музыку)
Komponist der, -en, -en кампазітар
König der, -s, -e кароль
Königin die , -, -nen каралева
können* (konnte, gekonnt) магчы, умець,
здолець, быць у стане; умець, ведаць
Können das, -s уменне, здольнасьць,
магчымасьць
konsequent пасьлядоўны, настойлівы
Konsulat das, -es, -e консульства
Kontakt der, -es, -e кантакт
Konto das, -s, -s рахунак; K. eröffnen
адкрываць рахунак; Geld von einem K.
abheben здымаць гpошы з рахунку; Geld
auf ein K. überweisen пераводзіць грошы
на рахунак
Konsum der, -s спажыванне

Kontakt der, -(e)s, -e кантакт; K.
aufnehmen* усталяваць кантакт
Konzert das, -es, -e канцэрт
Konzertsaal der, -s, -säle канцэртная зала
Kopf der, -s, Köpfe галава; лідэр, галава;
розум; плешка (цьвіка); auf das K.
zerschlagen* разьбіць дашчэнту,
разграміць
Kopfschmerzen die (мн.) галаўны боль
Kopie die, -, -n копія
kopieren капіяваць; k. zweiseitig капіяваць
на абодвух бакох
Korb der, -s, Körbe кош, кошык
Korn das, -s, -e збожжа, жыта
Körper der, -s цела, тулава; цела
(фізічнае); корпус
körperlich цялесны, фізічны
Korridor der, -s, -e калідор
korrigieren папраўляць, выпраўляць
Kosmos der, - космас
kostbar каштоўны
kosten І каштаваць (ежу);
kosten II каштаваць, мець цану
Kostüm das, -s, -e касцюм (жаночы)
krabbeln крэмзаць (пісаць)
Kraft die, -, Kräfte сіла, магутнасьць, моц
Kraftfahrer der, -s шафёр
Kraftfahrzeug das, -(e)s, -e грузавы
аўтамабіль, грузавік
kräftig дужы, моцны; спажыўны
Kraftrad das, -es, -räder матацыкл
Kraftstoff der, -es, -e паліва
Kraftwagen der, -s грузавы аўтамабіль,
грузавік
Kraftwerk das, -s, -e электрастанцыя
Kragen der, -s каўнер
Krähe die, -, -n варона
Kranich der, -s, -e журавель
krank хворы
Kranke der, die, -n, -n хворы, хворая
Krankenhaus das, -es, -häuser лякарня,
бальніца; im K. liegen* ляжаць у лякарні
Krankenschwester die, -, -n медсястра
Krankheit die, -, -en хвароба, немач
Kranz der, -es, Kränze вянок
Krawatte die, -, -n гальштук
kreativ творчы
Krebs der, -es, -e рак
Kreide die, -, -n крэйда
Kreis der, -es, -e круг, акружнасьць
Kreuzer der, -s крэйцэр, шэлег (манета);
keinen K. bekommen Sie von mir Вы не
атрымаеце ад мяне ні шэлега
Kreuzung die, -, -en скрыжаванне,
ростані, растанцы
Kreuzworträtsel das, -s крыжаванка
kriechen* (kroch, gekrochen) паўзьці

Krieg der, -es, -e вайна
kriegen разжыцца, здабыць, атрымаць
Krimi der, -s, -s дэтэктыўны/ крымінальны
раман/ фільм;
Kriminalroman der, -s, -e крымінальны
раман, дэтэктыў
kritisch крытычны
Krokodil das, -s, -e кракадзіл
Krone die, =, -n карона (галаўны ўбор і
грашовая адзінка)
krumm крывы, пакрыўлены, скрыўлены
Küche die, -, -n кухня; ежа, страва
Kuchen der, -s пірог, пірожнае, печыва
Kuckuck der, -s, -e зязюля
Kugel die, -, -n шар; куля; ядро
(спартовае)
Kugelschreiber der, -s шарыкавая
самапіска
Kuh die, -, Kühe карова
kühl халаднаваты, ядраны, золкі
Kühler der, -s радыятар (аўтамабіля)
Kühlschrank der, -s, -schränke лядоўня,
халадзільнік
kühn сьмелы, адважны
Kuli der, -s, - шарыкавая самапіска/ ручка;
mein K. ist kaputt мая ручка не піша/ y
маёй ручцы кончылася паста
Kultur die, -, -en культура
Kummer der, -s гора, смутак, журба
kümmern sich (um A) дбаць, клапаціцца
Kumpel der, -s гарняк, шахтар
Kunde der, -n, -n кліент, пакупнік
kund|geben* абвяшчаць, паведамляць
Kundgebung die, -, -en мітынг,
дэманстрацыя
Kundin die, -, -nen кліентка, пакупніца
künftig будучы, прышлы; надалей, у
наступным
Kunst die, -, Künste мастацтва
Kunstgalerie die, -, -ri|en мастацкая
галерэя
Künstler der, -s артыст, мастак (чалавек
мастацтва)
Künstlerin die, =, -nen мастачка
künstlerisch мастацкі; артыстычны
künstlich штучны
Kunststoff der, -es, -e пластмаса,
сінтэтычны матэрыял
Kunststück das, -(e)s, -e фокус
Kuppel die, -, -n купал
Kupplung die, -, en счапленне
Kur die, -, -en лячэнне; zur K. müssen*
мусіць ехаць лячыцца, мець патрэбу ў
лячэнні; zur K. sein* быць на лячэнні,
лячыцца
Kürbis der,-ses, -se гарбуз

Kurheim das, -s дом адпачынку; im K. у
доме адпачынку
Kurort der, -es, -e курорт
Kurve die, -, -n паварот (дарогі); крывая
(рыса)
kurz (kürzer, am kürzesten) кароткі,
нядоўгі; k. nach неўзабаве пасьля; k. vor
незадоўга да, перад; vor k.em нядаўна;
machen Sie es k.! карацей!
kürzen пакараціць
Kurzschlüss der, -sses, -schlüsse кароткае
замкненне; K. verursachen зрабіць
кароткае замкненне
kürzlich нядаўна
Küste die, -, -n марскі бераг, узбярэжжа
Kuvert das, -s, -s канверт
kyrillisch кірылічны; k.e Buchstaben
кірылічныя літары
Ll
lächeln усьміхацца
Lachen das, -s сьмех, рогат; jmd zum L.
bringen рассьмяшыць/ насьмяшыць кагон.;
lachen сьмяяцца; (über A) сьмяяцца з чагон.; wer zuletzt lacht, lacht am besten
сьмяецца той, хто сьмяецца апошнім; sie
hat nichts zu l. ёй не да сьмеху
lächerlich сьмешны
Laden der, -s, Läden крама, лаўка, магазін
Lage die, -, -n становішча, стан, сітуацыя;
знаходжанне; eine bequeme L. haben*
Lager das, -s табар, лагер, летнік; склад
Laie der,-n, -n аматар, дылетант,
непрафесіянал
Lamm das, -es, Lämmer ягня
Lampe die, -, -n лямпа
Land das, -es, Länder зямля, глеба; суша,
сухазем’е; краіна; вёска, сельская
мясцовасьць; auf dem L.e у сяле/ у вёсцы
(у сельскай мясцовасьці); auf das L.
fahren* паехаць у сяло/ у вёску, за горад,
на дачу; L. sehen* бачыць выйсьце,
бачыць спадзеў
landen высаджвацца (на бераг),
прычальваць; прызямляцца (пра самалёт)
Landkarte die, -, -n геаграфічная карта
Landmann der, -es, -leute селянін
Landschaft die, -, -n краявід
Landstrasse die, -, n прасёлак; другасная
шаша
Landung die, -, -en высадка, выгрузка;
прызямленне, пасадка; прычаленне
Landwirt der, -(e)s, -e гаспадар, селянін
Landwirtschaft die, - сельская гаспадарка
landwirtschaftlich сельскагаспадарчы

lang (länger, am längsten) доўгі; доўгі,
працяглы; zwei Meter l. даўжынёю два
метры; zwei Stunden l. цягам дзьвух
гадзін; mein ganzes Leben l. усё маё/сваё
жыццё; das war seit l.em geplant гэта было
задумана даўно
lange даўно, доўга; das ist l. her гэта было
даўно
Länge die, -, -n даўжыня, працягласьць
langs (D,G) уздоўж, паўз, усьцяж
langsam павольны, нетаропкі
längst даўно, здаўна, з даўніх часоў
langweilen назаляць, абрыдаць; sich l.
сумаваць, нудзіцца
langweilig сумны
Lappen der, -s ануча, анучка; латка
Lärm der, -s шум
lassen* (ließ, gelassen) пакідаць, кідаць,
пераставаць; пускаць; (з інфінітывам
іншага дзеяслова) загадваць; змушаць;
даваць, дазваляць; sich etwas machen l.
заказваць, рабіць што-н. (для сябе); lass
uns gehen! хадзем/це!; l. wir das! пакінем
гэта!; ich lasse mir einen Mantel nähen я
заказала / пашыла сабе паліто
Last die, -, -en груз, цяжар
Lastauto das, -s, -s грузавік
lästig назойлівы, налызны
Latein das, -s лаціна, лацінская мова
Laterne die, -, -n ліхтар
Laub das, -es лісьце, лістота
Lauf der, -(e)s, Läufe бег, хада; плынь,
рух; im L.e des Gesprächs у час размовы;
im L.e der Jahre цягам гадоў;
laufen* (lief, gelaufen) бегаць, бегчы;
цячы; ісьці (пра фільм); хадзіць (на
лыжах); der Ferseher läuft тэлевізар ідзе
Lauge die, -, -n луг (клас хімічных
рэчываў)
Laune die, -, -n настрой; guter/ schlechter
L. sein* быць у добрым/ паганым настроі
Laus, Läuse
lauschen падслухоўваць
laut І гучны, шумны
laut ІІ (D,G) адпаведна, у адпаведнасьці з,
згодна з; l. Kalender па календары
Laut der, -es, -e гук, тон
lauten званіць
leben жыць, быць, існаваць; l. für жыць
дзеля чаго-н.; von etwas l. жыць з чаго-н.;
lebt er noch? ці жыве ён яшчэ?; es lebe...!
хай жыве..!
Leben das, -s, - жыццё, існаванне; am L.
sein заставацца/ быць жывым; ums L.
kommen* загінуць; ist er noch am L.? ён
яшчэ жывы?
lebendig жывы, ажыўлены, жвавы

lebenslang які доўжыцца/ захоўваецца ўсё
жыццё; усё жыццё; auf l. на ўсё жыццё
Lebenslauf der, -s, -läufe жыццё;
жыццяпіс, біяграфія
Lebensmittel die (мн.) харчы, прадукты
Lebensmittelgeschäft das, -es, -e xарчовая
крама
Lebensmut der, -es жыццярадаснасьць,
бадзёрасьць, энергія
Lebensniveau /- ni:vo /das, -s, -s жыццёвы
ровень, ровень жыцця
lebensnotwendig жыццёва важны/
неабходны
Lebensstandart der, -s,-s = Lebensniveau
Lebensweise die, -, -n (толькі адз. л.) лад
жыцця
Leber die, -, -n пячонка
lebhaft ажыўлены, жывы, жвавы
Leder das, -s шкура, скура (вырабленая)
ledig нежанаты, незамужняя
lediglich толькі, усяго, выключна
leer пусты, нішчымны; разраджаны
(батарэя)
legen класьці; sich l. класьціся; сьціхаць
(шум); рассейвацца (туман)
lehnen (an, gegen A) прыстаўляць,
абапіраць; sich l. прытуліцца, абапірацца
Lehranstalt die, -, -en вучэльня,
навучальная ўстанова
Lehrbuch das, -s, -bücher падручнік
Lehre die,-, -n вучэнне, тэорыя;
навучанне, вучоба; урок, досьвед
lehren вучыць, навучаць, выкладаць
Lehrer der, -s, - настаўнік, выкладчык
Lehrerin die, -, -nen настаўніца
Lehrerzimmer das, -s настаўніцкі пакой
Lehrgang der, -s, -gänge (навучальныя)
курсы
Lehrling der, -s, -e чаляднік, вучань (на
вытворчасьці)
Lehrplan der, -s,-pläne навучальная
праграма
lehrreich павучальны, плённы
leicht лёгкі; лёгка
Leichtathletik die (толькі адз. л.) лёгкая
атлетыка
leicht|fallen* лёгка давацца (пра вучобу)
leichtlebig легкабутка (м. і ж. р..
аднолькава), бесклапотны (пра чалавека)
leid: es tut mir l., tut mir l. мне шкада,
шкада, я шкадую
Leid das, -es боль, пакута, гора; es tut mir
furchtbar L. мне страшэнна шкада
leiden* (litt, gelitten) пакутаваць, цярпець;
etwas nicht l. не выносіць, гідаваць што-н.
Leidenschaft die, -, -en захапленне,
апантанасьць

leidenschaftlich заўзяты, апантаны
leider нажаль
leihen* (lieh, geliehen) (D) пазычаць (штон. каму- н.); (von D) пазычаць (у каго-н.)
Leinen das, -s палатно
Leinwand die, - (толькі адз. л.) кінаэкран
leise ціхі, слабы; ціха
leisten рабіць, выконваць, зьдзяйсьняць;
Hilfe l. дапамагаць
Leistung die, -, -en посьпех, дасягненне;
пасьпяховасьць (школьная)
leiten (A) кіраваць, накіроўваць;
праводзіць (ток)
Leiter der, -s, - кіраўнік, загадчык;
праваднік (току)
Leiter die, -, -n драбіны
Leitung die, -, -en кіраванне, загадванне;
кіраўніцтва; праводка, провад;
трубаправод; тэлефонная лінія
lenken кіраваць, правіць; скіроўваць
lernen вучыць, навучацца (чаму-н.);
вучыць (што-н.)
lesen* (las, gelesen) чытаць
Lesen das, -s чытанне
Leser der, -s чытач
Lesesaal der, -s, -säle чытальня
letzte апошні, мінулы; l. Woche на
мінулым тыдні
Leuchte die, -, -n сьвяцільня, лямпа, ліхтар
leuchten сьвяціць, сьвяціцца
Leuchtturm der, -s, -türme маяк
Leute die (мн.) людзі; kleine L. простыя
людзі
Lexikon das, -s, -ka слоўнік; энцыклапедыя
Libelle die, -, -n пшайка, страказа
Licht das, -s сьвятло
Lichtbild das, -(e)s, -er фатаграфія
Lichtmaschine die, -, -n генератар
(аўтамабіля)
lieb (lieber, am liebsten) дарагі, любы,
каханы
Liebe die, - каханне, замілаванасьць,
любасьць, любоў; alles L.! усяго добрага!
lieben любіць
liebenswürdig шляхетны, ласкавы
lieber (параўн. cтупень да gern) лепей,
лепш; l. haben*, l. mögen* аддаваць
перавагу, лічыць за лепшае; welche
Sprachen hast du l.? якія мовы табе болей
падабаюцца?; nein, l. nein не, лепей не;
ich würde/ möchte l. + Inf я лепей + інф +
бы
liebevoll ласкавы
lieblich прыгожы
Liebling der, -s, -e улюбёнец, каханчык
Lieblings- любімы; Lieblingstag любімы
дзень

liebst найлепшы, самы любы; am l.en
найлепей/ найбольш за ўсё
Lied das, -es, -er песьня
liegen* (lag, gelegen) ляжаць; ляжаць,
знаходзіцца, разьмяшчацца; sie liegt an
erster Stelle яна на першым месцы; l.
bleiben ляжаць (у ложку)
liegen|lassen* пакінуць, забыць
Liegewagen der, -s, - плацкартны вагон
lila светла-фіялетавы
Linde die, -, -n ліпа
Lineal das, -s, -e лінейка
Linie (-ni|e) die,-, -n рыса, лінія; маршрут;
die L. 1 аўтобус нумар адзін; in erster L. у
першую чаргу, перш-наперш, найперш;
auf gleicher L. mit упоравень з, на адным
роўні з
link левы
links налева, леваруч, з левага боку; nach
l. зьлева налева, у левы бок
Lippe die, -, -n губа; L.n губы, вусны
Lippenstift der, -s, -e губная памада
List die, -, -en хітрасьць
Liste die, -, -n сьпіс, ведамасьць; die L. ist
ziemlich lang сьпіс ладны
listig хітры
Liter der, das,-s, - літр
Literatur die, -, -en літаратура; die schöne
L. прыгожае пісьменства, мастацкая
літаратура
Lob das, -es пахвала
loben (um, für A, wegen G) хваліць,
пахваліць (за што-н.)
Loch das, -s, Löcher дзірка, адтуліна; нара,
норка; дзірка (у плоце, коле)
Locke die, =, -n пасма, локан
locker слабы, вольны, не тугі; пульхны
Löffel der, -s лыжка
Lohn der, -(e)s, Löhne заработная плата;
узнагарода
lohnen sich быць вартым, быць выгадным
los непрымацаваны, адарваны,
распушчаны, вольны; l. sein* адарвацца;
здарацца, адбывацца; der Knopf ist l. гузік
адарваўся; was ist denn l.? што тут
робіцца/ дзеецца?; heute ist viel l. сёння
шмат чаго адбылося; wir sind ihn l. мы
адчапіліся ад яго; ich muß jetzt l. мне трэба
ісьці; l.! жыва!, ну, давай!
los|binden* (von) адвязаць
lösen разьвязваць (і задачу); аслабляць;
распускаць, раствараць (рэчыва)
los|gehen* адпраўляцца, рушыць,
выходзіць
los|lassen* адпускаць, выпускаць,
вызваляць

los|werden* (напісане разам толькі ў Inf і
Part. II) пазбывацца, збываць з рук,
цурацца; der Rad l. збыць/ прадаць
веласіпед, пазбавіцца ад веласіпеду
Lösung die, -, -en вырашэнне, рашэнне
(задачы); рошчына
Löwe der, -n, -n леў
Luchs der, -es,-e рысь
Luft die, - паветра; frische L. heran|
lassen* упусьціць сьвежае паветра,
праветрыць; dicke L. напятая атмасфера;
aus der L. gegriffen узята з паветра, чыстая
выдумка
Luftballon der, -s, -e паветраны шар;
аэрастат
lüften праветрываць
Lüge die, -n, -n хлусьня, мана
lügen* (log, gelogen) ілгаць, хлусіць,
маніць
Lust die (адз. л.) радасьць, жаданне,
ахвота; ich habe L., dass zu tun мне
хочацца зрабіць гэта; ich habe keine L.
dazu у мяне да гэтага душа не ляжыць,
мне гэта занудзела
lustig вясёлы, забаўны, сьмешны
Lustspiel das, -s, -e камедыя
Lyzeum (lize|um) das, -s, Lyzeen ліцэй
Mm
machen рабіць, вырабляць; гатаваць; sich
an die Arbeit m. брацца за працу; was
macht es? колькі гэта каштуе?; was macht
dein Studium? як у цябе з вучобаю?; das
macht nichts дарма! няважна!
Macht die, -, Mächte сіла, моц, улада;
дзяржава; mit aller M. з усяе моцы; die M.
ergreifen* захапіць уладу; wirtschaftliche
M. гаспадарчая/ эканамічная моц
mächtig магутны, моцны
Mädchen das, -s дзяўчынка, дзяўчына
Magazin das, -s, -e ілюстраваны часопіс;
склад, сховішча
Magen der, -s страўнік, жывот; auf
nüchternen M. на нішчымны страўнік,
нашча
Magenschmerzen die (мн.) боль у
страўніку; ich habe M. мне баліць
страўнік/ жывот
mager худы, хударлявы; мізэрны
Mähdrescher der, -s збожжаўборачны
камбайн
mähen касіць (траву), жаць (збожжа)
Mahlzeit die, -, -en абед; бяседа
mahnen (an, um A, wegen G) напамінаць,
нагадваць; (vor D) перасьцерагаць; (zu D)
заклікаць

Mahnmal das, -s, -e мемарыяльны помнік
Mai der, -(e)s травень, май
Maifeier die, -, -n майскае сьвята
Mais der, -es, -e кукуруза
mal раз; ба; памножыць на; zwei m. zwei
ist vier двойчы два- чатыры; sag m. скажы
ба; neun m. neun дзевяць на дзевяць (пра
фота і пад.)
Mal das, -s, -e раз; zum ersten M.
упершыню; dieses M. гэтым разам; mit
einem M. раптам, неспадзявана
malen маляваць
Maler der, -s мастак; маляр
Malerei die, -, -en (без мн. л.) жывапіс; (з
мн. л.) карціна, палатно
Malerin die, -, -nen мастачка
malerisch маляўнічы
man (неазначальны займеннік 3 а. адз. л.,
фармальны дзейнік, асобным словам не
перакладаецца); man sagt кажуць; man
muss трэба
manch (м. р.mancher, ж.р. manche, н.р.
manches, мн. manche) іншы; некаторы
manchmal часам, іншым разам
Mandel die, -, -n міндаліна
Mangel der, -s, Mängel (an D) недахоп,
брак, адсутнасьць; недахоп, дэфект; M.
leiden* пакутаваць ад нястачы; wegen M.s
an Beweisen з-за браку доказаў
mangelhaft недастатковы, дэфіцытны;
нездавальняючы
mangeln неставаць, бракаваць, нехапаць
Mann der, -es, Männer мужчына; муж;
чалавек; M. für M. адзін за адным; M. an
M. поплеч, плячо ў плячо
Mannschaft die, -, -en каманда; экіпаж
(судна)
Mantel der, -s, Mäntel паліто, плашч,
шынель
Mappe die, -, -n партфель, школьная
торба
Märchen das, -s казка
Margerite die, -, -n рамонак
Mark die, - марка (грашовая адзінка)
Marke die, -, -n знак, кляймо; марка
(паштовая)
Markt der, -s, Märkte рынак, базар; auf
den M. gehen ісьці на рынак
Marktplatz der, -es, рlätze рынкавая
плошча
Marktwirtschaft die, -, -en рынкавая
гаспадарка; soziale M. сацыяльна адказная
вольная рынкавая гаспадарка/ эканоміка
Marmelade die, -, -n павідла
Marmor der, -s, -e мармур
marmorn мармуровы
Marsch der, -es, -e паход, марш

März der, -s сакавік
Maschine die, -, -n станок, машына
Maschinenbau der, -s машынабудаванне
Maske die, =, -n маска
Maß das, -es, -e мера, мерка, ступень
Massenmedien die мн сродкі масавай
камунікацыі
mässig памяркоўны; сярэдні; пасрэдны
Maßnahme die, -, -n мера;
мерапрыемства; gegen jemanden M.n
ergreifen* прыняць меры супраць каго-н.;
M.n durch|führen правесьці
мерапрыемствы
Mast die, -es, -e мачта
Mathematik die (адз. л.) матэматыка
matt матавы (фота)
Mauer die, -, -n мур, сьцяна
Maurer der, -s муляр
Maul das, -(e)s, Mäuler пашча; рот
Maus die, -, Mäuse мыш
Mechaniker der, - механік
meckern бурчаць, муркаць
Medaille (-dalje) die, -, -n медаль
Medaillengewinner der, -s, - прызёр,
узнагароджаны медлём
Medium das, -s, Medien сродкі масавай
камунікацыі
Medikamente die (мн.) лекі, медыкаменты
Medizin die, -, -en медыцына; лекі
Meer das, -s, -e мора
Meeresspiegel der уз/ровень мора
Mehl das, -es, -e мука
mehr болей, больш
mehrere некалькі, некаторыя
Mehrheit die, -, -en большасьць, бальшыня
mehrmals не раз, неаднаразова, шмат
разоў
mein ( ж. р. meine, н. р. mein, мн. meine)
мой
meinen думаць, лічыць; меркаваць;
гаварыць, казаць
Meinung die, -, -en думка, меркаванне; frei
die M. sagen вольна выказваць сваю
думку; meiner M. nach/ nach meiner M. на
маю думку, па-мойму; öffentliche/
persönliche M. грамадзкая/ асабістая
думка, асабістае меркаванне; sich eine M.
bilden скласьціся (у каго-н.) уражанне
Meise die, =, -n сініца
meist (найвыш. ступ. да viel) найболей
meistens часьцей, найчасьцей
Meister der, -s, - майстар, сьпецыяліст; ein
wahrer M. seines Gewerbes сапраўдны
майстар сваёй справы
meisterhaft майстэрскі; адмысловы
Meisterschaft die, -, -en майстэрства;
чэмпіянат, першынства

melden паведамляць; дакладваць,
даносіць; sich m. падмецца, заявіць пра
сваю гатовасьць; sich am Telephon m.
адказаць па тэлефоне, падыйсьці да
тэлефона; sich zum Wort m. па/прасіць
слова
Meldung die, -, -en паведамленне
melken даіць
Melkerin die, -, -nen даярка
Menge die, -, -n натоўп, тлум; мноства,
маса; колькасьць; grosse M. мноства
Mensch der, -en, -en чалавек
Menschheit die (адз. л.) чалавецтва
menschlich чалавечы, гуманны
Menschlichkeit die (адз. л.) гуманнасьць,
чалавечнасьць
Menü das, -s, -s меню
merken заўважаць; sich m. (D)
запамінаць, трымаць у памяці
Merkmal das, -s, -e адзнака, прыкмета
merkwürdig дзіўны, своеасаблівы
Messe die, -, -n імша; кірмаш
messen* (maß, gemessen) мераць,
памераць
Messer das , -s нож; лязо
Metall das, -s, -e метал
Metro die, -, -s метро
Metropole die, -, -n метраполія; буйны
горад, цэнтр
mich мяне
Miete die, -, -n плата за кватэру, кватэрная
плата
Mieter der, -s кватарант
mieten наймаць (жытло), арандаваць,
браць напракат
Milch die, -,- малако
mild мяккі; лагодны, ціхі
Militär der, -s, -s вайсковец
militärisch ваенны, вайсковы; павайсковаму
Million die, -, -en мільён
Minderheit die, -, -en меншыня,
меншасьць
minderwertig непаўнавартасны,
недабраякасны
mindestens сама меней, мінімальна
Mine die, -, -n руднік, капальня; стрыжань
(да шарыкавай ручкі); міна
Mineralwasser das, -s, - мінеральная вада
Minute die, -, -n хвіліна
Mio = Million/en
mir мне; m. nach! за мною!; Freunde von
m. мае сябры
mischen мяшаць, зьмешваць
misstrauisch недаверлівы; недаверліва
Missverständnis das, -ses, -se
непаразуменне, памылка

mit (D) з, разам з, з дапамогаю; таксама,
гэтаксама; mit dem Schlussel öffnen
адамкнуць ключом; m. dem Füller
schreiben* пісаць самапіскаю; er war mit
dabei і ён таксама быў там; mit jedem Tag з
кожным днём
mit- аддзяляльная дзеяслоўная прыстаўка
з значэннем супольнага дзеяння, «разам»
Mitarbeit die,- супраца, супрацоўніцтва
miteinander разам, адзін з адным; m.
tanzen скакаць адзін з адным
mit|erleben перажываць, выпакутаваць
mit|fahren* ехаць разам
mit|gestalten рабіць разам, удзельнічаць
Mitglied das, -es, -er сябар, член
Mitgliedbuch das, -es, -bücher сяброўскі/
членскі білет
mit|haben* мець з сабою
mit|kommen* ісьці, прыходзіць,
прыязджаць разам з іншымі
Mitleid das, -(e)s спагада; M. mit j.m
haben* шкадаваць каго-н.
mit|nehmen* браць з сабою, забіраць
mit|schicken пасылаць разам, прыкладаць
Mittag der, -s, -e паўдзён, поўдзень; абед;
zu M. essen* палуднаваць, абедаць
Mittagsessen das, -s абед, полудзень
mittags апаўдня, у абед
Mittagspause die, -, -n абедзенны
перапынак
Mitte die, -, -n сярэдзіна, цэнтр; асяродак;
in der M. у сярэдзіне
mit|teilen паведамляць
Mittel das, -s сродак, спосаб; сродкі; mit
M.n aus|statten забясьпечыць сродкамі;
M.n kürzen скараціць сродкі
Mittelalter das, -s сярэднявечча
mittelalterlich сярэднявечны
Mittelmeer das, -(e)s, -e Міжземнае мора
mitten: m. auf, m. in, m. durch пасярод; m.
im Herzen der Stadt у самым цэнтры
гораду; m. im tiefsten Schlaf у глыбокім
сьне
Mitternacht die, - поўнач; um M.
апоўначы
Mittler der, -s пасярэднік
Mittwoch der, -s, -e серада; am M. у
сераду
mittwochs па серадах, кожную сераду
mit|wirken супрацоўнічаць, браць удзел;
садзейнічаць
Möbel das, -s мэбля
Mobilfunktelefon das, -es, -e мабільны
тэлефон
möchte → mögen: ich m.я хацела б/ хацеў
бы, wir m.n нам хацелася б; ich m. gern я

вельмі хачу; ich m. lieber + інфінітыў я.
лепей бы/ мне болей даспадобы
Mode die, -, -en мода; звычай; in M.
kommen* увайсьці ў моду; aus der M.
kommen* выйсьці з моды; neuste M.
апошняя мода; der letzte M.schrei апошні
крык моды
Moderator der, -s вядучы (тэле-,
радыёперадачы)
modern сучасны, модны
modisch модны; па-моднаму, модна; sich
m. kleiden модна апранацца
modrig гнілы, заплеснелы, парахняны
mögen* (mochte, gemocht) хацець (часьцей
ва ўмоўным ладзе); кахаць, любіць,
падабацца; ich möchte gern wissen*
хацелася б мне ведаць; es mag sein
магчыма, напэўна; magst du..? табе
падабаецца/ падабаюцца..?; sie mag es am
liebsten гэта ёй найбольш даспадобы
möglich магчымы; верагодны; so schnell
wie m. як мага хутчэй
Möglichkeit die, -, -en магчымасьць
möglichst найбольшы, як мага большы;
m. leise як мага цішэй; m. schnell як мага
хутчэй/ барзджэй
Möhre die, -, -n, Mohrrübe die, -, -en
морква
Moment der, -es, -e момант, імгненне; im
M. цяпер, зараз; M. mal! хвілінку!
Monat der, -s, -e месяц; jeden M. кожны
месяц; in einem M. bekommen* wir
Frühling праз месяц у нас будзе вясна
monatlich штомесяц, кожны месяц
Mond der, -s, -e Месяц; Mondscheinsonate
Месяцавая саната (твор Л. Бетховена)
Montag der, -s, -e панядзелак; am M. у
панядзелак
montags па панядзелках, кожны
панядзелак
Moos das, -es, -e мох
Moosbeere die, -, -n журавіны
Mord der,-es, -e забойства
mörderisch забойчы, сьмертаносны;
страшны, жахлівы
Morgen der, -s раніца; guten M. добры
дзень! (кажуць з ранку)
Morgengymnastik die (адз. л.) ранішняя
гімнастыка, зарадка
morgens раніцай, шторанку
Motor der, -s, -en рухавік
Motorhaube die, -, -n капот
Motorrad das, -s, -räder матацыкл
müde змораны, стомлены; m. werden*
змарыцца, стаміцца; einer Sache m. sein*
стамляцца ад чаго-н.

Mühe die, -, -n намаганне, старанне,
клопат; sich M. geben* намагацца,
прыкласьці намаганне
mühelos лёгка, без напружання
Mühle die, -, -n млын
Müll der, -es сьмецце
Müllabfuhr die, -, en вывазка; машынасьмеццявозка
Mülldeponie die, -, -ni|en сьметнік, звалка
сьмецця (у Германіі практычна не
існуюць, бо ўсе адыходы
перапрацоўваюцца)
Müllhaufen der, -s, - куча сьмецця
Mund der, -es, Münde рот, вусны
münden упадаць, улівацца (пра раку)
mündlich вусны
Mündung die , -, -en вусьце (ракі)
munter бадзёры, жывы; яркі (колер)
Münze die, -, -en манета
Muss das, - неабходнасьць, патрэба
Museum das, -s, Museen музей
Musik die, - музыка
Musikant der, -en, -en музыкант, музыка
Musiker der, -s музыкант, музыка
musizieren іграць, займацца музыкай
müssen* (mußte, gemußt) мусіць, быць
абавязаным; ich muss gehen я мушу
пайсьці, мне трэба пайсьці; man muss
трэба
Muster das, -s узор, прыклад
musterhaft узорны
mustern аглядаць, абводзіць позіркам;
адбіраць, выбіраць
Mut der, -es адвага, мужнасьць; M.
beweisen* праявіць мужнасьць
mutig мужны, сьмелы
Mutter die, - Mütter маці
Mutter die, -, -n гайка
Muttersprache die, -, -n родная мова;
meine M. ist Belarussisch мая родная мова
- беларуская
Mütze die, -, -n шапка
Mythe die, -, -n міт, міф
mythologisch міталагічны, міфалагічны
Nn
na ну; na ja ну, вядома!; na, gut ну,
добра!; na, so was і трэба ж!
nach (D) (пра кірунак) у, да, на; (пра час)
праз, потым, пасьля, затым; усьлед,
сьледам за тым; паводле, згодна з; n.
Ihnen, gnädige Frau (даючы прайсьці
жанчыне) (толькі) пасьля Вас, спадарыня;
n. Hause дамоў; der Karte n. па карце,
згодна з картаю; n. Gesetz па законе,
згодна з законам

nach- аддзяляльная дзеяслоўная
прыстаўка з значэннем дзеяння ўсьлед,
«пасьля»
Nachbar der, -s, -n сусед
nachdem пасьля таго як; потым; je n.
гледзячы як
nach|denken* (über A) думаць,
разважаць, абдумваць, падумаць
nachdenklich задуменны
nacheinander па парадку, па чарзе, адно за
адным
nachher потым, пазьней, затым
Nachhilfe die, - дапамога
Nachhilfelehrer der, -s, - рэпетытар
(настаўнік)
Nachmittag der, -s, -e надвячорак,
пасляпаўдзённы час
nachmittag: gestern /heute/ morgen n.
учора/ сёння/ заўтра пасьля абеду; Montag
n. у панядзелак пасьля абеду
nachmittags пасьля абеду, у другой
палове дня, надвячоркам
nach|prüfen пераглядаць, пераправяраць
Nachricht die, -, -en паведамленне, вестка;
N.en навіны, весьці
nach|schauen (in D) паглядзець, пазірнуць;
пазіраць усьлед
nächst наступны, найбліжэйшы, суседні;
die n.e Stadt суседні горад
Nacht die, -, Nächte ноч; in der N. уночы,
ноччу; gute N.! добрай ночы, дабранач!;
eines N.s неяк уначы; mitten in der N.
сярод начы
Nachteil der, -s, -e шкода, страта; недахоп,
загана
Nachtigall die, -, -en салавей
Nachtisch der, -es,-, дэсерт; als/ zum N. на
дэсерт
nachts уначы, начамі, па начах; spät n.
позна ўначы; tags und n. дзень і ноч, днямі
і начамі
Nachwort das, -(e)s, -e пасьляслоўе
nackt голы, аголены
Nadel die, -, -n іголка, шпілька; ігліца,
шыпулька
Nagel der, -s, Nägel цьвік; ногаць, кіпець
nagelneu навюткі, з іголачкі
nah (näher, am nächsten) блізкі; паблізу,
побач; Briefe aus n. und fern лісты зблізку
і здалёк; n.e gehen* глыбока ўражваць,
засмучаць; n.e kommen* набліжацца,
падыходзіць (да ісьціны)
Nähe die, - (адз. л.) блізкасьць, суседства;
in der N. паблізу
nahen (D) набліжацца
nähen шыць
näher (гл.nah ) бліжэй

nähern sich (D) набліжацца
Nahrungsmittel die (мн. л.) прадукты
харчавання, харчы
Name der, -ns, -n імя; прозьвішча; назва;
auf den N.n на імя
nämlich бо, таму што, справа ў тым, што;
гэта значыць, а менавіта
Nase die, -, -n нос; die N. läuft з носа цячэ
Nashorn das -es, -hörner насарог
nass мокры, сыры
Nation die, -, -en нацыя
Nationaltracht die, -, -en нацыянальны
строй
Natur die, -, -en прырода
Naturforscher der, -s, - натураліст,
дасьледчык (прыроды)
Naturfreund der, -s, -e аматар прыроды,
сябар прыроды
Naturkunde, die, - (без мн. л.)
прыродазнаўства
natürlich натуральна, канешне, вядома
Naturschätze die (мн. л.) прыродныя
багацці
Naturschutz der, -es (без мн. л.) ахова
прыроды
Naturschutzgebiet das, -es, -e запаведнік
Naturwissenschaften die (мн. л.)
прыродазнаўчыя навукі
naturwissenschaftlich прыродазнаўчы; n.e
Fächer прыродазнаўчыя прадметы
nazionalistisch нацыяналістычны
Nebel der, -s туман
neben (A на пытанне “куды”, D на
пытанне “дзе”) поруч, побач, каля, ля
nebenbei побач, каля; адначасна,
паралельна; акрамя таго
Nebenfluss der, -flusses, -flüsse прыток
(ракі)
necken дражніць
Neffe der, -n, -n нябож, пляменнік
negativ адмоўны, негатыўны; eine n.e
Antwort bekommen* атрымаць адмоўны
адказ
Negativ das, -s, -e негатыў (фота)
Neger der, -s, - мурын, негр
nehmen* (nahm, genommen) браць, узяць;
nimm! вазьмі!, бяры; n. Sie! вазьміце!
(ветліва)
Neid der, -s зайздрасьць; aus N. ад
зайздрасьці
neidisch зайздросны, зайздросьлівы; n.
sein* быць крывотлівым
nein не
Nelke die, -, -n гвазьдзік
nennen* (nannte, genannt) называць
nennenswert які-небудзь, варты ўвагі

Nerve der, -s, -en нерв; auf den N.n
herumtanzen нерваваць, дзейнічаць на
нервы
Nest das, -es, -er гняздо, кубло
nett прыемны, мілы, сімпатычны; zu j-m
n. sein быць ласкавым з кім-н., добра
ставіцца да каго-н.; einen n.en Freund
haben* мець добрага сябра
neu новы; нанава, зноўку
neuartig новы
Neubau der, -s, -ten новабудоўля, новы
дом
Neugier(de) die, - (без мн. л.) цікаўнасьць
neugierig цікаўны, дапытлівы
Neuigkeit die, -, -en навіна
Neujahr das, -es, -e новы год
neun дзевяць
neunhundert дзевяцьсот
neunte (der, die, das) дзевяты
neunzehn дзевятнаццаць
neunzehnte (der, die, das) дзевятнаццаты
neunzig дзевяноста
nicht не; n. wahr? ці ж не праўда?; n. nur
… sondern auch не толькі ... але і...; n.
sehr не надта, не вельмі;
Nichte die, -, -n нябога, пляменніца
nichts нічога, нішто; n. zu danken няма за
што дзякаваць; n. gegen jеmanden sein*
быць нічым у параўнанні з кім-н.
nicken ківаць
nie ніколі
nieder нізкі; ніжэйшы; уніз; n.! a) далоў!,
прэч! b) кладзіся!
Niederlage die, -, -n параза
nieder|schlagen* забіваць; душыць
(мяцеж)
niedlich прыгожы, добры
niedrig нізкі; пер. подлы, нізкі
niemals ніколі; n.! нізавошта!
niemand ніхто
Niere die, -, -n нырка
nieseln імжэць; es nieselt імжыць
nirgends, nirgend(s)wo нідзе
nisten гнездаваць, віць гняздо
Niveau [ni:vo] das, -s, -s уз/ровень
Nixe die, =, -n русалка
noch яшчэ; weder … n... ні... ні; n. nicht
яшчэ не; immer n. усё яшчэ; n. da sein*
заставацца
nochmals яшчэ раз
Norden der, -s поўнач; im N. на поўначы;
nördlich паўночны; n. von на поўнач ад
normal нармальны, звычайны
normalerweise звычайна
Not die, -, Nöte неабходнасьць, патрэба;
нястача, беднасьць; бяда

Notausgang der, -es, -gänge запасны/
аварыйны выхад
Note die, -, -n адзнака; заўвага; нота
notieren запісваць, рабіць нататкі
nötig неабходны, патрэбны
Nötigste das, -n самае неабходнае
Notiz die, -, -en нататка, запіс
Notizbuch das, -s, -bücher блакнот,
запісная кніжка
notwendig неабходны
November [-v-] der, -s лістапад (месяц)
Nudel die, -, -n локшына, вермішэль
Null die, -, -en нуль; etwas in N. Komma
nichts/ nix machen зрабіць як бачыш
Nummer die, -, -n нумар; welche N.
haben* Sie? a) які памер Вы носіце? b) які
нумар Вашага тэлефону?
nun цяпер, зараз; вось, ну
nur толькі, усяго; Sie brauchen es n. zu
sagen Вам трэба толькі сказаць; nicht n. …
sondern auch… не толькі ... але і
Nuss die, -, Nüsse арэх
nutzen, nützen быць вартым, прыдатным,
падыходзіць; выкарыстоўваць,
карыстацца; n. nichts ні да чаго не
прыводзіць, быць марным; eine Chance n.
скарыстаць магчымасьць/ шанец
Nutzen der, -s карысьць, выгода,
прыбытак; N. bringen* прыносіць
карысьць
nützlich карысны
Oo
ob (ва ўскосных пытаннях) ці; ob sie wohl
kommt? ці ж прыдзе яна?; ich bin nicht
sicher, ob… я не ўпэўнены, ці/ што..; als
ob як быццам, нібы; und ob! вядома!,
данежне!
obdachlos беспрытульны
oben наверх, уверсе; nach o. угару, уверх;
von o. зьверху
ober верхні, вышэйшы
Ober der , -s (старшы) афіцыянт
оberflächlich павярхоўны
oberhalb (G) паверх, вышэй
oberst найвышэйшы, вярхоўны
Oberst der, -s/ -n, -n палкоўнік
Oberstleutnant der, -s/ -e, -s падпалкоўнік
obgleich хоць, хаця, нягледзячы на
Obst das, -es садавіна, фрукты
Obstsalat der, -es, -e салата з сьвежай
садавіны
Obus der, -ses, -se тралейбус
obwohl = obgleich

oder ці, хаця, нягледзячы на; entweder …
o… ці... ці..., або... або...
Ofen der, -s, Öfen печ
оffen адчынены, адкрыты; шчыры
оffenbar, offensichtlich яўны, відавочны
Offenheit die, - шчырасьць, адкрытасьць
öffentlich грамадзкі, публічны
Offentlichkeit die, - грамадзкасьць
offiziel афіцыйны; афіцыйна
öffnen адчыняць, расчыняць, адкрываць
Öffnungszeiten die (мн. л.) час працы,
прыёмныя гадзіны
oft часта
öfters часьцей
ohne (A) без; o. dass і, але, а, і пры гэтым;
sie weinte, o.dass sich irgendetwas in ihrem
Gesicht bewegt hat яна плакала, а твар яе
заставаўся застылым; o. zu + Inf не +
дзеепрыслоўе; o. zu sehen ня гледзячы; o.
zu lesen не чытаючы
Ohr das, -s, -en вуха; ich bin ganz О.! я
ўвесь слых!
ökologisch экалагічны
ökonomisch эканамічны
Oktober der, -s эканамічны
Oktoberfest das, -es, -e “актобэрфэст”
(баварскае сьвята піва, адбываецца
ўвосень і зьбірае процьму народу)
Öl das, -s, -e алей; нафта
Olympiade die, -, -n алімпіяда
Oma die , -, -s бабуля
Onkel der, -s дзядзька
Opa der , -s, -s дзядуля
Oper die, -, -n опера; оперны тэатр
Operation die, -, -en аперацыя
operieren апераваць, рабіць аперацыю; am
Ohr operiert werden перанесьці аперацыю
на вусе
Opernhaus das, -es, -häuser оперны тэатр
Opfer das, -s ахвяра
opfern ахвяраваць
Orange [oránsche] die, -, n апельсін
Orangesaft der, -es, -e апельсінавы сок
оrdentlich акуратны, прыстойны; ладнага,
даволі такі
оrdnen ладкаваць, упарадкоўваць
Ordner der, -es,- кампутар
Ordnung die, -, -en парадак, распарадак;
лад; geht in O.! ладна!; in O. bringen*
прыладзіць, прыбраць
Organ das, -s, -e орган
Organisation die, -, -en арганізацыя
organisieren арганізаваць
Orgel die, -, -n арган
Ort der, -s, -e месца; мясцовасьць,
населены пункт
Osten der, -s усход; im O. на ўсходзе

Osterfest der, -es, -e Вялікоднае сьвята
Ostern das Вялікдзень
östlich усходні; на ўсход
Ostsee die Балтыйскае мора
Ozean der, -s, -e акіян
Ozonschicht die, - азонавы пласт
Ozonloch das, -(e)s, - löcher азонавая дзірка
Pp
рaar цотны, парны; ein p. некалькі
Paar das, -s, -e пара; ein P. Handschue
пара пальчатак
Päckchen das, -s пачак; пакецік;
бандэроль, пасылка
рacken пакаваць; класьці
Packung die, -, -en пачак; упакоўка (тара)
Paket der, -s, -e пакет, пасылка
Palast der, -es, -läste палац
Panne die, -, -n аварыя
Papa der, -s, -s тата
Papagei der, -en, -en чыюк, папугай
Papier das, -s, -e папера; (мн. л.) паперы,
дакуманты
Pappe der, -, -n кардон; папка
Pappel die, -, -n таполя
Parfum das, -s, -e парфума, духі
Parfumerieabteilung die, -, -en аддзел
парфумы (у краме)
Park der, -s, -e парк
parken стаяць на стаянцы (пра
аўтамабіль); паркаваць, ставіць
(аўтамабіль)
Parkett das, -es, -e паркет; партэр
Parkettsitz der, -es, -e партэр
Parklucke die, -, -n месца для стаянкі
Parkplatz der, -es, -plätze стаянка
(аўтамабіля)
Parlament das, -es, -e парламент
Partei die, -, -n партыя; частка; einer P.
zugehörig sein* быць сябрам якой-н.
партыі; eine P. wählen галасаваць за якуюн. партыю
Parteitag der, -s, -e зьезд партыі,
партыйны зьезд
Partizip der, -s дзеепрыметнік
Patrner der, -s партнер; кампаньён
Partnerschaft die, -, -en партнёрства
Pass der, -sses, -sse пашпарт; праход
(горны), перавал; пас, перадача (мяча)
passen да/пасаваць, быць якраз,
падыходзіць, быць да твару
passend прыдатны, які падыходзіць;
належны
passieren (D) здарацца, адбывацца; was
ist passiert? што здарылася?
Passiv das, -s залежны стан (дзеяслова)

Pate der, -n, -n хросны бацька; шэф,
апякун
Patenkind das, -es, -er хрышчэннік,
хрышчэнніца
Patenschaft die, -, -en шэфства
рauken зубрыць
Pause die, -, -n паўза; перапынак, антракт
Pech das, -s, -e смала, пік; няўдача; er hat
Р.! яму нешанцуе; P.! няўдача!
Peitsche die, =, n папліска, пуга, бізун
Pelz der, -es, -e шкура, футра; футра,
кажух
per з, на, па; per Luftpost авіяпоштаю
Perfekt das, -es, -e пэрфэкт (мінулы час)
Person die, -, -en асоба, чалавек, персона;
in P. асабіста, персанальна; juristische P.
юрыдычная асоба
Personalausweis der, -es, -e пасьведчанне
асобы
Personenkraftwagen der, -s, легкавы
аўтамабіль (скарочана PKW, Pkw)
persönlich асабісты
Persönlichkeit die, -, -en асоба;
індывідуальнасьць
Pfad der, -es, -e сьцяжынка
Pfanne die, -, -n патэльня
Pfannkuchen der, -s блінчык, аладка
Pfarrer der, -s сьвятар, пастар
Pfeffer der, -es перац
Pfeife die, -, -n дудачка, сьвісток; люлька,
піпка /каб паліць тытунь /
pfeifen* (pfiff, gepfiffen) сьвістаць
Pfeil der, -s, -e страла; стрэлка
Pfennig der, -s, -e фенік (сотая частка
маркі - былая грашовая адзінка Германіі);
50 P 50 фенікаў
Pferd das, -s, -e конь
Pflanze die, -, -en расьліна
pflanzen садзіць, саджаць (расьліны)
Pflaume die, -, -n сьліва
pflegen* (pflegte/ pflog, gepflegt/gepflogen)
даглядаць, клапаціцца, рупіцца (пра каго-,
што-н.); p. + zu + Inf мець прывычку,
звычайна рабіць што-н.; er pflegte früh zu
Bett zu gehen* ён звычайна рана клаўся
спаць
Pflicht die, -, -en абавязак
pflücken ірваць, зьбіраць (кветкі,
садавіну)
Pflug der, -s, Pflüge плуг
pflügen араць
Pfütze die, -, -n лужына
Photo =Foto
Physik die, - фізіка
pieken калоцца; die Nadeln p. іголкі/ ігліца
колецца
Pille die, -, -n таблетка

Pilz der, -es, -e грыб; essbare und giftige
P.e ядомыя і атрутныя грыбы
PKW, Pkw der = Personenkraftwagen
легкавушка
Plakat das, -s, -e плакат; афіша
Plan der, -s, Pläne план; праект
planen планаваць; меркаваць (на
будучыню)
Planet der, -en, -en планета
planmäßig планамерны, сістэматычны;
рэгулярны
Plast der, -s, -e пластмаса
Plastik die, -, -en пластыка, скульптура
Plastikbecher der, -s пластмасавая
пасудзінка, пластмасавы кубачак
Platte die, -, -n пласьцінка; плытка
Plattenspieler der, -s прайгравальнік
Platz der, -s, Plätze месца, пляц; плошча;
P. nehmen* сядаць
plaudern гаманіць, балбатаць
plötzlich раптоўны; раптам, нечакана
Plural der, -s, -e множны лік
Plusquamperfekt das, -(e)s, -e
плюсквампэрфэкт, даўномінулы/ час
(адпавядае прыблізна беларускаму мы
былі выйшлі з хаты, але лінуў дождж і мы
вярнуліся, то бок выражае папярэдняе
дзеянне)
Po der, -s, -s задніца, попа; auf den Po
fallen* упасьці на задніцу
Pol der, -es, -e полюс
Politik die, - палітыка
рolitisch палітычны
Polizei die,- паліцыя
Polizeipräsidium das паліцэйская ўправа
(у буйным горадзе)
Polizeirevier das, -s, -e пастарунак,
паліцэйскі участак
Polizist der, -en, -en паліцыянт
Popmusik die, - музыка поп
Porträt das, -s, -e партрэт
Porzellan das, -s, -e парцэляна, фарфор
рositiv станоўчы, дадатны, пазітыўны
Post die, - пошта, паштовая кантора;
пошта, карэспандэнцыя
Postamt das, -s паштамт
Poster der, -s афіша
Postkarte die, -, -n паштоўка, паштовая
картка
prächtig цудоўны, шыкоўны
prahlen (mit D) хваліцца, выхваляцца
prasseln трашчаць
Praxis die, -, Praxen практыка;
зьдзяйсьненне
praktisch практычны; практычна
Praline die, -, -n шакаладная цукерка

Preis der, -es, -e цана; узнагарода, прыз;
P.e erhöhen/ senken падвышаць/ зьніжаць
цэны; zum halben P. за паўцаны; zu einem
astronomisch hohem P. па астранамічна
высокай цане
Preiselbeere die, -, -n брусьніцы
preisen* (pries, gepriesen) хваліць,
ушаноўваць
Preisträger der, -s лаўрэат; прызёр
рreiswert недарагі, дасяжны па цане;
варты пахвалы
Presse die, - друк, прэса
prima выдатны; выдатна; p. schmecken
мець цудоўны смак; p. gemacht! выдатная
работа!
Prinz der, -en, -en князь, прынц
Prinzip das, -s, -ien прынцып
Prise die, -, -n шчыпок (солі і пад.); eine P.
Salz шчыпок солі
рrivat [-wa:t-] прыватны
Probe die,-, -n рэпетыцыя; узор
probieren прымяраць; спрабаваць,
эксперыментаваць
Problem das, -s, -e праблема; kein P.!
няма аніякіх праблем! P.e haben* mit мець
праблемы з; ein P. lösen разьвязаць
праблему
Produktion die, -, -en вытворчасьць;
прадукцыя
Produzent der ,-en, -en вытворца
produzieren вырабляць, выпускаць
(прадукцыю)
Profi der, -s, -s прафесіянал
protestieren пратэставаць, пярэчыць
provisorisch часовы; часова
prüfen правяраць, выпрабоўваць;
экзаменаваць
Prüfung die, -, -en выпрабаванне; экзамен;
eine P. bestehen* здаць/вытрымаць
экзамен; eine P. ablegen здаваць экзамен
prügeln біць, лупцаваць
Psychologie die , -псіхалогія
Pullover der, -s швэдар, сьвітар
Pumpe die, -, -n помпа; Wasserp. вадзяная
помпа
Punkt der, -es, -e кропка; пункт; адзнака,
бал
pünktlich дакладны, пунктуальны;
дакладна, пунктуальна; роўна
Puppe die, -, -n лялька
pusten пыхкаць
рutzen прыбіраць, чысьціць
Puzzlespiel das, -(e)s, -e гульнягалаваломка з фрагментаў карцінак
Qq

Quadrat das, -s, -e квадрат; fünf zum Q.
пяць у квадраце
quaken квакаць
Qual die, -, -en пакута, мучэнне, мука
quälen мучыць, катаваць; sich q.
мучыцца, пакутаваць
Qualität die, -, -en якасьць; von schlechter
Q. дрэннай якасьці; durchschnittliche Q.
cярэдняя якасьць
Qualm der, -(e)s дым, чад
qualmen дыміць, адбіваць (пра печ)
Quantität die, -, -en колькасьць
Quark der, -s густое малако, сыр, “тварог”
Quartett das, - (e)s, -e квартэт
Quatsch der, -es лухта, глупства
Quelle die, -, -n крыніца (і перан.); sich
auf eine Q. berufen* спасылацца на
крыніцу
quellen струменіць, бруіцца
quer наўскасяк, па дыяганалі; q. gestreift у
палоску (гарызантальную)
Quittung die, -, -en квіток, цэтлік,
квітанцыя
Quiz das, = віктарына
Rr
Rabe der, -n, -n крумкач, груган
Rad das, -es, Räder кола; веласіпед, ровар;
R. fahren* ехаць на веласіпедзе; ich fahre
Rad я еду на веласіпедзе
radeln катацца на веласіпедзе
Radio das, -s, -s радыё, радыёпрымач
radioaktiv радыёактыўны
Radiosendung die, -, -en радыёперадача
Rаdiergummi der, -s, - сьцірка
Radies|chen das, -s, - радыска
Radrennen das, -s велагонка
Radsport das, -es, -e веласпорт
Rakete die, -, -n ракета
Rand der, -s, Ränder край, ускраіна; бераг
(ракі); кант; поле (аркуша)
randvoll поўны як вока, роўны зь
беражкамі
Rarität die, -, -en рэдкасьць
rasch хуткі, шпаркі
rasen шалець, бушаваць; імчацца
Rasen der, -s, - газон
rasieren галіць; sich r. галіцца
rasseln зьвінець (будзільнік); грукаць
Raststätte die, -, -n прыдарожны рэстаран
Rat der, -es, Räte рада; (без мн. л.) парада;
mit R. und Tat словам і справаю; einen R.
erteilen даць параду
raten* (riet, geraten) раіць, рáдзіць;
адгадваць
Rathaus das, -es, -häuser ратуша

Ratschlag der, -s, -schläge прапанова,
парада
Rätsel das, -s,- загадка; ein R. lösen
адгадаць загадку
Ratte die, -, -n пацук
rauben рабаваць, выкрадаць; пазбаўляць
räuberisch рабаўнічы, бандыцкі
Raubtier das, -es, -e драпежнік
Rauch der -(e)s дым
rauchen дыміць, дыміцца; паліць
(тытунь)
raufen ірваць, вырываць
rauh шурпаты; сыры, неапрацаваны;
грубы, суровы; хрыпаты
Raum der, -s, Räume памяшканне, пакой;
(без мн. л., пераважна без артыклю)
месца (для чаго-н.); прастора, тэрыторыя;
(у складаных словах) касьмічны
Raumflug der, -s, -e касьмічны палёт
raus прэч, вонкі; r.! прэч!, прэч адсюль!
rauschen шумець, шаргацець; журчэць
raus|kriegen выцягнуць, выведаць,
дазнацца
rechnen лічыць, вылічваць; рашаць; (auf
A) разьлічваць (на што-н.); (mit D) браць
у разьлік
Rechner der, -s вылічальная машына, ЭВМ
Rechnung die, -, -en лічэнне, разьлікі;
рахунак
recht І правы; правы, прамы; просты (пра
вугал)
recht ІІ правільны; патрэбны; правільна,
добра; вельмі, даволі, зусім; r. gut зусім
добра; r. haben* мець рацыю
Recht das, -s, -e права (auf на што-н.),
права, закон; gleiche R.e genießen* мець
аднолькавыя правы
Rechteck das, -(e)s, -e прастакутнік,
прамавугольнік
rechteckig прастакутны, прамавугольны
rechthaberisch упарты, цьвердалобы; du
bist sehr r.! цябе ніколі не пераканаеш!
rechts направа; справа; nach r. направа, у
правы бок
Rechtsanwalt der , -es, -e адвакат
rechtzeitig своечасовы; у час, своечасова
recyceln [risaik-] перапрацоўваць
(адыходы)
Recycling die [risaik-] перапрацоўка
(адыходаў)
Recycklingpapier das, -s, -e
перапрацаваная папера
Rede die, -, -n размова, гаворка; прамова;
eine R. halten* выступаць з прамоваю
reden (mit D, über A, von D, in D)
гаварыць, весьці гаворку, размаўляць; wie

r. Sie mit mir, Sie Rüpel як Вы са мною
размаўляеце, хам
Redewendung die, -, -en выраз,
выказванне
Redner der, -s прамоўца, выступоўца
reduzieren зьмяншаць, скарачаць; um 20
Prozent reduziert sein зменьшыцца на 20 ад
соткі
Reduzierung die, -, -en зьмяншэнне,
скарачэнне
Referat das, -s, -e даклад, рэферат
Regal das, -s, -e паліца; Bücherr. паліца з
кнігамі, кніжная паліца
rege жвавы, жывы, актыўны; ажыўлены
Regel die, -, -n правіла; in der R. як
правіла, зазвычай, звычайна
regelmäßig рэгулярны, заканамерны;
рэгулярна
regeln рэгуляваць, ладкаваць
Regen der, -s дождж; saurer R. кіслы
дождж
Regenmantel der, -s, -mäntel плашч
Regenschirm der, -s, -e парасон
Regie [-schi] die, - (без мн. л.) рэжысура; (у
тытрах фільму) рэжысёр
regieren кіраваць
Regierung die, -, -en урад
registrieren рэгістраваць
regnen ісьці (пра дождж); es regnet ідзе
дождж
reiben* (rieb, gerieben) церці, націраць,
шараваць, паціраць
reich (an D) багаты (чым-н.)
Reich das, -es, -e дзяржава; імперыя
reichen падаваць; сягаць, распасьцірацца;
быць дастатковым, хапаць; das reicht!
досыць!, хопіць!, дастаткова!
Reichstag der, -es, -e pайхстаг, імперскі
сойм; германскі парламент; будынак
нямецкага парламенту
Reichtum das, -s, -tümer багацце
reif сьпелы
Reif der, -es, -e абруч, вобад, круг
Reifen der, -s,= абруч; пакрышка, шына
reifen сьпець, пасьпяваць
Reifeprüfung die, -, -en экзамен на атэстат
аб адукацыі
Reifezeugnis das, -ses,-se атэстат аб
адукацыі
Reihe die, -, -n шэраг, рад; шарэнга, шыхт;
радок, слупок; серыя; чарга; der R. nach/
nach der R. па чарзе, па парадку; nun ist er
an der R. цяпер ягоная чарга; ich bin an
der R. зараз мая чарга; außerhalb der R. без
чаргі, па-за чаргою

Reihenfolge die, -, -en пасьлядоўнасьць,
парадак; in der richtigen R. aufschreiben*
запісаць у правільнай пасьлядоўнасьці
reimen рыфмаваць, -цца
rein- гл. hereinrein чысты; зусім, цалкам
reinigen чысьціць
Reinigung die, -, -en чыстка, ачышчэнне;
хімчыстка
reinlegen = hereinlegen укладаць
rein|schleichen* праслізнуць
Reis der, -s, -e рыс
Reise die, -, -n паездка, падарожжа; eine
R. machen зрабіць падарожжа
Reisebüro das, -s, -s турыстычнае
агенцтва
Reiseführer der, -s, - экскурсавод, гід
Reiseleiter der, -s, - экскурсавод
reisen падарожнічаць, езьдзіць
Reisende der, -n, -n падарожнік, пасажыр,
турыст
Reisentasche die, -, -n дарожная торба
reißen* (riß, gerissen) ірваць, разрываць,
разьдзіраць, зрываць; in Stücke r. парваць
на кавалачкі
reiten ехаць верхам
reklamieren заяўляць скаргу/ пратэст;
патрабаваць, прэтэндаваць
Rekord der, -es, -e рэкорд; den R.
brechen* пабіць рэкорд
relativ параўнаўча; рэлятыўны; ein r.
aktuelles Foto даволі сьвежае/ нядаўняе
фота
Religion die, -, -en рэлігія
religiös рэлігійны
rennen* (rannte, gerannt) бегчы, імчаць,
імчацца
Rennen das, -s гонкі; скачкі
Rennrad das, -es, -räder гоначны/
спартыўны веласіпед
renovieren [-vi:ren] абнаўляць,
рамантаваць, рапараваць
Rente die, -, -n пеньсія; in R. sein быць на
пеньсіі
Rentner der, -s пеньсіянер
Reparatur die, -, -en рамонт; zur R.
bringen* аддаць у рамонт
reparieren рапараваць, рамантаваць,
ладзіць
Reportage [-sche] die, -, -n рэпартаж
Reporter der, -s рэпарцёр, журналіст
reservieren рэзерваваць
Reservierung die, -, -en рэзерваванне
Respekt der, -(e)s павага, пашана
Rest das,-s, -e рэшта, астатняе
Restaurant das, -s,-s рэстарацыя,
рэстаран

restaurieren рэстаўраваць
restlich астатні; die r.e Fragen астатнія
пытанні
retten ратаваць; rette sich wer kann!
ратуйся, хто можа!
rettend выратавальны
Revolution die, -, -en рэвалюцыя
revolutionär рэвалюцыйны
Rezeption die , -, -en рэгістрацыя (аддзел
прыёму гасьцей у гатэлі)
Richter der, -s суддзя
richtig правільны, сапраўдны; правільна
Richtung die, -, -en на/кірунак, напрамак
riechen* (roch, gerochen) (nach D) пахнуць
(чым-н.); адчуваць пах, па/нюхаць; mit der
Nase r. адчуваць/ нюхаць носам
Riese der, -n, -n волат, асілак, гігант
riesengroß гіганцкі, велізарны; r.e
Probleme велізарныя праблемы
Riesenhunger der, -s страшэнны/ воўчы
голад
riesig агромністы, гіганцкі, каласальны
Rind das, -s, -er гавяда, буйная рагатая
жывёла
Rindfleisch das, -es ялавічына
Ring der, -es, -e пярсьцёнак; колца, круг
rings, ringsum навокал, вакол
Rippchen das, -s грудзінка (страва)
Rippe die, -, -n рабрына
riskieren рызыкаваць
Ritter der, -s рыцар
Robbe die, -, -n цюлень
Rock der, -s, Röcke спадніца; пінжак
rodeln катацца на санках (з гары)
Roggen der, -s жыта
roh сыры, неапрацаваны; грубы
Rohr das, -es, -e труба
Rohstoff der, -s, -e сыравіна
Rolle die, -, -n роля; скрутак; eine R.
spielen адыгрываць ролю
rollen качаць, каціць; каціцца
Rollstuhl der, -es, -stühle інваліднае крэсла,
інвалідная каляска
Rolltreppe die, -, -n эскалатар
Roman der, -s, -e раман
romantisch рамантычны
römisch рымскі
rosa (нязменнае слова) ружовы
Rose die, -, -n ружа
rot чырвоны; руды
Rotkohl der, -es, -e чырвонакачанная
капуста
Rotwein der, -es, -e чырвонае віно
Rübe die, -, -n рэпа; rote R. бурак
Ruck der, -(e)s, -e штуршок
Rückblick der, -(e)s, -e рэтраспектыўны
позірк (in на)

Rückfahrkarte die, -, -n білет туды і назад
Rückfahrt die, -, -en вяртанне, паездка
назад, зваротная паездка
Rücksack der, -s, -säcke рукзак, заплечнік
Rückseite die, -, -n другі бок (аркуша
фатаздымку); auf der R. на другім баку
Rücksicht die, -, -en увага; павага, пашана;
mit R. auf (A) беручы пад увагу што-н.
rückständig адсталы; састарэлы;
слабаразьвіты
rudern веславаць
Rudern das, -s веславанне
Ruf der, -es, -e крык; кліч; слава; einen
guten R. haben* карыстацца добрай
славай; einen guten R. erwerben* нажыць
добрую славу
rufen* (ruf, gerufen) крычаць, усклікаць;
клікаць, гукаць; die Pilze r. грыбы клічуць
(каб іх пабраць)
Ruhe die,- цішыня, спакой; адпачынак;
R.! ціха!; jemanden in R. lassen* пакінуць
у спакоі
ruhig спакойны, ціхі; ganz r., Onkel!
спакойна, дзядзька!
Ruhm der, -es слава
ruhmreich слаўны
rühren мяшаць, перамешваць, варушыць;
расчуліць; zu Tränen r. расчуліць да сьлёз;
ich bin zutiefst gerührt я вельмі расчулены
ruinieren разараць; руйнаваць
rund круглы; прыблізна, каля
Rundfahrt die, -, -en экскурсія, паездка
(па горадзе)
Rundfunk der, -s радыё, радыёвяшчанне
Rundgang der, -es, -e экскурсія (пешая)
rundlich закруглены; поўны (пра
чалавека)
rundum вакол
Rüssel der, -s хобат
Rüstung die, -, -en узбраенне
Rutsch der, -es, -e прагулка, пагулянка; ein
guten R. ins neue Jahr усяго найлепшага ў
Новым годзе
Ss
Saal der, -s, Säle зала
Saat die, -, -en насенне, сяўба; рунь
Sache die, -, -n рэч, прадмет; справа;
праблема, пытанне; in fremde S.n ein|
mischen ублытвацца ў чужыя справы; er
versteht seine S. ён разумее сваю справу;
komm zur S.! бліжэй да справы!
Sack der, -es, Säcke мяшок, мех
säen сеяць
Saft der, -es, Säfte сок
Sage die, -, -n падáнне, легенда

Säge die, -, -n піла
sagen гаварыць, с/казаць; значыць; sag
mal! скажы ба!
sagenhaft легендарны, казачны
Sahne die, - вяршкі, сьмятанка
Salat der, -es, -e салата
Salz das, -es, -e соль
salzig салёны
Same der, -ns, -n семя
sammeln зьбіраць; зьбіраць калекцыю
Sammlung die, -, -en збор, калекцыя
Samstag der, -s, -e субота; am S. у суботу
samstags у суботу, па суботах
Sanatorium das, -s, Sanatorien [-ri|en]
санаторый
Sand der, -es, -e пясок
Sandale die, -, -n cандаля
sanft лагодны, рахманы, мяккі
Sänger der, -s, - сьпявак
Sängerin die, -, -nen сьпявачка
satt сыты; сакавіты; sich s. essen*
наесьціся; bist du schon s.? ты ўжо пад’еў?
Satz der, -es, Sätze сказ; скачок; камплект,
набор; тэарэма
Sau die, -, -e, Säuen сьвіння
sauber чысты; s. machen прыбіраць,
рабіць прыборку
Sauberkeit die, -, -en чысьціня
säubern чысьціць, ачышчаць; мыць
sauer кіслы; s. sein* мець кіслы выгляд
Sauerstoff der, -es кісларод
Säule die, -, -n калона, слуп
Säure die, -, -n кіслата
sausen імчаць, -цца; шумець
Saustall der, -(e)s, -ställe сьвінюшнік
Schach das, -s шахматы; S. spielen гуляць
у шахматы
Schachbrett das, -es, -er шахматная дошка
Schacht der, -es, Schächte капальня, шахта
Schachtel die, -, -n пачак, карабок; eine S.
Zigaretten пачак цыгарэт
schade шкада
Schaden der, -s, Schäden шкода, страта,
урон; дэфект; S. verursachen нанесьці/
прычыніць шкоду; S. ersetzen
кампенсаваць шкоду; die S.freude
злараднасьць
schädigen па/шкодзіць
schädlich шкодны
Schaf das, -s, -e авечка
schaffen* I (schuf, geschaffen) тварыць,
ствараць
schaffen ІІ працаваць; рабіць, здолець,
справіцца; прыбіраць
Schaffen das, -s творчасьць
Schaffung die, -, -en стварэнне
Schal der, -s, -e шалік

Schale die, -, -n шалупіна, шкарлупіна;
кубак, ваза; шаля (вагаў)
schälen абіраць, лупіць, лузаць, лушчыць
Schall der, -s,-e гук
Schallplatte die, -, -n грампласьцінка
schalten уключаць, пераключаць
Schalter der, -s акенца; каса (білетная);
пераключальнік
schämen sich саромецца
Schande die, - сорам, ганьба; zur unserer
S. да нашага сораму
scharf востры (нож, прыправа); рэзкі
(слова); пранізьлівы
Schatten der, -s цень; im S. у цяні, у
засені, у цяньку; S. auf etwas werfen*
кідаць цень на што-н.
Schatz der, -es, Schätze скарб; каханы,
каханая
schätzen цаніць, шанаваць; ацэньваць
Schatzkammer die, -, -n скарбніца
Schaufel die, -, -n рыдлёўка
schauen глядзець, пазіраць
Schaufenster das, -s вітрына
schaukeln гайдаць
Schaum der, -es, Schäume пена
schäumen пеніцца
schaumend пенны, пеністы; s.es Bier
пеннае піва
Schauspiel das, -es, -e сьпектакль; драма,
п’еса
Schauspieler dеr, -s актор, артыст
Scheibe die, -, -n дыск; шыба; скрылік;
луста; eine S. Brot луста хлеба
scheiden* (schied, geschieden) аддзяляць;
разводзіць (мужа і жонку); расставацца;
sich s. lassen* разводзіцца
Scheidung die,-, -en развод
Schein der, -s, - сьвятло, зьзянне; выгляд,
бачнасьць; мн. л. -e пасьведчанне;
банкнота; zum S. для выгляду, для
бачнасьці, замесь
scheinbar уяўны; відаць, напэўна
scheinen* (schien, geschienen ) сьвяціць,
зьзяць; здавацца, мроіцца
Scheinwerfer der, -s фара (аўтамабільная)
scheitern цярпець няўдачу, не ўдавацца,
праваліцца
schenken па/дарыць; Aufmerksamkeit s.
надаваць увагу
Schere die, -, -n нажніцы
Scherz der, -es, -e жарт
scherzen жартаваць
Scheune die, -, -n хлеў, гумно
scheußlich жахлівы, агідны; жорсткі
Schi der, -s, -en лыжа; S. laufen катацца/
бегаць на лыжах
Schifahren das катанне на лыжах

Schicht die, -, -en пласт, праслойка;
зьмена (працоўная)
schicken пасылаць, адпраўляць
Schicksal das, -s, -e лёс, доля
schieben* (schob, geschoben) штурхаць,
піхаць, адсоўваць
Schiedsrichter der, -s арбітр, трацейскі
суддзя
schief косы, крывы; s. gehen = shiefgehen
schief|gehen* неўдавацца, праваліцца,
ісьці наўскасяк (пра справы)
schießen* (schoß, geschossen) (auf A, nach
D) страляць; забіваць (гол)
schiekanieren прыдзірацца;
перасьледаваць, цкаваць
Schiff das, -es, -e судна, карабель
schiffbar суднаходны
Schiffbau der, -s суднабудаванне
Schild das, -es, -e шыльда, таблічка;
этыкетка; шчыт; герб
Schilddrüse die, -, -n шчытападобная
залоза
schildern апісваць, паказваць, маляваць
Schilderung die, -, -en апісанне
Schildkröte die, -, -n чарапаха
schimpfen лаяць; лаяцца
Schimpfwort das, -(e)s, -wörter
зьняважлівае/ лаянкавае слова, лаянка
Schinken der, -s кумпяк, вяндліна
Schirm dr, -es, -e парасон; экран; шырма
Schlacht die, -, -en бітва, бой
schlachten забіваць, рэзаць (птушак,
скаціну)
Schlaf der, -s сон
schlafen* (schlif, geschlafen) спаць
Schlafwagen der, -s спальны вагон
Schlafzimmer das, -s спальня
Schlag der, -es, Schläge удар
schlagen* (schlug, geschlagen) стукаць,
біць; разьбіць (праціўніка); ударыцца;
біцца (пра сэрца); лупцаваць; mit Faust
auf den Tisch s. грукнуць кулаком па стале
Schlager der, -s, шлягер, баявік, гвозд
(модная песьня, фільм ці кніга)
Schlagzeile die, -, -n буйны/ кідкі
загаловак
Schlamm der, -es, -e гразь, бруд; sich mit
S. beschmieren запэцкацца ў гразі
Schlange die, -, -n зьмяя; доўгая чарга; S.
stehen* стаяць у чарзе
Schlaraffenland das, -(e)s казачная краіна
schlau хітры
Schlauch der, -es, -e шланг, рукаў
Schlauchboot das, -es, -e надзіманая
лодка
schlecht дрэнны, кепскі, паганы; дрэнна,
кепска

schleichen* (schlich, geschlichen)
падкрадацца; паўзьці; sich s. пралазіць,
пракрадацца
schleppen цягнуць, валачы
schleunigst неадкладны, тэрміновы; як
мага шпарчэй/ хутчэй
schlicht просты, сьціплы; гладкі, без
узору
schließen* (schloss, geschlossen) зачыняць,
замыкаць; заплюскаць (вочы), канчаць,
завяршаць; заключаць (пагадненне);
меркаваць, рабіць выснову
schließlich урэшце, нарэшце; на
заканчэнне
schlimm дрэнны, кепскі; s.er горай, горш
Schlitten der, -s сані; S. fahren* катацца/
коўзацца на санях/ санках
Schlittschuh der, -e, -e канёк; S. laufen
коўзацца на каньках
Schloss das, -sses, Schlosser замок; замак
Schlosser der, -s сьлесар
schlucken глытаць, праглынуць
Schluss der, -sses, Schlüsse канец,
заканчэнне; выснова, вывад; S. machen
канчаць; am S. урэшце; zum S. на
заканчэнне
Schlüssel der, -s ключ
Schlüsselbund das, -es,-e вязка ключоў
Schlussverkauf der, -es, -e распродаж
напрыканцы сезону
schmal вузкі, тонкі
schmecken каштаваць (страву); мець
смак; das schmekt gut гэта смачна; die
Suppe schmeckt nicht поліўка нясмачная
schmelzen* (schmolz, geschmolzen)
расплавіць, растапіць
Schmerz der, -es, -en боль; пакута
schmerzen балець, прычыняць боль
Schmetterling der, -s, -e матылёк
schminken грыміраваць
Schmuck der, -s, -e аздабленне,
упрыгожанне, убор
schmücken аздабляць, упрыгожваць
Schmutz der, -es гразь, бруд
schmutzig брудны
Schnabel der, -s, Schnäbel дзюба; разм.
рот (чалавека)
Schnecke die, -, -n сьлімак
Schnee der, -s сьнег
Schneeball der, -s, -bälle глыжка, сьнежка
Schneeballbeere die, -, -n каліны
Schneeflocke die, -, -n сьняжынка
Schneemann der, -s,-männer сьнежная
баба
schneiden* (schnitt, geschnitten) рэзаць;
выразаць; стрыгчы
Schneider der, -s кравец

schneien ісьці, падаць (пра сьнег); es
schneit ідзе сьнег
Schnecke die, -, -n сьлімак, смоўж
schnell хуткі, скоры, шпаркі; хутка, скора;
s.er! хутчэй!
Schnellzug der, -es, -e хуткі цягнік
Schnitt der, -es,-e крой, фасон; разрэз; im
S. у сярэднім
schnitzen рэзаць, выразаць (па дрэве)
Schnupfen der, -s насмарк
schnurlos бесправадны
Schokolade die, -, -n шакалад
schon ужо; wir sind s. daran наша чарга
schön прыгожы, цудоўны; s.! добра!; es
ist s., dass добра, што; danke s. дзякую;
bitte s.! калі ласка!
Schönheit die, -, -en прыгажосьць;
прыгажуня
Schöpfer der, -s творца, стваральнік,
мастак
schöpferisch творчы, стваральны
schräg косы; наўскасяк; s. gedruckt
напісаны курсівам
Schrank der, -es, Schränke шафа
Schreck der, -s,-e страх, жах, спалох
schrecklich жудасны, жахлівы,
страшэнны; s. gerne з вялікім
задавальненнем
Schrei der, -s, -e крык; S. ausstoßen*
ускрыкнуць
schreiben* (schrieb, geschrieben) пісаць;
geschrieben werden пісацца; man schreibt
2005 ідзе 2005 год
schreibfaul: s. sein* лянавацца пісаць; ich
bin s. я неахвочы / неахвочая да пісання
лістоў
Schreibmaschine die, -, -n друкавальная
машынка
Schreibtisch der, -es,-e пісьмовы стол
schreien* (schrie, geschrien) крычаць
Schreiner der, -s, = сталяр
schreiten* (schritt, geschritten) крочыць
Schrift die, -, -en шрыфт; почырк; ліст
(афіцыйны); публікацыя; unleserliche S.
неразборлівы/ нечытальны почырк
schriftlich пісьмовы; пісьмова
Schriftsteller der, -s пісьменнік
Schritt der, -s, -e крок; хада; мера, крок,
захады; S. für S. крок за крокам; auf S.
und Tritt на кожным кроку; juristische S.e
юрыдычныя захады
Schuh der, -s, -e чаравік, туфель; S.e
абутак
Schulabgänger der, -s выпускнік школы
Schulbank die, -, -bänke школьная лава,
парта

Schulbildung die, -, -en школьная
адукацыя
Schulbuch das, -es, -bücher падручнік
schulfrei вольны ад заняткаў у школе
schuld: an etwas s. sein* быць вінаватым у
чым-н.
Schuld die, -, -en пра/віна; доўг; jmd S.
geben вінаваціць каго-н.; eine S. bezahlen
заплаціць доўг
schuldig вінаваты; належны
Schule die, -, -n школа; in die S. gehen*
хадзіць у школу
Schüler der, -s вучань, школьнік
Schülerin die, -, -nen вучаніца, школьніца
Schülertagebuch das, -s, -bücher вучнёўскі
дзённік
Schulhof der, -s, höfe школьны двор
Schuljahr das, -es, -e навучальны год, год
навучання; S.e школьныя гады
Schulsachen die (мн. л.) школьнае начынне
Schultasche die, -, -n торба, вучнёўскі
партфель
Schulter die, -, -n плячо
Schürze die, -, -n хвартух
Schuss der, Schusses, Schüsse стрэл;
дабаўка, невялікая доза; спарт. удар;
einen S. ab|geben* стрэліць, зрабіць стрэл
Schüssel die, -, -n міска, міса
schütteln трэсьці; гайдаць; боўтаць;
Hände s. паціскаць рукі; den Kopf s. ківаць
галавою
schütten сыпаць, насыпаць; наліваць
Schutz der, -s ахова, засьцярога; абарона;
прытулак; S. gewähren абараняць, браць
пад ахову; rechtlicher S. прававая абарона
schützen (vor D, gegen A) абараняць,
засьцерагаць; ахоўваць
schwach слабы; кволы; нямоглы, слабы;
s. werden* слабець; in Deutsch s. sein*
быць слабым у нямецкай мове
Schwager der, -es швагер (сястрын муж,
жончын брат)
Schwalbe die, -, -n ластаўка
Schwan der, -es, Schwäne лебядзь
schwänzen прагульваць, прапускаць
(заняткі)
schwarz чорны; s.weiss чорна-белы
(фота)
schwatzen балбатаць
schweigen* (schwieg, geschwiegen)
маўчаць; замоўчваць
schweigsam маўклівы; моўчкі
Schwein das, -es, -e сьвіння; er hat S. яму
шанцуе; S.e züchten трымаць/ гадаваць
сьвіней
Schweinfleisch das, -es сьвініна
Schweiß der, -es, -e пот

schweißen зварваць, варыць (метал)
schwellen напухаць, распухаць
schwer цяжкі; сур’ёзны; моцны; s. fallen*
цяжка давацца (пра навуку); s. verständlich
цяжка зразумелы
schwermütig маркотны, меланхалічны
Schwert das, -es, -er меч
Schwester die, -, -n сястра
schwierig цяжкі, складаны
Schwierigkeit die, -, -en цяжкасьць,
складанасьць; in S.en geraten* апынуцца ў
цяжкім становішчы
Schwimmbad das, -es, -bäder плавальны
басейн
schwimmen* (schwamm, geschwommen)
плаваць, плысьці
Schwimmen das, -s плаванне (спорт,
забаўка)
Schwimmwer, der, -s плывец
Schwimmhalle die, -, -n крыты плавальны
басейн
Schwindler der, -s, - махляр, шахрай
sechs шэсьць
sechshundert шэсьцьсот
sechste der (die, das) шосты
sechszehn шаснаццаць
sechszehnte der, (die, das) шаснаццаты
sechszig шэсьцьдзесят
sechszigste der (die, das) шасьцідзесяты
See der, -s, -n возера
See die , -, -n мора
Seefahrer der, -s мораплаўца
Seemann der, -s, -leute марак
Segel das, -s ветразь, парус
segeln плыць пад парусамі
sehen* (sah, gesehen) глядзець, пазіраць;
бачыць; назіраць; Mal s. давай пабачым;
jemandem ähnlich s. быць падобным да
каго-н.; sich s. бачыцца, сустракацца; sich
s. lassen паказацца
Sehenswürdigkeit die, -, -n выдатны
помнік, выдатная мясьціна
sehnen sich (nach D) журыцца,
маркоціцца; імкнуцца да; ich sehne nach
dir я сумую/ маркочуся па табе
Sehnsucht die,-,-e туга; прага
sehr вельмі, надта, дужа; zu s. занадта,
задужа; s. gern з задавальненнем; s. erfreut
вельмі рады, у захапленні
Seide die, -, n шоўк
Seife die, -, -n мыла
sein* (war, gewesen) быць, існаваць
(спражэнне ў Präsens: bin, bist, ist, sind,
seid, sind); (дапаможны дзеяслоў пры
непераходных дзеясловах у Perfekt,
Plusquamperfekt) er ist gekommen ён
прыйшоў; ich bin es гэта я; was ist,

Kinder? што здарылася, дзеці?; aus s. быць
(адкуль, з чаго-н.); s. + zu + Inf трэба; ich
war mit dem Flugzeug weg я паляцела на
самалёце; ich war mit dem Schiff auf der
Insel я прыплыла на востраў на караблі
sein (ж.р. seine, н.р. sein, мн. seine) ягоны,
яго, свой
seit (D) з таго часу, з, ад, з той пары як; s.
Montag з/ ад панядзелка; s. wann? з/ад
якога часу?
seitdem з таго часу, з той пары
seither з таго часу, з той пары
Seite die, -, -n бок; старонка (кнігі);
асьпект, бок, фактар; gute/schlechte S.n
haben* мець добрыя/ кепскія бакі; sich
von seiner besten S. zeigen паказаць сябе з
найлепшага боку/ праявіць сябе
найлепшым чынам
Sekretarin die, -, -nen сакратарка
Sekt der, -es, -e шампанскае
Sekunde die, -, -n секунда
selber сам, сама, само, самі
selbst сам, сама, само, самі; асабіста;
нават; s. gemacht самаробны; von s.
самаадвольна, само з сябе, стыхійна
Selbstbedienung die, - самаабслуга
selbstlos самаахвярны, самаадданы
Selbstlosigkeit die, -, -en самаахвярнасьць,
самаааданасьць, бескарысьлівасьць
Selbstmord der, -es, -e самагубства; S.
begehen* учыніць самагубства
selbstständig самастойны, аўтаномны
Selbstständigkeit die, -, -en самастойны,
незалежны
selbstverständlich відавочны, зразумелы;
відавочна, зразумела
Sellerie der,-s,-s сельдэрэй
selten рэдкі; рэдка
seltsam дзіўны, дзівосны
senden* (sandte, gesandte) пасылаць,
адпраўляць; (па слаб. спражэнню)
перадаваць па радыё
Sendung die, -, en радыё/перадача
Senf der, -es, -e гарчыца
senken апускаць, нахіляць; зьніжаць,
паніжаць
senkrecht стромы, вертыкальны; старчака,
вертыкальна
September der, -s верасень; im S. у
верасьні; Anfang S. на пачатку верасьня;
Ende S у канцы верасьня.
Serviette die, -, -n сурвэтка
Sessel der, -s крэсла
setzen паставіць, пакласьці; пасадзіць; in
Brand s. падпаліць; sich s. сядаць, садзіцца

sich сабе; сябе; у зваротных дзеясловах
адпавядае беларускім часьціцам -ся, -ца;
sich waschen мыцца
sicher надзейны, бясьпечны; напэўна,
абавязкова; s.! вядрома!; s. sein* быць
упэўненым
Sicherheit die, - упэўненась, надзейнасьць;
бясьпека;. soziale S. сацыяльнае
забеспячэнне
sicherlich вядома, напэўна, несумненна
sie (D ihr, A sie) яна
sie (D ihnen, A sie) яны
Sie (D Ihnen, A Sie) Вы (ветліва да адной і
некалькіх асоб)
Sieb das, -(e), -e рэшата
sieben сем
siebenhundert семсот
sieb(en)te der (die, das) сёмы
siebzehn сямнаццаць
siebzehnte der (die, das) сямнаццаты
siebzig семдзeсят
siebzigste der (die, das) сямідзесяты
Siedlung die, -, -en паселішча, пасёлак
Sieg der, -es, -e перамога
siegen (über A) перамагаць
Sieger der, -s пераможца
Silber das, -s серабро, срэбра
Silvesterabend der, -s, -e пераднавагодні
вечар
singen* (sang, gesungen) сьпяваць, пець
sinken* (sank, gesunken) падаць,
апускацца; зьніжацца; патонець
Sinn der, -es, -e сэнс, значэнне; пачуццё
sinnlos абсурдны, бессэнсоўны;
бессэнсоўна
sinnvoll разумны, асэнсаваны; etwas S.es
штосьці карыснае
Sitte die, -, -n звычай; S.n норавы
Situation die, -, -en становішча, сітуацыя
sitzen* (saß, gesessen) сядзець;
знаходзіцца; адбываць тэрмін, сядзець (у
турме); s. bleiben* сядзець, не ўстаць;
застацца на другі год (пра вучня)
Sitzung die, -, -en паседжанне
Skifahren das катанне на лыжах
so так, такім чынам; такі; so? так?,
праўда?; so viele столькі; so spat? так
позна?
Socke die, -, -n шкарпэтка
soeben толькі што
Sofa das, -s, -s канапа, кушэтка
sofort зараз жа, адразу, неадкладна, пільна
sogar нават
sogenannt гэтак званы
Sohle die,-,-n падэшва
Sohn der, -es, Söhne сын
solange пакуль, да таго часу, датуль

solch такі (скланяецца як азнач. артыкль,
аднак перад неазнач. артыклем стаіць у
нескланяльнай форме, а пасьля неазнач.
артыклю скланяецца як прыметнік); s.e
Farbe/ s. eine Farbe/ eine s.e Farbe такі
колер
Solidaritat die, - салідарнасьць
sollen* (мадальны дзеяслоў) быць
абавязаным, мусіць, трэба, патрэбна; er
soll gehen* яму трэба пайсьці, ён павінен
ісьці; (выражае меркаванне) er soll
gestern gekommen sein* кажуць, што ён
прыехаў учора
Sommer der, -s лета; im S. улетку; letzten/
vorletzten S. летась/ залетась улетку
Sommersport der, -es, -e летні від спорту
sonderbar дзіўны
sondern а, але, аднак (пасля адмоўя); nicht
nur … s. auch не толькі.... але і
Sonnabend der, -s, -e субота; am S. у
суботу
sonnabends па суботах
Sonne die, -, -n сонца; in der S. liegen*
загараць, ляжаць на сонцы
sonnen выстаўляць на сонца; sich s.
загараць
Sonnenschein der, -(e)s сонца, сонечнае
сьвятло; herrscht S. сьвеціць/ ззяе сонца
sonnig сонечны
Sonntag der, -s нядзеля; am S. у нядзелю
sonntags па нядзелях
sonst інакш, а то; апроч таго; звычайна, як
правіла; s. wohin куды-небудзь; s. wo дзенебудзь; s. wie як-небудзь; s. wer хтонебудзь
sonstig ранейшы; іншы, астатні
Sorge die, -, -n клопат, турбота; machen
Sie sich keine S.n не турбуйцеся!, не
хвалюйцеся!
sorgen (für A) клапаціцца
sorgenfrei, sorgenlos бесклапотны,
бестурботны
sorgfältig старанны, дбайны
Soße die, -, -n соўс, падліўка
Souverenität die, -, -en суверэнітэт
soweit увогуле, наогул; наколькі; s. das
Auge reicht наколькі сягае вока
sowie як і, а таксама; як толькі
sowieso усёроўна, і без таго
sowohl: s. …als auch і...і, як ... гэтак і
sozial сацыяльны
sozialdemokratisch сацыял-дэмакратычны
Sozialismus der, - сацыялізм
sozialistisch сацыялістычны
sozusagen так бы мовіць, так сказаць; у
нейкай ступені
spalten калоць, рашчапляць

Spaltung die, -, en трэшчына; раскол;
разьдзяленне
spannend захапляльны, цікавы
Spannung die, -, -en напруга, напружанне
sparen ашчаджаць, эканоміць, зьбіраць
sparsam ашчадны, эканомны
Spaß der, -es, Späße забава, жарт; S.
machen прыносіць радасьць/
задавальненне; zum S. verstecken схаваць
дзеля жарту
spät позні, запозьнены; позна; zu s.
запозна; wie s. ist es? якая гадзіна?/ колькі
часу?
Spätankömmling der, -s, -e той, хто
спазьніўся
später пазьнейшы; будучы; потым; bis s.!
да спаткання, убачымся пазьней!; an s.
denken думаць пра будучыню
Spaten der, -s рыдлёўка
spazieren, spazieren|gehen*
шпацыраваць, гуляць; etwas s. пайсьці
трошкі пагуляць
Spaziergang der, -es, -gänge шпацыр,
пагулянка, прагулка
Specht der, -es, -e дзяцел
speichern запасіць
Speise die, -, -n страва, ежа
Speisekarte die, -, -n меню
speisen есьці; карміць
Speise|raum der, -s, -räume страўня,
сталоўка
spekulieren меркаваць, варажыць
Sperling der, -s, -e верабей
sperren перакрываць, адгараджаць
(вуліцу і пад.)
Spezialität die, -, -en фірмовая страва
speziell адмысловы, спецыяльны
spezifisch спецыфічны; удзельны (пра
вагу)
Spiegel der, -s люстэрка; узровень,
паверхня (вады)
spiegeln sich адлюстроўвацца
Spiel das, -s, -e гульня; auf dem S. stehen*
быць пастаўленым на карту; etwas aufs S.
setzen паставіць што-н. на карту
spielen гуляць; іграць, выконваць
(музычны твор); адбывацца
Spielplan der, -s, -pläne рэпертуар; auf dem
S. stehen* быць у рэпертуары
Spielplatz der,-es, -plätze пляцоўка для
гульні
Spielsachen die цацкі
Spielzeug das, -s, -e цацка
Spinne die, -, -n павук
Spital das, -s, -e шпіталь, лякарня
spitz сьпічасты, востраканечны; зьедлівы,
востры

Spitze die, -, -n сьпічак
Sport der, -s, -e спорт; S. treiben* займацца
спортам
Sportart die, -, -en від спорту
Sportfreund der, -es, -e аматар спорту
Sporthalle die, -, -n спартыўная зала,
крытая спартыўная пляцоўка
Sportler der, -s спартовец, спартсмен
sportlich спартыўны; спартыўны, чэсны;
атлетычны; nicht sehr s. sein* не надта
захапляцца спортам
Sportpalast der, -es, -paläste Палац спорту
Spottname der, -ns, -n мянушка
Sprache die, -, -n мова; стыль, мова; голас
Sprachführer der, -s размоўнік
sprachlich моўны; у моўных адносінах
sprechen* (sprach, gesprochen) гаварыць,
размаўляць; выступаць з прамоваю;
Sprecher der, -s прамоўца; дыктар
Sprechstunde die, -, -n час прыёму
наведнікаў (ва ўстанове, у лекара)
Sprechzimmer das, -s прыёмны пакой
Sprichwort das, -es, -wörter прымаўка,
прыказка
springen* (sprang, gesprungen) скакаць,
ускочыць; лопацца, трэскацца
Sprung der, -s, Sprünge скачок
spülen паласкаць; das Geschirr s.
мыць/спаласнуць пасуду
Spur die, -, -en сьлед; каляіна; сьлед,
адбітак; палоса, рад (руху)
spüren адчуваць
Staat der, -es, -en дзяржава; штат
(тэрытарыяльная адзінка)
staatlich дзяржаўны
Staatsangehörigkeit die, -, -en
грамадзянства
Staatsanwalt der -(e)s, -anwälte пракурор
Stadion das, -s, Stadi|en стадыён
Stadt die, -, Städte горад
Stadtbezirk der, -es, -e гарадскі раён
Stadtbummel der, -s, - экскурсія/ шпацыр
па горадзе (з наведаннем крам і пад.); S.
machen павандраваць па горадзе
Städtchen das, -s гарадок
Stadtführer der, -s гід, экскурсавод па
горадзе
Stadtplan der, -es, -pläne план гораду
Stadtmitte die, -, - цэнтр гораду
Stadtrand der, -es ускраіна гораду; am S.
на ўскрайку гораду
Stadtrat der, -es, -räte дэпутат гарадской
рады
Stadträtin die, -, -nen дэпутатка гарадской
рады
Stadtrund|fahrt die, -, -en, Stadtrund|gang
der, -es, -gänge экскурсія па горадзе

Stadtzentrum das, -s, -tren цэнтр гораду,
гарадскі цэнтр
Stahl der, -s сталь
Stall der, -s, Ställe хлеў; стайня
stammen (aus D) паходзіць
Stand der, -es, Stände стан; узровень;
месца, знаходжанне
standhaft стойкі
ständig сталы, працяглы, пастаянны; am
Telefon s. bleiben заставацца ўвесь час ля
тэлефону
Standpunkt der, -s, -e пункт погляду,
гледзішча
Star der, -s, -e шпак
stark моцны, дужы
Stärke die, -, -n сіла, моц; колькасьць
stärken мацаваць, узмацняць
Stärkung die, -m, -en мацаванне,
узмацненне; ежа, падсілкаванне
starten пачаць (кампанію); запускаць
(ракету); стартаваць
Station die, -, -en станцыя
statt (G) замест; замест таго, каб; s… zu +
Inf замест таго, каб + інф
statt|finden* (statt fand, stattgefunden)
адбывацца, праходзіць
Stau der, -es, e вулічны/ дарожны затор
Staub der, -es, - пыл
Staubsauger der, -s пыласос
staunen (über A) дзівіцца, зьдзіўляцца
Staunen das, -s зьдзіўленне; vor S. ад
зьдзіўлення
Stausee der, -s, -n вадасховішча
Steckdose die, -, -n штэпсель
stecken утыкаць, усоўваць, засоўваць,
устаўляць; загрузці, застраць
Steg der, -es, -e дарожка, сьцяжынка
stehen* (stand, gestanden) стаяць,
знаходзіцца; быць да твару, пасаваць;
існаваць; стаяць за, падтрымліваць; wie
steht´s? як справы?; wie s. Sie dazu? як Вы
пазіраеце на гэта / ставіцеся да гэтага?
stehen|bleiben* спыняцца (і пра гадзіннік)
Stehlampe die, -, -n таршэр
stehlen* (stiel, gestohlen) красьці
steif тугі, напяты; цубкі, жорсткі; круты
steigen* (stieg, gestiegen) падымацца,
павышацца, узьнімацца; сядаць (на каня, у
цягнік)
steil стромкі, круты
Stein der, -es, -e камень; костачка (плоду)
Steinkohle die, -, -n каменны вугаль
Steinpilz der, -es, -e белы грыб
Stelle die, -, -n месца, пункт; пасада, праца,
становішча; auf der S. на месцы, тут жа;
ich in seiner S. würde + Inf я б на ягоным
месцы + дзеясл.

stellen ставіць, паставіць; sich hinter jmd
s. падтрымліваць каго-н., стаяць за кім-н.
Stellenwert der, -es, -e важнасьць,
значнасьць; einen hohen S. für j.n haben
высока цаніцца ў чыіх-н. вачох
Stellung die, -, -en пастава, поза, пасада,
праца
stellvertretend які замяшчае; der s.e
Vorsitzende намесьнік старшыні
sterben* (starb, gestorben) паміраць
Stern der, -s, -e зорка
Sternzeichen das, -es, - знак задыяка
stets заўсёды, увесь час
Steuer die, -, -n падатак; S.n zahlen
плаціць падаткі
steuern кіраваць
still ціхі, спакойны; ціха, спакойна
Stilleben das, -s
Stimme die, -, -n голас
stimmen (für, gegen A) галасаваць (за,
супраць); адпавядаць ісьціне; das stimmt!
гэта так, гэта праўда; stimmt nicht!
няпраўда!, не так!; stimmt genau менавіта
так
Stimmung die, -, -en настрой
stinken (stank, gestunken) (nach D)
сьмярдзець; es stinkt сьмярдзіць
Stirn die, -, -en лоб
Stock der, -s, Stöcke кій, палка, кавенька
Stock der, -s, Stockwerke паверх
Stoff der, -es, -e матэрыя, рэчыва; тканіна
Stoffbeutel der, -s пластмасавы мяшэчак
stöhnen стагнаць
stolpern спатыкацца
stolz горды; s. sein* (auf A) ганарыцца
Stolz der, -es гордасьць, гонар
stoppen прыпыняць, спыняць; спыняцца;
das Auto stoppt машына спыняецца
Storch der, -es, Störche бусел
stören перашкаджаць, замінаць; турбаваць
stoßen* (stieß, gestoßen) штурхаць;
удараць; (auf, gegen A) натыкацца (на
каго-, што-н.)
stottern заікацца
Strafe die, -, -n пакаранне, кара; штраф;
eine S. bezahlen плаціць штраф
strafen караць, накладаць спагнанне,
ушчуваць
Strahl der, -s, -en прамень
strahlen ззяць, зіхцець
Strahlung die, - спрамяненне, радыяцыя
Strand der, -s, -e марскі бераг, пляж
Straße die, -, -n вуліца; шлях, шаша;
праліў, пратока; belebte S. ажыўленая
вуліца; die S. überqueren пераходзіць
вуліцу; auf die S. gehen* публічна
пратэставаць, выходзіць на вуліцу; der

Mann von der S. чалавек з вуліцы, просты
чалавек
Straßenbahn die, -, -en трамвай; mit der S.
fahren ехаць у трамваі/ трамваем
Straßenecke die, -, -n рог вуліцы
Straßenübergang der, -es, -gänge
пешаходны пераход
Straßenverkehr der, -es дарожны рух
Strauch der, -es, Sträuche куст, корч
streben (nach D) імкнуцца, дамагацца
streichen* (strich, gestrichen) праводзіць
рукою, гладзіць; фарбаваць; чырыць,
выкрэсьліваць
streicheln гладзіць, лашчыць
Streichholz das, -es, -er запалка
Streife die, -, -n палоска, кавалачак стужкі
Streik der, -es, -s страйк, стачка,
забастоўка; in S. treten* застрайкаваць
streiken страйкаваць, баставаць
Streit der, -es, -e сварка, канфлікт, спрэчка;
S. haben сварыцца
streiten* (stritt, gestritten) спрачацца,
сварыцца; (für, gegen A) змагацца (за
што-, супраць чаго-н.); s. sich um
сварыцца за/ з-за чаго-н
streng строгі, суровы
Stress der, -sses, -sse стрэс
stressfrei вольны ад стрэсаў, бясстрэсавы
stressig sein* быць напружаным,
выклікаць стрэс
Strich der, -es, -e рыса, рыска, палоса;
працяжнік
stricken вязаць (кручком, сьпіцамі)
Strom der, -s, Ströme вялікая рака, паток;
цячэнне, плынь; электрычны ток; S.
erzeugen выпрацоўваць электрычнасьць,
даваць ток
strömen цячы, струменіць
Strumpf der, -es, Strümpfe панчоха
Stück das, -s, -e кавалак, частка; штука,
асобнік; п’еса; ein S. трошкі; im/ am S.
цалкам, не парэзаны, увесь кавалак
(каўбасы, сыру)
Stufe die, -, -n прыступка; ступень
Student der, -en, -en студэнт
Studentin die, -, -nen студэнтка
studieren вывучаць; (an D) вучыцца (у
ВНУ)
Studium das, -s, Studi|en (без мн. л.) вучоба
(у ВНУ); (з мн. л.) вывучэнне; Studi|en
machen вывучаць што-н.
Stufe die, -,-e ступень
Stuhl der, -s, Stühle крэсла; кафедра (у
ВНУ)
stumm нямы; маўклівы
stumpf затуплены; тупы (нож, чалавек,
кут)

Stumpf der, -es, Stümpfe пень
Stunde die, -, -n гадзіна; урок; in der S. на
ўроку; in einer halben S. праз паўгадзіны;
zu jeder S. у любы час
Stundenplan der, -s, -pläne расклад урокаў
Sturm der, -es, Stürme шторм, бура; штурм
stürmen штурмаваць, атакаваць;
сьпяшацца, імчацца
stürmisch імклівы; бурны
Suche die, -, -n пошук; auf der S. nach у
пошуках (чаго-н.)
suchen шукаць; зьбіраць, браць (грыбы і
пад.)
Sucht die, -, Süchte прага, манія; хвароба
süchtig залежны ад
Süden der, -s поўдзень; im S. на поўдні;
im S. von на поўдзень ад; die Vögel ziehen*
nach S. птушкі ляцяць у вырай
Sumpf der, -s, Sümpfe балота
Supermarkt der, -es, -märkte супермаркет
Suppe die, -, -n суп, поліўка
süß салодкі
Süßigkeiten die (мн. л.) cалодкае, салодкія
прысмакі
sympatisch сімпатычны; j.n s. finden*
лічыць каго-н. сімпатычным
synchronisieren дубляваць (фільм)
Tt
Tabelle die, -, n табліца
tadellos бездакорны, беззаганны
tadeln (wegen G, für A) дакараць,
папракаць, ушчуваць
Tafel die, -, n дошка; класная дошка;
пліта; табліца; плітка; сьвяточны стол
Tag der, -es, -e дзень; am T.e удзень; eines
T.es аднойчы, неяк; guten T.!, T.! добры
дзень; jeden T. кожны дзень; den ganzen T.
цэлы дзень; T. für T. дзень за днём
Tagebuch das, -s, -bücher дзённік
(прыватны)
tagen засядаць, мець паседжанне
Tagesordnung die, -, -en парадак дня; an
der T. sein быць на парадку дня
Tagesplan der, -es, -pläne распарадак дня
täglich штодзённы; штодзень, штодня
Tagung die, -, -en зьезд; паседжанне
taktvoll тактоўны
Tal das, -es, Täler даліна
Talent das, -es,-e талент
Talsperre die, -, -n плаціна; вадасховішча
Tank der, -es, -s/ -e паліўны бак
tanken запраўляцца, запраўляць /палівам/
Tankstelle die, -, -n бензазапраўная
станцыя
Tanne die, -, -n ёлка

Tannenbaum der, -s, -bäume калядная ёлка
Tante die, -, -n цётка
Tanz der, -es, Tänze танец
tanzen скакаць, танцаваць
tapfer мужны
Tasche die, -, -n кішэня, партфель, торба
Taschenbuch das,-es, -bücher нататнік,
запісная кніжка
Taschengeld das, -es, -er кішэнныя грошы
Taschenmesser das, -s сьцізорык,
cкладанчык
Taschentuch das, -es, -tücher насоўка,
насавая хусьцінка
Tasse die, -, -n кубак, кубачак
tasten мацаць
Tat die ,-, -n учынак, дзеянне; in der T. у
сапраўднасьці, на самай справе, сапраўды
tätig дзейны, актыўны; t. sein* als
працаваць (кім-н.)
Tätigkeit die, -, -en дзейнасьць, чыннасьць
Tatsache die, -, -n факт
tatsächlich фактычны
taub глухі
taubstumm глуханямы
Taube die, -, -n голуб
tauchen акунаць; ныраць
tauen раставаць
taufen хрысьціць
taugen (zu D) быць прыдатным
tauschen (gegen A) мяняць, абменьваць
tausend тысяча (колькасьць)
Tausend das, -s, -e (пераважна ў мн. л.)
тысяча (вялікая колькасьць)
tausendste der, (die, das) тысячны
Taxi das, -s таксі
Team [ti:m]das, -s, -s спартыўная
каманда; брыгада
Teddy der, -s, -s мядзьведзяня-лялька
Tee der, -s, -s гарбата, чай
Teelöffel der, -s чайная лыжка
Teig der, -es, -e цеста
Teil der, das, -es, -e частка, доля; zum T.
часткова
Teilnahme die, - (an D) удзел; спагада,
спачуванне
teil|nehmen* (an D) удзельнічаць, браць
удзел
Teilnehmer der, -s удзельнік
teilweіse часткова; t. alt sein* быць
часткова/ у пэўнай ступені састарэлым
Telefon das, -s, -e тэлефон; per T. fragen
пытаць па тэлефоне
telefonieren па/тэлефанаваць, гаварыць па
тэлефоне
telefonisch па тэлефоне; j.n t. erreichen
дазваніцца да каго-н.; t. bestellen заказаць
па тэлефоне

Telefonkarte die, -, -n тэлефонная картка
Teller der, -s талерка
Tennis das, - тэніс; T. spielen гуляць у
тэніс
Tennispalette die, -, -n тэнісная ракетка
(для настольнага тэнісу)
Tennisschläger der, -s тэнісная ракетка
(для вялікага тэнісу)
Teppich der, -s, -e дыван, дыванок
Termin der, -s, -e тэрмін; T. machen
запісвацца ў чаргу (на прыём і пад.)
Terror der, -s тэрор
Terrorist der, -en, -en тэрарыст
teuer дарагі; дорага; wie t. ? колькі
каштуе?
Teufel der, -s д’ябал, нячысьцік, шатан
Text der, -s, -e тэкст
Theater das, -s тэатр; прадстаўленне
Theaterbesuch der, -s, -e наведанне тэатра
Theaterkarte die, -, -n білет у тэатр
Theaterstück der, -es, -e п’еса
Theorie die, -, - rien [..-ri|en] тэорыя
tief глыбокі; нізкі (пра гук, паклон);
глыбокі (нянавісьць), моцны (боль); t.
bewegt глыбока ўражаны; t. erschüttert
глыбока ўзрушаны
Tiefebene die, -, -n, Tiefland das, -(e)s
нізіна (геаграфічны панятак)
Tier das, -es, -e жывёліна, жывёла, зьвер
Tierkunde die = Zoologie die заалогія
Tiger der, -s тыгр
Tinte die, -, -n чарніла
Tip der, -s,-s падказка, парада
tippen (an A) зьлёгку кранаць, дакранацца
Tisch der, -es, -e стол; den T. decken
зьбіраць на стол
Tischdecke die, -, -n абрус, настольнік
Tischler der, -s сталяр
Tischtennis das, - настольны тэніс; T.
spielen гуляць у настольны тэніс
Titel der, -s загаловак, тытул
Toast(scheibe) die, -, -n грэнка
toben бушаваць, шалець, лютаваць;
шумна гуляць
Tochter die, -, Töchter дачка
Tod der, -es, -e сьмерць
tödlich сьмяротны
Toilette (toa-) die, -, -n прыбіральня,
туалет
tolerant талерантны, цярплівы
Toleranz die, - талерантнасьць,
цярплівасьць
toll цудоўны, выдатны, першакласны
Tomate die, -, -n памідор
Tomatensaft der, -s, -säfte таматны/
памідоравы сок
Ton der, -(e)s, -е гліна

Ton der -es, Töne тон, гук; тон, адценне
Tonband das, -s, -bänder магнітная стужка
Tonbandgerät das, -s, -e магнітафон
Tonne die, -, -n бочка; тона
Topf der, -es, Töpfe каструля, гаршчок
Tor das, -es, -e вароты, брама; гол; ein T.
schießen* забіваць гол
Tor der, -en, -en дурань, даўбешка
Torte die, -en, -en торт (круглы)
Torwart der, -es, -e брамкар
tot мёртвы, памерлы
total татальны, суцэльны; зусім; t. leer
зусім нішчымны/ пусты
töten забіваць
Tourist der, -en, -en турыст
Touristin die, -, -nen турыстка
Tradition die, -, -en традыцыя; mit der T.
brechen* скончыць/ перарваць традыцыю
tragen* (trug, getragen) насіць, несьці
(вопратку, валасы); насіць, пераносіць
Tragetasche die, -, -n торба, сумка
trainieren (tre-) трэніраваць,-цца; sich t.
трэніравацца
Traktor der, -s, Traktoren трактар
Traktorist der, -en, -en трактарыст
trampen вандраваць; падарожнічаць
пешшу і на спадарожных машынах
Träne die, -, -n сьляза
Traum der, -s, träume мара; сон, сьненне
träumen марыць; бачыць у сьне, сьніць
traumhaft казачны, фантастычны
traurig маркотны, зажураны, сумны; t.es
Gesicht зажураны твар
treffen* (traf, getroffen) сустракаць;
патрапляць у цэль, пацэліць; eine
Entscheidung t. прыняць рашэнне; sich t.
сустракацца, спаткацца
Treffen das, -s сустрэча, спатканне
Treffpunkt der, -(e)s, -e месца спаткання,
зборны пункт
treffend трапны
treiben* (trieb, getrieben) гнаць, заганяць;
займацца; Sport t. займацца спортам
Trend der, -, -s тэндэнцыя
trennen аддзяляць, разьдзяляць;
разьяднаць; sich t. (von D) аддзяліцца,
адстаць
Treppe die, -, -n лесьвіца; die T.
hinuntergehen* злазіць, сходзіць па
лесьвіцы; die T. hinauf|gehen* узьнімацца
па лесьвіцы
treten* (trat, getreten) ступаць;
падыходзіць, выходзіць, зьяўляцца;
заходзіць; mit Füssen t. рас/таптаць нагамі
treu верны, адданы
Treue die, - адданасьць, вернасьць
Trickfilm der, -es,-e мультфільм

Trinkbecher der, -s пасудзіна для піцця,
кубачак (і пластасавы)
Trinkgeld das, -es, -er чаявыя грошы
trinken* (trank, getrunken) піць
trocken сухі
trocknen сушыць; сохнуць, высыхаць
Trommel die, -, -n барабан
Trompete die, -, -n труба (музычны
інструмент)
tröpfeln імжэць; капаць
tropfen капаць
Tropfen der, -s кропля
Tropfer der, -s, - кропельніца (медычная)
trösten суцяшаць
trotz (G,D) насуперак, нягледзячы на
trotzdem усё ж; нягледзячы на тое, што
trübe мутны; пахмурны
Truhe die, -, -n скрыня, куфар
Truthahn der, -s,-hähne індык
Tschüß бывай!
Tube die, -, -n цюбік
Tuch das, -es, Tücher хустка, хусьцінка;
ануча
tüchtig здольны, умелы; добры;
дзелавіты; надта, вельмі; t. üben старанна
практыкавацца
Tulpe die, -, -n цюльпан
tun* (tat, getan) рабіць, выконваць;
дзейнічаць; tut mir leid мне шкада; weh t.
балець, выклікаць боль
Tür die, -, -en дзьверы, вароты; T.
aufmachen/ schließen адчыняць/ зачыняць
дзьверы; die T. auf|halten* трымаць
дзьверы расчыненымі; vor der T. stehen*
рукою дастаць, быць не за гарамі
Turm der, -es, Türme вежа
turnen займацца гімнастыкаю
Turnen das, -s гімнастыка, фізкультура
Turnhalle die, -, -n гімнастычная зала
Turnhemd das, -es, -en спартыўная кашуля
Turnhose die, -, -n спартыўныя штаны
Turnsachen die (мн. л.) спартыўныя
прыналежнасьці
Turnschuen die (мн. л.) спартыўныя
чаравікі
Turnstunde die, -, -n урок фізічнай
культуры
Tüte die, -, -n пакецік, мяшэчак, трубачка;
вафельны кубачак (для марозіва)
typisch тыповы, характэрны
Uu
U-Bahn die, -, -en метро
U-Bahnstation die, -, -en станцыя метро
übel паганы, кепскі; mir ist ü. мне
моташна

Übelkeit die, -, -en моташнасьць
üben трэніраваць; зьдзяйсьняць; sich ü.
(in D) практыкавацца, трэніравацца;
развучваць; Gerechtigkeit ü. ажыццяўляць
справядлівасьць
über (D на пытанне “дзе”, A на пытанне
“куды”) над, праз, звыш, болей; аб, пра,
наконт
überall усюды, скрозь
überein|stimmen пагаджацца, быць
згодным; адпавядаць, пасаваць; ich stimme
mit Ihnen überein я з Вамі згодны
überglücklich шчасьлівенны; ü. sein* не
ведаць, што і рабіць ад шчасьця
überfallen* нападаць, атакаваць; ахапіць,
нападаць (пра страх); jmd mit Fragen ü.
засыпаць каго-н. пытаннямі
Übergang der, -s, -gänge пераход;
пераправа
über|geben* перадаваць; уручаць; здаваць
(што-н. непрыяцелю)
über|gehen* пераходзіць (што-н. у штон.), зьмяняцца
überhaupt наогул, увогуле; ü. nichts зусім
нічога; und ü., warum nicht? А сапраўды,
чаму б не?; wer sind sie ü.? хто вы такія
наогул?
überholen пераганяць, апераджаць
überlassen* саступаць, пакідаць; даваць
überleben перажываць; выносіць, трываць
überlegen абдумваць, узважваць; ü. sich
абмяркоўваць
übermorgen пасьлязаўтра
übernachten пера/начаваць
übernehmen* браць на сябе
überprüfen правяраць, пераглядаць
überqueren перасякаць, пераходзіць
überraschen зьдзіўляць, уражваць;
засьцігаць зьнянацку
überraschend зьнянацку, неспадзявана,
нечакана
Überraschung die, -, -en нечаканасьць,
сюрпрыз
überreden угаварыць, пераканаць; sich ü.
lassen* даць сябе ўгаварыць
überreichen перадаваць, уручаць
Überschrift die, -, -en надпіс
übersetzen перакладаць (з мовы на мову)
Übersetzer der, -es перакладчык
Übersetzung die, -, -en пераклад;
wortgetreue Ü. дакладны пераклад
übersiedeln перасяляцца, пераязджаць
übersturzen сьпяшацца, хапацца
übertragen* перадаваць (па радыё),
перакладаць (з мовы на мову); даручаць
ускладаць

Übertragung die, -, -en перадача (радыё,
тэлебачанне); пераклад (з мовы на мову);
перанос, перасадка; Ü. von Haut/ von Blut
перасадка скуры/ пераліванне крыві
übertreiben* перабольшваць
überwerten пераацаніць, перабольшыць
überwinden* пераадольваць
Überwindung die, -, -en пераадоленне
überzeugen (von D) пераконваць; sich
selbst ü. упэўніцца самому
überzeugend пераканаўчы; пераканаўча
überzeugt перакананы; ü. sein* von (D)
быць перакананым у
Überzeugung die, -, -en перакананне
üblich звычайны; ужывальны
übrig астатні, іншы; лішні; ü. sein*
заставацца, быць лішнім
übrig|bleiben* заставацца (у наяўнасьці)
übrigens аднак, зрэшты
Übung die, -, -en практыкаванне;
трэніроўка
Ufer das, -s бераг (ракі, возера, мора)
Uhr die, -, -en гадзіннік; час, гадзіна;
wieviel U. ist es? якая гадзіна?; um wieviel
U.? а якой гадзіне?; um sieben U. а сёмай
гадзіне; es ist drei U. зараз тры гадзіны; die
U. stellen наводзіць гадзіннік
Uhrzeit die, -, -en час, гадзіна; für welche
U.? на якую гадзіну/на які час?
Uhu der, -s, -s пугач (птушка)
um (A) каля, вакол, цераз, у, на, за; um
sechs Uhr а шостай гадзіне; um so mehr
тым больш што; um .. zu + Inf для таго,
каб (у даданых сказах мэты, калі дзеяч
той жа самы); ich gehe in die Schule, um
dort zu lernen я хаджу ў школу, каб там
вучыцца
umarmen абдымаць
um|benennen* перайменаваць
um|drehen павярнацца
um|fallen* перакуліцца, валіцца
Umfang der, -s, -fänge аб’ём, памер
umfangreich шырокі; вялікі, аб’ёмісты
umfassen хопліваць, абдымаць;
утрымліваць/ зьмяшчаць у сабе
Umfrage die, -,-n апытанне
Umgang der, -(e)s,-gänge абыходжанне;
den U. mit jemandem meiden абмінаць
(каго-н.), пазьбягаць кантактаў з (кім-н.)
Umgangsprache die, - гутарковая мова
umgeben* акружаць, атачаць, абступаць
Umgebung die, -, -en асяроддзе, атачэнне;
наваколле
um|gehen* (mit D) абыходзіцца (з кім-,
чым-н.)
umgekehrt супрацьлеглы; наадварот
umgestalten ператвараць, пераўтвараць

Umgestaltung die, -, -en ператварэнне;
пераўтварэнне
umhören распытаць; in der Schule u.
распытаць у школе
umkehren павярнаць назад, вяртацца
umkommen* гінуць, загінуць
Umleitung die, -, -en абход, аб’езд
um|rühren мяшаць, памешваць
Umschlag der, -es, -schläge вокладка;
канверт
umsonst марна, дарэмна; бясплатна; die
ganze Arbeit u.! уся праца прапала!
Umstand der, -(e)s, - stände акалічнасьць,
нагода; unter diesen Umständen у гэтых
умовах; mildernde Umstände
зьмякчальныя акалічнасьці
umsteigen* перасядаць (на іншы
транспарт)
Umwelt die, - навакольны сьвет,
навакольнае асяроддзе
Umweltschutz der, -es ахова навакольнага
асяроддзя
umziehen* перасяляцца, пераязджаць на
іншую кватэру
Umzug der, -s, -züge пераезд (на іншую
кватэру)
un- не- (адмоўная прыстаўка)
unabhängig незалежны, самастойны
Unabhängigkeit die, - незалежнасьць
unaufhaltsam нястрымны, безупынны
unaufhörlich бесперапынны, безупынны;
няспынна
unbeachtet незаўважны, непрыкметны,
пакінуты без увагі
unbequem нязручны
unbeugsam нязломны
unbedingt безумоўна, абавязкова
unbeweglich нерухомы
und і, ды, а; u.s.w. (und so weiter) і г.д., і
гэтак далей
unendlich бясконцы
unentgeltlich бясплатны, бязвыплатны,
дармовы
unentschieden нявырашаны; унічыю (пра
вынік гульні)
unerhört нечуваны
unermüdlich нястомны
unerschütterlich непахісны
unerträglich невыносны
unerwartet нечаканы, неспадзяваны
Unfall der, -(е)s, Unfälle няшчасны
выпадак, аварыя
Ungeduld die, - нецярплівасьць
ungeduldig нецярплівы; u. warten
нецярпліва чакаць
ungefähr прыкладна, прыблізна

ungenügend нездавальняючы;
нездавальняюча
ungerecht несправядлівы
Ungerechtigkeit die, -, -en
несправядлівасьць
ungeschikt нязграбны, няспрытны
ungleich няроўны, неаднолькавы
Unglück das, -s няшчасьце, бяда
unheimlich жудасны, страшэнны,
злавесны, вусьцішны
unhöflich няветлівы
Union die, -, -en унія, хаўрус
Universität die, -, -en універсітэт
unlängst нядаўна
unmittelbar непасрэдны; непасрэдна
unmöglich немагчымы; немагчыма
Unrecht das, -es несправядлівасьць;
jemandem U. machen дапусьціць
несправядлівасць у дачыненні да каго-н.
unregelmäßig нерэгулярны
Unruhe die, -, -n непакой, хваляванне
uns нас, нам
unschädlich бяскрыўдны, бясшкодны
unschuldig невінаваты
unser (ж.р. unsere, н.р. unser, мн. unsere)
наш
unsicher няўпэўнены; u. sein* быць
няўпэўненым
unsterblich неўміручы, бессмяротны
unten унізе; nach u. уніз; von u. зьнізу;
unter (D на пытанне “дзе”; A на пытанне
“куды”) пад, паміж, сярод; D пры, у часы;
D ніжэй, менш; u. zweitausend меней за
дзьве тысячы (пра грошы)
unterbrechen* перапыняць
unter|bringen* разьмяшчаць, пасяляць
unterdessen тым часам, між тым
unterdrücken прыгнятаць
untereinander паміж сабою
Unterführung die, -, -en тунель,
пад’земны пераход
Untergang der, -s, -gänge захад (сонца);
пагібель
untergehen* заходзіць (пра сонца); гінуць
Untergrundbahn die, -, -en метро
unterhalten*, sich (über A) гутарыць,
гаманіць, размаўляць (пра); (mit D)
забаўляцца
unterhaltsam цікавы, забаўляльны
Unterhaltung die, -, -en размова, гутарка;
забаўка
Untеrkunft die, -, -künfte прытулак,
пражыванне
Unterlage die, -, -n падстаўка, аснова; U.n
дадзеныя, дакументацыя
unterlegen падкладаць

unternehmen* рабіць, зьдзяйсьняць;
займацца; eine Reise u. рабіць падарожжа
Unternehmen das, -s прадпрыемства;
справа; захады
Unternehmer der, -s прадпарымальнік
Unterricht der, -s навучанне, выкладанне;
заняткі; урокі
unterrichten (A каму, in D што)
выкладаць, вучыць; sie unterrichtet die
Schuler in Mathematik яна выкладае
школьнікам матэматыку
untersagen забараняць; Rauchen
untersagt паленне тытуню забаронена
unterscheiden* адрозьніваць; sich u.
(durch A) адрозьнівацца
Unterschied der, -es, -e розьніца,
адрозьненне
unterschiedlich розны
unterschreiben* падпісваць
Unterschrift die, -, -en падпісанне; подпіс
(і пад фота і пад.); eine U. fälschen
сфальшаваць/ падрабіць подпіс
unterstützen падрымліваць, дапамагаць
Unterstützung die, -, -en падтрымка,
дапамога; finanzielle/ politische U.
фінансавая/ палітычная падтрымка
untersuchen дасьледваць; аглядаць
(хворага); шукаць, рабіць вобыск
Untersuchung die, -, -en дасьледванне,
вывучэнне; агляд (хворага); сьледства
(судовае)
Untertasse die, -, -n сподак, сподачак
unterwegs па дарозе, дарогаю, у дарозе;
u. sein* быць у дарозе, ехаць,
накіроўвацца
unterzeichnen падпісваць; eine Urkunde.
u. падпісаць дакумант
ununterbrochen бесперапынна,
безупынна
unvergessen незабыўны
unvergesslich незабыўны
unvergleichlich непараўнальны,
непараўнаны, цудоўны
unvorsichtig неасьцярожны;
неасьцярожна; wie u. von Ihnen! як
неасьцярожна Вы зрабілі!
unzählig незьлічоны
unzufrieden незадаволены
Uraufführung die, -, -en прэм’ера
Urkunde die, -, -n дакумант; пасьведчанне,
дыплом, грамата; eine U. beglaubigen
засьведчыць дакумант; eine U.
unterzeichnen падпісаць дакумант
Urlaub der, -s,- адпачынак, водпуск; auf
U. fahren* nach ехаць у адпачынак у
Ursache die, -, -n прычына, падстава;
keine U.! няма за што!

Ursprung der, -s, -sprünge паходжанне,
пачатак
Urteil das, -s, -e меркаванне, думка;
прысуд; ein U. fällen выносіць прысуд
Urwald der, -es, -wälder пушча,
спрадвечны лес
Urzeit die, -, -en глыбокая
старажытнасьць, сівая мінуўшчына; U.en
дагістарычныя часы
UV-Strahlen die pl ультрафіялетавыя
промні
Vv
Vase [wa-]die, -, -n ваза
Vater der, -s, Väter бацька
Vaterland das, -s Айчына, Радзіма,
Бацькаўшчына
vaterländisch айчынны
Vati der, -s, -s тата, татка, бацька; V.’s
Schwester бацькава сястра, цётка
Veilchen das, -s фіялка
verabreden sich дамаўляцца
Verabredung die,-, -en спатканне
verabschiedn sich (von D) разьвітвацца з
verändern зь/мяняць; sich v. зьмяняцца
Veränderung die, -, -en зьмена, перамена
veranstalten арганізаваць, праводзіць
Veranstaltung die, -, -en арганізацыя,
ладжанне, правядзенне; мерапрыемства
verantwortlich адказны
Verantwortung die, -, -en адказнасьць; V.
ab|lehnen здымаць з сябе адказнасьць; V.
tragen* несьці адказнасьць; zur V. ziehen*
прыцягваць да адказнасьці
verantwortungsbewusst cведамы, адказны
verarbeiten апрацоўваць, перапрацоўваць
Verarbeitung die, -, -en апрацоўка,
перапрацоўка
Verband der, -(e)s, -bände павязка (на рану
і пад.); асацыяцыя, хаўрус, таварыства
verbessern паляпшаць, папраўляць
Verbesserung die, -, -en выпраўленне,
паляпшэнне
verbieten* забараняць
verbinden* зьвязваць, злучаць
Verbindung die, -, -en сувязь, злучэнне (і
хімічнае); асацыяцыя, таварыства; eine
(geschäftliche, etc) V. herstellen усталяваць
(дзелавую і пад.) сувязь; V. (mit jmdm)
halten* падтрымліваць сувязь з (кім-н.)
verbergen* (verbarg, verborgen) хаваць,
таіць
verbeugen sich (vor D) кланяцца
verbieten* забараняць

verbilligen рабіць больш танным;
verbilligt цэны зьніжаныя, скідка
verblüfft ашаломлены, зьбянтэжаны; sehr
v. sein* быць моцна зьбянтэжаным
Verbot das, -s, -e забарона
verboten забаронены; Betreten v. уваход
забаронены
verbrauchen спажываць
Verbraucher der, -s спажывец
verbreiten распаўсюджваць, пашыраць;
sich v. пашырацца, распаўсюджвацца
Verbrechen das, -s, - злачынства;
organisiertes V. арганізаваная
злачыннасьць; ein V. begehen* учыніць
злачынства
Verbrecher der, -s, - злачынец
verbrennen* с/паліць; згараць
verbringen* бавіць, праводзіць (час)
Verdacht der, -s падозранне
verdächtig падазроны, сумнеўны
verdanken (D) быць абавязаным (каму-,
чаму-н.)
verderben* (verdarb, verdorben) псаваць
verdienen зарабляць, заслугоўваць
Verdienst das, -es, -e заслуга
verdient заслужаны
verdoppeln падвойваць
verehren паважаць, шанаваць
verehrt паважаны, шаноўны
Verein der, -s, -e суполка, хаўрус,
таварыства, аб’яднанне; einem V.
beitreten* уступіць у таварыства;
gemeinnütziger V. таварыства без
камерцыйных мэт
vereinbaren узгадняць; sich v. дамаўляцца;
Zeitpunkt v. дамаўляцца наконт часу
сустрэчы
vereinen, vereinigen яднаць, злучаць; sich
v. яднацца, гуртавацца, злучацца
vereinheitlichen уніфікаваць
Vereinigung die, -,-en аб’яднанне
verfahren*: sich v. заблудзіцца, зьбіцца з
дарогі
verfassen складаць (зборнік), пісаць
Verfasser der, -s аўтар, складальнік
Verfassung die, -, -en канстытуцыя
verfilmen экранізаваць
Verfilmung die, -, -n экранізацыя
verfolgen уціскаць, падвяргаць уціску;
сачыць (за думкаю, падзеямі)
Verfolgung die, -, -en уціск, перасьлед;
назіранне (за чым-н.)
verfügen (über A) мець, мець у
распараджэнні
Verfügung die, -, -en пастанова, рашэнне;
распараджэнне; zur V. stehen* мецца,
быць у чыёй-н. наяўнасьці

vergangen мінулы, прошлы
Vergangenheit die, -, -en мінуўшчына,
мінулае
vergebens марна, дарма
vergehen* мінаць, праходзіць (пра час);
прападаць, зьнікаць
vergessen* (vergaß, vergessen) забывацца,
забываць
vergiften труіць
Vergleich der, -s, -e параўнанне
vergleichen* (verglich, verglichen)
параўноўваць
Vergnügen das, -s задавальненне,
прыемнасьць
vergrößern пабольшыць, павялічыць; sich
v. большаць, пашырацца
Vergrößerung die, -, -en павелічэнне
verhaften арыштоўваць
Verhaftung die, -, -en арышт
verhalten* sich (gegenüber D) ставіцца (да
каго, чаго-н.), паводзіць сябе
Verhältnis das, -ses, -se суадносіны; in V.
zu + D у параўнанні з; (пераважна ў мн.
л.) умовы жыцця; стаўленне, адносіны
verhandeln (mit D, über A) весьці
перамовы (з кім-н. наконт чаго-н.)
Verhandlung die, -, -en перамовы; V.en
führen весьці перамовы
verheiratet жанаты, замужняя; v. sein*
быць жанатым/ замужам
verhindern перашкаджаць, папярэджваць,
прадухіляць
verhören дапытваць; sich v. недачуць
verirren sich заблудзіцца
verjagen прагнаць
Verkauf der, -s, -käufe продаж, збыт
verkaufen прадаваць
Verkäufer der, -s прадавец
Verkäuferin die, -, -nen прадaўшчыца
Verkehr der, -s рух; транспарт
verkehren (mit D) хадзіць (пра
транспарт); падтрымліваць зносіны
Verkehrsampel die, -, -n сьветлафор
Verkehrsmittel das, -s транспартны сродак
verkehrt перакулены; не той, памылковы;
наадварот
verkleiden sich пераапрануцца,
замаскавацца; als Frau verkleidet
пераапрануты жанчынаю
verkündigen абвяшчаць
verlachen высьмейваць
Verlag der, -s, -e выдавецтва
verlangen патрабаваць
verlängern падоўжыць, зрабіць большым
verlassen* пакідаць; sich v. (auf A)
спадзявацца на

verlaufen* праходзіць, мінаць; sich v.
заблудзіцца
verlegen сарамлівы, зьбянтэжаны
verleihen* узнагароджваць, прысуджаць
(прэмію і пад.)
verlernen развучыцца
verletzt паранены
verletzen параніць; пашкодзіць; парушаць
(закон); sich v. параніцца
verlieben sich (in A) закахацца
verliebt закаханы
verlieren* (verlor, verloren) траціць,
губляць; прайграваць
Verlobte der жаніх, нарачоны
verloren згублены, страчаны; змарнаваны;
які заблудзіўся; v. gehen* змарнаваць,
растраціць (час, грошы)
Verlust der, -es, -e страта, прапажа;
пройгрыш
vermeidem пазьбягаць
vermischen мяшаць, зьмешваць
vermissen недалічыцца; etwas v. сумаваць
па чым-н.
vermitteln садзейнічаць, спрыяць
vermuten дапускаць, меркаваць;
падазраваць
Vermutung die, -, -en меркаванне,
здагадка; падазрэнне
vernachlässigen грэбаваць, пагарджаць;
не зьвяртаць увагі; занядбаць, запускаць
(справы)
vernehmen* чуць, пачуць; дапытваць
verneinen адмаўляць
vernichten зьнішчаць, вынішчаць,
разбураць
Vernichtung die, -, -en вынішчэнне,
зьнішчэнне
Vernunft die, = розум, развага
vernunftig разумны, разважны
veröffentlichen публікаваць
verpacken пакаваць
verpassen прапускаць, спазьняцца; den
Zug v. спазьніцца на цягнік
Verpflegung die, -, -en догляд (хворага);
утрыманне
verpflichten абавязваць; sich v.
падмявацца, браць на сябе абавязак
Verpflichtung die, -, -en абавязак, доўг;
абавязацельства; einer V. nachkommen*
выконваць абавязацельства
Verrat der, -s здрада
verraten здраджваць; выдаваць
(таямніцу)
verrückt вар’яцкі, звар’яцелы
verrühren мяшаць, разьмешваць
versagen псавацца, пераставаць
працаваць, выходзіць са строю

versalzen I перасаліць;
versalzen II салёны
versammeln зьбіраць, склікаць; sich v.
зьбірацца
Versammlung die, -, -en сход, мітынг,
асамблея; öffentliche V. сход
грамадзкасьці; in der V. sprechen*
выступіць на сходзе
versäumen прагульваць, прапускаць
verschieden розны; усялякі
verschicken адпраўляць, пасылаць
verschließen* зачыняць, замыкаць; sich v.
зачыніцца; замкнуцца (у самім сабе)
verschlimmen горшаць, гораць
verschlossen зачынены, закубраны
verschlucken каўтаць, глытаць
verschmutzen брудзіць, пэцкаць,
забруджваць
Verschmutzung die, -, -en забруджанне
verschönern упрыгожваць, прыхарошваць
verschwenden марнаваць, мантачыць
verschwinden* (verschwand,
verschwunden) зьнікаць; verschwinde!
зьнікні!, згінь!; spurlos v. зьнікаць
бяссьледна
verseuchen заражаць
versichern (G) запэўніваць; (gegen A)
страхаваць
Versicherung die, -, -en запэўненне;
страхаванне; страхоўка; die V.
abschließen* заключаць дамову на
страхаванне
versinken* (versank, versunken) тонець,
тануць
versorgen забясьпечваць
verspäten sich спазьняцца
Verspätung die, -, -en спазьненне; der Zug
hat V. цягнік спазьняецца
versprechen* абяцаць; sich v. няправільна
вымавіць слова; памыліцца пры
выказванні
Verstand der, -s розум
verständigen sich дамаўляцца,
паразумецца
Verständigung die, -en узаемапаразуменне
Verständnis das, -ses, -se (für A)
разуменне (чаго-н.)
verstärken узмацняць, павелічаць;
інтэнсіфікаваць
Versteck das, -s, -e хованка, таемнае
месца; V. spielen гуляць у хованкі
verstecken с/хаваць; sich v. хавацца
verstehen* разумець; умець, кеміць; sich v.
разумець адзін аднаго; sich v. auf (A)
разьбірацца ў чым-н.
Versuch der, -s, -e спроба; досьлед,
эксперымент

versuchen спрабаваць, намагацца
verteidigen бараніць, абараняць
Verteidigung die, -, -en абарона
verteilen раздаваць, разьліваць,
разьмяркоўваць
vertiefen паглыбляць
Vertrag der, -s, -träge дамова, дагавор,
пагадненне, кантракт; einen V.
abschließen* заключыць дамову; einen V.
unterschreiben* падпісаць дамову; einen
V. erfüllen/ verlängern выканаць/
працягнуць дамову
vertragen* трываць, выносіць; sich v.
ладзіць, ужывацца
vertrauen давяраць
vertrauensvoll давяральны, даверлівы
vertreiben* выганяць, праганяць
vertreten* прадстаўляць
Vertreter der, -s прадстаўнік; gesetzliche
V. законны прадстаўнік
verursachen выклікаць, спрычыняць
verurteilen (zu D) асуджаць, ганіць;
выносіць прысуд; zum Tode v. прысуджаць
да сьмерці
vervollkommen* дасканаліць
verwahren захоўваць; Lebensmittel v.
захоўваць харчы
Verwaltung die, -, -en кіраванне;
адміністрацыя; städtische V. гарадская
адміністрацыя, гарадская ўлада
verwandeln ператвараць, пераўтвараць;
sich v. ператварацца
Verwandschaft die, -, -en родзічы, радня
Verwandte der, die, -n, -n родзіч, сваяк,
сваячка
verweigern адхіляць
verweilen знаходзіцца, затрымлівацца; den
ganzen Tag v. прабыць цэлы дзень
verwenden ужываць, прымяняць
verwechseln мяшаць, зблытаць
verwerfen* занядбаць, закінуць; адхіляць
verwerten скарыстаць
Verwertungsbetrieb der, -(e)s, -e
прадпрыемства па перапрацоўцы
адыходаў
verwirklichen ажыццяўляць, зьдзяйсьняць
verwöhnen песьціць, пеставаць
verworren заблытаны, зблытаны
verwunden параніць
verzeihen дараваць, выбачаць
Verzeihung die, -, -en дараванне,
прабачэнне; V.! выбачайце!
verzichten (auf A) адмаўляцца
Vetter der, -s стрыечны/ дваюродны брат
Vieh das, -s, -er жывёла, скаціна, гавяда
Viehzucht die, - жывёлагадоўля

viel шмат, багата, многа; нашмат; v. älter
нашмат старэй; v.e багата хто, многія; zu v.
зашмат, надта шмат
vieldeutig шматзначны
Vieldeutigkeit die, -, -en шматзначнасьць
Vielfalt die, - разнастайнасьць
vielfältig разнастайны, рознабаковы
vielleicht магчыма, мабыць, бадай
vielmals не раз, шматкроць; v. denken не
раз падумаць
vielseitig рознабаковы, шматгранны,
разнастайны
vielstöckig шматпавярховы
vier чатыры
Viereck das, -s, -e чатырохкутнік
vierhundert чатырыста
viert: zu v. учатырох, /пра жанчын/
учацьвярох
vierte der, die, das, -n, -n чацьвёрты
Viertel das, -s квартал; чвэрць; es ist ein V.
vor sechs без чвэрці шэсьць (гадзін)
Viertelstunde die чвэрць гадзіны
vierzehn чатырнаццаць
vierzehnte der, die, das, -n,-n
чатырнаццаты
vierzig сорак
vierzigste der, die, das, -n, -n саракавы
Vogel der, -s, Vögel птушка
Vokabel die, -, -n слова (асобнае)
Volk das, -s, Völker народ
Völkerkunde die, - этнаграфія
Völkerrecht das, -es, -e міжнароднае права
Volksbildung die, -, народная адукацыя
Volkshochschule die, -, -n народны
ўніверсітэт, вячэрнія курсы
Volkslied das, -es, -er народная песьня
Volkstracht die, -, -en строй, нацыянальны
касьцюм
volkstümlich народны
Volkswirtschaft die, - народная
гаспадарка
voll поўны; увесь, цэлы; v. sein* von быць
поўным чаго-н.
vollbringen* рабіць, здзяйсьняць
vollenden завяршаць, канчаць
Volleyball der, -s,-bälle валейбол; (з мн. л.)
валейбольны мяч; V. spielen гуляць у
валейбол
völlig поўны, абсалютны; цалкам,
цалкавіта
vollkommen закончаны, поўны,
дасканалы
vollständig поўны; зусім, цалкам
vollziehen* выконваць, ажыццяўляць
Volumen [w-] das, -s, - / Volumina аб’ём
vom = von dem

von (D) аб, ад, з, у; von heute an ад
сённяшняга дня; Schlosser von Beruf
сьлесар па прафесіі; (пры выказьніку ў
залежным стане абазначае дзейную
асобу) der Brief wurde von den Kindern
geschrieben пісьмо напісалі дзеці
(літаральна: пісьмо было напісана
дзецьмі); (выражае родны склон) die
Einwohner von Mensk жыхары Менску;
die Mutter von drei Kindern маці трох
дзяцей
vor (D на пытанне “дзе?”, A на пытанне
“куды”) перад, да, за, з, ад; таму; v. der
Tür перад/за дзвярыма; v. Ende Februar да
заканчэння лютага; vor drei Tagen тры дні
таму; v. allem найперш, перад усім
vor- аддзяляльная дзеяслоўная прыстаўка
з значжннем «раней, паперадзе»
Vorabend der, -s пярэдадзень; am V.
напярэдадні
voran наперадзе, на чале
voraus уперад; im v. загадзя, наперад
Voraussetzung die, -, -en перадумова;
unter V., dass пры ўмове/ з умоваю, што
vorbei (an D) паўз, каля; v. sein*
скончыцца, мінуць; die Ferien sind v.
мінулі канікулы
vorbei- аддзяляльная дзеяслоўная
прыстаўка з значэннем «мінаць,
праходзіць паўз»
vorbei|fahren* (an D) мінаць, ехаць/
праязджаць паўз
vorbei|gehen* (an D) мінаць, праходзіць
vorbei|kommen* мінаць, ісьці/
праходзіць паўз
vor|bereiten рыхтаваць; sich v. (auf A)
рыхтавацца (да чаго-н.)
vorbereitet падрыхтаваны
Vorbild das, -s, -er узор, прыклад
vorbildlich узорны
Vordergrund der, -s, -gründe першы план;
im V. на першым плане
vorerst найперш, сьпярша
vor|führen дэманстраваць, паказваць
Vorgänger der, -s папярэднік
vor|gehen* ісьці/ рухацца наперад;
дзейнічаць, рабіць; адбывацца, здарацца;
сьпяшацца (пра гадзіннік)
vorgestern заўчора
vor|haben* мець намер, мець план,
зьбірацца, зьбірацца што-н. рабіць; was
haben Sie vor? якія Вашы планы?/ што Вы
маеце намер рабіць?
Vorhaben das, -s намер, задумка, план,
праект
vorhanden наяўны; v. sein* быць у
наяўнасьці

Vorhang der, -s, -hänge заслона
(тэатральная); фіранка, шторы
vorher некалі, даўней, раней; загадзя,
зараней; das war drei Wochen v. гэта было
за тры тыдні да таго
vorig мінулы, ранейшы, былы
vor|kommen* адбывацца, здарацца,
бываць; сустракацца, здавацца
vorläufig папярэдні; часовы; пакуль што
vor|lesen* чытаць уголас; lies vor! чытай!
Vorlesung die, -, -en лекцыя; eine V.
halten* чытаць лекцыю
vorliegen* быць у наяўнасьці
Vormittag der, -s, -e раніца, першая палова
дня; am V. раніцаю, да абеду; heute V.
сёння ўранні
vorn(e) паперадзе, сьпераду, наперадзе;
von v. ab сьпераду
vornehmen* sich узяцца за што-н.
Vorname der, -ns, -n імя
Vorort der, -s, -e прадмесьце, прыгарад
Vorrat der, -s, -räte запас
vorsagen падказваць
Vorsatz der, -s, -sätze намер
Vorschlag der, -s, -schläge прапанова,
рэкамендацыя; einen V. machen зрабіць
прапанову; einen V. ab|lehnen адхіліць
прапанову
vor|schlagen* прапанаваць
Vorsicht die, - асьцярожнасьць; V.!
асьцярожна!
vorsichtig асьцярожны; асьцярожна
Vorsilbe die, -, -n прыстаўка, прэфікс
vor|singen* сьпяваць каму-н., напяваць
Vorsitzende der, -n, -n старшыня
Vorspeise die, -, -n перакус, закуска
vor|stellen знаёміць (каго-н. з кім-н.); sich
(D) v. уяўляць сабе; sich v. прадставіцца
Vorstellung die, -, -en уяўленне,
разуменне; сьпектакль, сеанс (кіно);
знаёмства
Vorteil der, -s, -e перавага, выгода,
карысьць; im V. sein* мець перавагу
vorteilhaft выгодны
Vortrag der, -s, -träge даклад; einen V.
halten* рабіць даклад, выступіць з
дакладам
vortrefflich выдатны, цудоўны
vorüber (an D) паўз, каля; v. sein* мінаць,
канчацца; der Sommer ist v. мінула/
прайшло лета
vorüber- аддзяляльная дзеяслоўная
прыстаўка
vorüber|gehen* ісьці/ праходзіць паўз,
мінаць
Vorverkauf der, -s папярэдні продаж

Vorwahl die, -, -en нацыянальны
тэлефонны код
Vorwand der, -s,- wände прычына,
адгаворка
vorwärts наперад
Vorwort das, -es, -e прадмова
Vorwurf der, -s, -würfe папрок, дакор
vor|zeigen прад’яўляць паказваць (для
кантролю і пад.)
vor|ziehen* аддаваць перавагу, лічыць за
лепшае; завешваць (фіранку)
Vorzimmer das, -s пярэдні пакой;
прыёмны пакой (у офісе)
Vorzug der, -s, -züge перавага
vorzüglich выдатны, надзвычай добры
Ww
Waage die, -, -n вагі
waagerecht гарызантальны;
гарызантальна
wachsen* (wuchs, gewachsen) расьці;
павелічацца, расьці
Waffe die, -, -n зброя, узбраенне; von der
W. Gebrauch machen ужыць зброю
wagen рызыкаваць, адважвацца,
асьмельвацца, сьмець
Wagen der, -s павозка, воз, калёсы, вагон,
аўтамабіль
Wahl die, -, -en выбар, разнастайнасьць;
выбары, галасаванне; гатунак; eine W. ab|
halten* праводзіць выбары; freie W.en
вольныя выбары; W.ergebnisse fälschen
фальшаваць, падтасоўваць выбары
wählen выбіраць, абіраць; набіраць нумар
(тэлефонны)
wahr сапраўдны, праўдзівы, правільны;
das ist w. гэта праўда; nicht w.? ці ж не
так?, ці ж не праўда?
während (G) у час, цягам; у той час, як
wahrhaft праўдзівы; сапраўды
Wahrheit die, -, -en праўда, ісьціна; die
ungeschminkte W. непрыхаваная/ голая
праўда
wahrheitsgetreu праўдзівы; рэалістычны
wahrscheinlich імаверны, верагодны,
магчымы; напэўна, мабыць
Wahrzeichen das, -s сімвал; прыкмета
Waise die, -, -n сірата
Wald der, -s, Wälder лес
Wand die, -, Wände сьцяна
wandeln блукаць, хадзіць; sich w.
мяняцца, ператварацца
wandern вандраваць, блукаць
Wanderung die, -, -en пешая пагулянка,
экскурсія, турыстычная вандроўка
Wandzeitung die, -, -en насьценгазета

wann калі; seit w.? зь якога часу?; von w.
bis w. з якога часу і па які час
Wanne die, -, -n ванна
Wappen das,-s герб
Ware die, -, -n тавар
Warenhaus das, -es, -häuser універмаг
warm цёплы
Wärme die, - цяпло
warnen (vor D) перасьцерагаць,
папераджаць
warten (auf A) чакаць
Wartesaal der, -es, -säle па/чакальня
warum чаму, навошта
was што; што-небудзь; w. für ein (eine,
ein) што за?; які? якая?, якое?; w. für ein
Buch liest du? што за/ якую кнігу ты
чытаеш; w. sind das für Zeitschriften? што
гэта за часопісы?
Waschbecken das, -es, - умывальнік, міса
Wäsche, die, - бялізна; пранне
waschen* (wusch, gewaschen) мыць;
праць; Geschirr w. мыць посуд; sich w.
мыцца, умывацца
Wasser das, -s вада; Kölnisches W.,
Kölnischw. адэкалон, кёльнская вада;
fließendes W. вадаправод
Wasserball der, -s, -bälle воднае пола
Wasserfall der, -(e)s, -fälle вадаспад
Wasserleitung die, -, -en вадаправод
wechseln мяняць, мяняцца
Wechselstube die, -,-n мяняльная кантора,
абменны пункт (грошай)
wecken будзіць
Wecker der, -s будзільнік
weder: w. … noch… ні ... ні..., не ... не...
Weg der, -es, -e дарога, шлях; сьцяжынка,
сьцежка; sich auf den W. machen рушыць
у дарогу; auf den W. nach/zu па дарозе ў;
auf den W. hierher sein* накіроўвацца
сюды; aus dem W.!/ von W.! прэч з дарогі
weg прэч; w. sein* зьнікаць, прападаць
weg- аддзяляльная дзеяслоўная прыстаўка
wegen (G) з-за, дзякуючы, дзеля
weg|fahren* паехаць, ад’ехаць
weg|fliegen* паляцець, адлятаць
weg|laufen* уцякаць
weg|nehmen* адбіраць, забіраць
weg|räumen прымаць, прыбіраць; die
Spiele w. прыбраць гульні
weg|rücken аддаляцца (пра мару і пад.)
weg|werfen* адкідаць, выкідаць
weh балючы; w. tun* спрычыняць боль,
балець; der Kopf tut mir w. мне баліць
галава; Rücken tut w. cьпіна баліць; hast
du dir weh getan? ты выцяўся?
wehen веяць, павяваць, дзьмуць; лунаць
(пра сьцяг)

wehren sich абараняцца
wehrlos безабаронны
weiblich жаночы, жаноцкі
weich мяккі; лагодны, рахманы
weigern, sich адмаўляцца, ухіляцца
Weihnachten die (мн. л.) Каляды,
нараджэнне сына Божага
Weihnachtsbaum der, -es, -bäume калядная
елка
weil бо, таму што
Wein der, -es, -e віно, вінаград
weinen плакаць
weise мудры
weisen (wies, gewiesen) паказваць
Weise die, -, -n спосаб, чын, манера;
мелодыя, напеў; auf diese W. гэткім
чынам; auf keine W. ніякім чынам; auf
welche W.? якім чынам?
Weisheit die, -, -en мудрасьць
weiß белы; бледны; сівы
Weißwein der, -es, -e белае віно
weit далёкі; далёка; прасторны, шырокі;
zu w. weg sein* быць занадта далёка; von
w.em здаля, здалёк; nicht w. von недалёка/
непадалёку ад; w. verzweigt шырока
разгалінаваны
weiter далейшы, наступны; далей, болей;
und so w. і гэтак далей, і г. д.; ohne w.es
проста, бясспрэчна
weiter- аддзяляльная дзеяслоўная
прыстаўка
weiter|geben* перадаваць; ihre
Erfahrungen an Jungere w. перадаваць
cвой досьвед малодшым
weitgehend значны, далёкасяжны
Weizen der, -s пшаніца
welcher (ж.р welche, н.р. welches, мн.
welche) (скланяецца як азначальны
артыкль) які; каторы
welken вянуць
Welle die, -, -n хваля; вал (дэталь)
Welt die, -, -en сьвет
Weltall das, -s космас, сусьвет
weltbekannt сусьветна вядомы
weltberühmt сусьветна вядомы
Weltkrieg der, -es, -e сусьветная вайна;
der zweite W. другая Сусьветная вайна
Weltmeister der, -s чэмпіён сьвету
Weltmeisterschaft die, -, -en чэмпіянат/
першынства сьвету
Weltraum der -es космас, касьмічная
прастора
Weltraumschiff das, -s, -e касьмічны
карабель
Weltteil der, -s, -e частка сьвету
weltweit ва ўсім сьвеце, па ўсім сьвеце,
сусьветна

wem (D да wer) каму
wen (A да wer) каго
wenden* (wendete/ wandte, gewendet/
gewandt) павярнаць, варочаць,
перавярнаць; sich w. павярнацца; (an A)
зьвяртацца (да каго-н.)
wenig мала, крыху; ein w. крыху, крышку,
трошкі
wenige мала хто
wenigstens прынамсі; самае найменшае
wenn калі; als w. як быццам; auch w. нават
калі; (у даданых сказах часу ўжываецца
пры аднаразовым дзеянні ў ц. ч. і б. ч. і
пры паўторных дзеяннях у мінулым часе)
wer (D wem A wen) хто
Werbung die, -, -en вярбоўка,
рэкрутаванне; (без pl) рэклама
werden* (спраж. ў Präsens: werde, wirst,
wird, werden, werdet, werden ) (wurde,
geworden) станавіцца, рабіцца;
ператварацца (дапаможны дзеяслоў для
ўтварэння будучага часу - Futurum і
залежнага стану- Passiv; не
перакладаецца)
werfen* (warf, geworfen) кідаць
Werk das, -es, -e справа, работа; праца;
завод
Werken das, -s урок працы (у малодшых
школьнікаў)
Werkhalle die,-, -n цэх (заводу)
Werkstatt die, -, -stätten майстэрня
Werkstück das, -es, -e дэталь, частка
Werktag der, -es, -e працоўны дзень
Werktätige der, -n, -n працоўны
Werkunterricht der, -s працоўнае
навучанне, праца (школьны прадмет)
Werkzeug das, -es, -e прылада, інструмент
wert дарагі, любы; варты, годны; w. sein*
каштаваць /чаго-, каго-н./
Wert der, -es, -e вартасьць, цана;
каштоўнасьць; einen W. (auf A) legen
надаваць значнасьць (чаму-н.)
werten цаніць, ацэньваць
wertvoll каштоўны
Wesen das, -s істота; сутнасьць
wesentlich істотны, важны, значны; im
w.еm у асноўным
weshalb чаму, за што
wessen (G да wer, was) чый, чыя, чыё, чые
Westen der, -s захад, Захад; im W. на
захадзе; nach W. на захад; von W. з захаду;
Wettbewerb der, -s, -e спаборніцтва,
конкурс
Wette die, -, -n спрэчка, заклад; um die W.
навыперадкі
wetten спрачацца, біцца аб заклад; ich
wette dass магу паспрачацца, што

Wetter das, -s надвор’е; wie ist das W.
heute? якое сёння надвор’е?
Wettkampf der, -s, -kämpfe спаборніцтва
wichtig важны; важна; w. sein* быць
важным
wider (A) супраць, супроць, насуперак
Widerhall der, -s, -e водгук, рэха
widerlegen абвяргаць
Widerrede die, -, -n пярэчанне; keine W.!
не пярэч!
widersprechen* пярэчыць, супярэчыць
Widerspruch der, -s, -sprüche
супярэчнасьць, пярэчанне
Widerstand der, -s, -stände cупор, супраціў
widmen прысвячаць
wie як, якім чынам; w. schade! як шкада!
wieder зноў; immer w. увесь час, кожны
раз, раз-пораз
Wiederaufbau der, -s аднаўленне,
адбудова
wiederbeleben адраджаць
wieder|erkennen* пазнаваць
wiedergeben* аддаць назад, вяртаць;
перадаваць
wiederholen паўтараць
Wiederholung die, -, -en паўтарэнне
wieder|kommen* вяртацца
Wiedersehen das, -s спатканне; auf W.!
бывайце!, да сустрэчы!
wiederum зноў
Wiedervereinigung die, -, -en узьяднанне;
W. Deutschlands узьяднанне Нямеччыны
Wiege die, -, -n калыска
Wiegenlied das, -es, -er калыханка
Wiese die, -, -n луг, поплаў
wieso як, чаму
wieviel колькі
wild дзікі
Wille der, -ns воля, жаданне
willkommen жаданы, прыемны; herzlich
w. сардэчна запрашаем!, калі ласка!; w.
sein* быць жаданым, вітацца
Wimper die, -, -n павейка
Wind der, -es, -e вецер
winden* (wand, gewunden) матаць;
абвіваць, плесьці; sich w. віцца, віляць
windig ветраны
Windschutzscheibe die, -, -n ветравая
шыба (аўтамабілю)
Winkel der, -s вугал; кут/ок; der rechte W.
просты вугал
winken махаць, ківаць, рабіць знак
(рукою)
Winter der, -s зіма; im W. зімою, узімку
Wintersport der, -s, -e зімовы від спорту
wir (D uns, A uns) мы
wirken дзейнічаць, працаваць; уплываць

wirklich сапраўдны, фактычны; сапраўды
Wirklichkeit die, -, en рэчаіснасьць,
рэальнасьць; in W. у сапраўднасьці
wirksam дзейсны, эфектыўны
Wirkung die, -, -en дзеянне, узьдзеянне
Wirt der,-es,-e гаспадар
Wirtschaft die, -, -en гаспадарка, эканоміка
wirtschaften гаспадарыць, займацца
гаспадаркай, весці гаспадарку
wirtschaftlich гаспадарчы, эканамічны
wissbegierig цікаўны, дапытлівы
wissen* (wußte, gewußt) ведаць, знаць,
умець
Wissen das, -s веда, веды
Wissenschaft die, -, -en навука
Wissenschaftler der, -s, - навуковец,
вучоны
wissenschaftlich навуковы
Witz der, -es, -e жарт, досьціп,
дасьціпнасьць
Witzbold der, -es, -e жартаўнік
wo дзе; калі
wo- (перад прыназоўнікам, што
пачынаецца з галоснай мае форму worпершая частка займеннікавых прыслоўяў,
пераклад якіх залежыць ад кіравання
дзеясловаў); womit schreibst du? чым ты
пішаш? womit fährst du? на чым ты
паедзеш; woran denkst du? пра што ты
думаеш?
Woche die, -, -n тыдзень; letzte W. на
мінулым тыдні
Wochenende das, -s, -n выхадныя дні,
канец тыдня
wochenlang тыднямі; працягласьцю ў
адзін тыдзень
Wochentag der, -s, -e будзень, будзённы
дзень
wöchentlich штотыднёвы; штотыднёва
wodurch праз што, чым
wofür за што, пра што
wogegen супраць чаго
woher адкуль
wohin куды
wohl здаровы, дужы; добра; бадай,
напэўна
Wohl das, -s дабрабыт, дастатак
wohl fühlen sich добра пачувацца
wohlschmekend смачны, прыемны на
смак
Wohlstand der, -s дабрабыт, дастатак
wohnen жыць, пражываць
Wohnhaus das, -es, -häuser жылы дом
Wohnviertel das, -s квартал (у горадзе)
Wohnort der, -es, -e месца жыхарства
Wohnung die, -, -en кватэра
Wohnwagen der, - аўтадача, дача-прычэп

Wohnzimmer das, -s агульны пакой,
гасьцёўня, зала
Wolf der, -s, Wölfe воўк
Wolke die, -, -n воблака, хмара
Wolle die, -, -n воўна, шэрсьць
wollen* (мадальны дзеяслоў) хацець,
жадаць
womit чым
woran прычым, чаму, пра што
worauf на што, на чым, пасьля чаго
woraus з чаго, адкуль
worin у чым, дзе
Wort das, -es, Wörter слова; (Worte чые-н.
словы); das W. ergreifen* узяць слова; das
W. erhalten* атрымаць слова; jemandem
ins W. fallen* перабіць каго-н.
Wörterbuch das, -es, -bücher слоўнік
wörtlich даслоўны, літаральны
Wuchs der, -s рост; gross von W. sein*
быць (высока)рослым
Wunde die, -, -n рана
Wunder das, -s цуд, дзіва
wunderbar цудоўны, дзівосны
wunderlich дзіўны
wundern зьдзіўляць, дзівіць; sich w.
дзівіцца, зьдзіўляцца
wundersam цудоўны, дзівосны; auf w.e
Weise цудоўным чынам
wunderschön цудоўны, надзвычай
прыгожы
Wunsch der, -es, Wünsche жаданне; auf W.
па жаданню
wünschen жадаць (сабе, каму-н.)
Wunschkonzert das, -es, -e канцэрт па
заяўках/ па замовах
Würfel der, -s кубік
Wurm der, -s, Würmer чарвяк
Wurst die, -, Würste каўбаса; jetzt geht´s
um die W. цяпер або ніколі
Würstchen das, -s сасіска
Wurzel die, -, -n корань
würzen прыпраўляць
wüst
Wüste die, -, -n пустыня, пустэча
Wut die, - лютасьць, раз’юшанасьць
wüten лютаваць, шалець, бушаваць
wütend разьюшаны, у шаленстве, у
ярасьці
Zz
Zahl die, -, -en лік, колькасьць; лічба
zahlen плаціць
zählen лічыць; налічваць; (zu D)
далучаць, адносіць да
zahllos шматлікі, незьлічоны
zahlreich шматлікі

Zahn der, -s, Zähne зуб; der Z. tut mir weh
мне баліць зуб
Zahnartz der, -es, -ärtze зубны доктар/
лекар
Zahnbürste die, -, -n зубная шчотка
Zahnpasta die, -, -pasten зубная паста
Zahnschmerzen die (мн. л.) зубны боль;
ich habe Z. мне баляць зубы
zanken sich спрачацца, сварыцца
zart пяшчотны, ласкавы, кволы
zärtlich пяшчотны, ласкавы; пяшчотна,
ласкава
Zärtlichkeit die, -, -en пяшчота, ласка
Zauberer der, -s чараўнік
Zaun der, -s, Zäune агароджа
Zebra das, -s, -s зебра
Zeh der, -s, -n, Zehe палец (нагі)
zehn дзесяць
zehnte der, das, die, -n, -n дзесяты
Zeichen das, -s знак; прыкмета
zeichnen маляваць; крэсьліць
Zeichnen das, -s маляванне; technisches Z.
крэсьленне, чарчэнне
Zeichnung die, -, -en малюнак; чарцёж
zeigen паказваць, дэманстраваць
Zeiger der, -s стрэлка гадзінніка; індэкс,
паказьнік
Zeile die, -, -n радок
Zeit die, -, -en час; zur Z. зараз, цяпер; von
Z. zu Z. раз-пораз, час ад часу; es ist Z.
пара, час; mit der Z. з цягам часу
Zeitgenosse der, -n, -n сучасьнік
zeitgenossisch сучасны
Zeitschrift die, -, -en часопіс
Zeitung die, -, -en газета
Zelle die, -, -n цэля; камара (турэмная); in
die Z. bringen* пасадзіць у камеру
Zelt das, -es, -e шацёр, палатка; ein Z.
aufschlagen* ставіць палатку
zelten ставіць палатку, жыць у палатцы
Zensur die, -, -en адзнака (школьная)
Zentrum das, -s, Zentren цэнтр, сярэдзіна
zerbrechen* ламаць, разьбіваць; ламацца,
біцца
Zerfall der, -s распад; Z. der Sowjetunion
распад Савецкага Саюзу
zerkratzen драпаць (ногцямі, цвіком і пад.)
zerreißen* разьдзіраць; па/рвацца; sich z.
разрывацца, быць у двух месцах
адначасова, рабіць дзве работы адначасова
zerschlagen* І разьбіваць, разграміць;
паламаць
zerschlagen І разьбіты, паламаны;
разгромлены
zersplittert раздробнены
zerstören бурыць, разбураць, руйнаваць
zerstört разбураны, зруйнаваны

Zettel der, -s запіска; налепка, этыкетка
Zeuge der, -n, -n сьведка (мужчына)
Zeugin die -,-en сьведка (жанчына)
zeugen (von D) сьведчыць; даваць
паказанні
Zeugnis das, -ses,-se пасьведчанне;
сьведчанне (сьведак)
Ziege die, -, -n каза
Ziegel der, -s цагліна, цэгла
ziehen* (zog, gezogen) цягнуць, валачы;
выцягваць, выймаць; ісьці, рухацца,
цягнуцца; ляцець, пералятаць (пра
птушак); Schlussstrich z. падвесьці рысу;
z. lassen* настойваць (чай і пад.)
Ziel das, -s, -e мэта; мішэнь, цэль; фініш;
das Z. erreichen дасягнуць мэты; zuerst
durch das Z. laufen* першым перасячы
фініш
zielbewusst мэтанакіраваны
zielstrebig мэтанакіраваны
ziemlich значны; досыць, даволі такі
Ziffer die, -, -n лічба
Zigarette die, -, -n цыгарэта
Zimmer das, -s пакой; aufs Z. bringen*
прывесьці ў пакой; ein Z. mieten наймаць
пакой
Zins der, -es, -en працэнт; die Z.en zahlen
плаціць працэнты
Zimt der,-es,-e карыца
Zirkel der, -s гурток; цыркуль; круг
Zirkus der, -, -se цырк
Zitrone die, -, -n цытрон, лімон
zittern дрыжаць, дрыжэць, трэсьціся,
трымцець
Zivilisation die, -, -en цывілізацыя
zögern вагацца, марудзіць
Zögern das, -s нерашучасьць, ваганне
Zoll І der, -es,- цаля /мера даўжыні, =
2,54см /
Zoll ІІ der, -es, Zölle мытня; пошліна; Z.
erheben* браць мыта
Zoo [zo:] der, -s, -s заапарк
Zoologie die, - заалогія
Zorn der, -s гнеў, лютасьць, злосьць
zornig гнеўны, злосны
zu- аддзяляльная дзеяслоўная прыстаўка з
значэннем дадавання, заканчэння
zu (D) да, па, у, на, для; занадта (перад
прыметнікам, прыслоўем); zu Hause дома;
zu Anfang des Jahres на пачатку году; zu
kurz занадта кароткі; zu jung замалады,
занадта малады; zu spät запозна, занадта
позна; (у інфінітыўных выразах не
перадаецца) er beschlosß, nach Hause zu
gehen ён вырашыў пайсьці дамоў; у
канструкцыі sein + zu + Inf выражае
магчымасьць; dort ist nichts zu hören там

нічога нельга пачуць/ там нічога не
чуваць; у дзеепрыметнікавых выразах
абазначае неабходнасьць; das zu lesende
Buch кніга, якую трэба прачытаць; zu
sein* быць зачыненым; zur Zeit зараз, у
дадзены момант; zu dritt утраіх; zu sehr
занадта, задужа; nur zu! працягвай!
zu|bereiten варыць, гатаваць (страву,
лекі)
Zucker der, -s цукар
zuerst спачатку, сьпярша
Zufall der, -s, -fälle выпадковасьць,
выпадак, здарэнне
zufällig выпадковы
zufrieden (mit D) задаволены (чым-н.)
zufrieden|stellen задаволіць (каго-н.)
Zug der, -s, Züge цягнік; рыса (твару);
шэсьце; глыток; in einem Z. адным
глытком; in Z. bringen* пачаць
zu|geben* дадаваць
zu|gehen* (auf A) ісьці, накіроўвацца;
падыходзіць, набліжацца
zugleich адначасна, адначасова
Zugreise die, -, -n паездка ў цягніку/ па
чыгунцы
zugrunde: z. gehen* за/гінуць; z. liegen*
ляжаць у аснове
Zugvogel der, -s, -vögel пералётныя птушкі
zuhören слухаць, прыслухоўвацца
Zuhörer der, -s слухач
zu|kommen* (auf A) падыходзіць (да
каго-н.); прыходзіць, прыбываць
Zukunft die, - будучыня, прышласьць;
будучы час
zukunftig будучы, прышлы; у будучыні,
надалей
zulassen* дапускаць
zum = zu + dem; zum erstenmal
упершыню; zum Beispiel да прыкладу,
напрыклад
zu|machen зачыняць; заплюскаць (вочы)
Zündkerze die, -, -n запальная сьвечка
(рухавіка)
zu|nehmen* павелічацца, узрастаць
zuneigen нахіляць; схіляцца (да чаго-н.)
sich zu Ende z. канчацца, падыходзіць да
канца
Zunge die, -, -n язык
zur = zu + der
zurück- аддзяляльная дзеяслоўная
прыстаўка з значэннем а) вяртання б)
адставання
zurück назад
zurück|bleiben* адставаць
zurück|fahren* ехаць назад, вяртацца
zurück|geben* аддаваць, вяртаць назад
zurück|gehen* ісьці назад, вяртацца

zurückhaltend стрыманы
zurück|kehren вяртацца
zurück|kommen* вяртацца, варочацца
zurück|lassen* пакідаць
zurück|schreiben* адказаць пісьмова,
адпісаць
zu|sagen абяцаць; пагаджацца; падабацца,
быць даспадобы
zusammen разам, супольна, агулам
zusammen- аддзяляльная дзеяслоўная
прыстаўка з значэннем збліжэння,
злучэння
Zusammenarbeit die, -, -еn
супрацоўніцтва
Zusammenbruch der, -es, -brüche крах,
катастрофа, абвал
zusammen|gehören быць зьвязаным адзін
з адным, падыходзіць, пасаваць
zusammengesetzt складаны, састаўны
zusammen|kommen* сходзіцца, збірацца
Zusammenkunft die, -, -künfte сход;
спатканне, сустрэча
zusammen|schließen* sich яднацца,
гуртавацца
Zusammenschluss der, -sses, -schlüsse
яднанне, гуртаванне
zusammen|stellen складаць (напісаць);
параўноўваць, супастаўляць
zusammen|treffen* сустракацца;
сходзіцца, супадаць
zusammen|treten* cходзіцца, збірацца
zusätzlich дадатковы; дадаткова
zu|schauen глядзець, пазіраць
Zuschauer der, -s глядач
Zuschauerraum der, -es, -räume
глядзельная зала
zu|schlagen* зачыняць (дзьверы);
загарнуць (кнігу)
zu|sehen* (D) назіраць, сачыць
zu sein* быць замкнёным, быць
зачыненым
Zustand der, -es, -stände стан, становішча;
(мн. л.) акалічнасьці
zu|stimmen (D) пагаджацца, згаджацца
Zustimmung die, -, -en згода
Zutat die, -, -en гарнір, прыправа
zu|teilen разьмяркоўваць; раздаваць
zuverlässig надзейны, дакладны
zuviel зашмат
zu|wenden sich павярнацца; накіроўвацца
zuwenig замала
zwangsverpflichten прымушаць, змушаць;
zur Arbeit z. прымушаць да працы
zwanzig дваццаць
zwar праўда; хоць, хаця; ich habe z. wenig
Zeit, komme ich… хоць у мяне мала часу, я
прыду..; und z. а менавіта

Zweck der, -s, -e мэта; сэнс
zweckmäßig мэтазгодны
zwei два
zweifach падвойны; двухразовы
Zweifel der, -s сумненне; kein Z.!
несумненна!
zweifellos несумненны
zweifeln (an D) сумнявацца (у)
Zweig der, -es, -e галіна, галінка; галіна
(прамысловасьці і пад.)
zweihundert дзьвесьце
zweimal двойчы
zweimalig двухразовы
zweit: zu z. удвух
zweite der, die, das, -n, -n другі
zweitens па-другое
zweitgrößte другі па велічыні
Zwerg der, -es, -e карлік, гном
Zwiebel die, -, -n цыбуля
Zwilling der, -s, -e блізьня, блізьнё; (мн. л.)
блізьняты
Zwillingsbruder der, -s, -brüder братдвайняк, брат-блізьняк
zwingen* (zwang, gezwungen) прымушаць,
змушаць, вымушаць
zwischen (D на пытанне “дзе”; A на
пытанне “куды”) паміж, сярод
zwo два (старая форма, ужываецца пры
абвестках каб не зблытаць з drei)
zwölf дванаццаць
zwölfte der, die, das, -n, -n дванаццаты
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