Німецька для біженців
Hallo!
Guten Tag!
Auf Wiedersehen!

[халло]

Привіт!

[гутєн так]

Добрий день!

[ауф відазєєн]

До побачення!

Tschüss!

[чююс]

Бувай!

Danke!

[данке]

Дякую!

Bitte!

[бітте]

Будь ласка! Прошу!

Entschuldigung!

Ich komme aus der
Ukraine

[ентшульдігунг]

[іхь коммє аус деа
украіне]

Вибачте! Перепрошую!

Я з Україні

Sprechen Sie Ukrainisch /
Russisch / Englisch?

[шпрєхєн зі украінішь /
руссішь / енглішь]

Ви говорите
українською/російською/
англійською?

Ich spreche Ukrainisch /
Russisch / Englisch

[іхь шпрєхє украінишь /
руссішь / енглішь]

Я говорю
українською/російською/
англійською

Wie heißen Sie?
Ich heiße …
Mein Name ist …

[ві хайсєн зі]

Як вас звати?

[іхь хайсє]

Мене звати …

[майн намє іст]

Моє им’я …

Vorname

[фоанамє]

Ім’я

Nachname

[нахнамє]

Прізвище

Wie alt sind Sie?
Geburtsdatum

[ві альт зінт зі]
[гєбуартсдатум]

Скільки вам років?
Дата нарождення
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Ihren Pass / Ausweis, bitte
Termin

[ірєн пасс / аусвайс бітте]
[тєамин]

Ваш паспорт, будь ласка
Запис (у лікаря, у
відомстві)

Unterlagen

[унталаген]

Документи

Unterschrift

[унташріфт]

Підпис

Mir geht es schlecht
Ich bin krank
Ich brauche Hilfe
Tabletten / Medikamente
Apotheke
Wo ist eine Apotheke?
Arzt

[міа гєт ес шлєіхт]
[іхь бін кранк]

Мені погано
Я хворий

[іхь браухє хільфє]

Мені потрібна допомога

[таблєтєн / медікамєнтє]

Таблетки / медикаменти

[апотеке]
[во іст айнє апотєкє]
[ацт]

Аптека
Де знаходится аптека?
Лікар

Krankenhaus

[кранкєнхаус]

Лікарня

Krankenwagen

[кранкєнваген]

Швидка допомога

Versicherung

[феазіхєрунг]

Страхування

Geld
Geld wechseln
Wir haben kein Geld
Unterkunft
Essen
Trinken
Wo ist ein Supermarkt?

WLAN

[гєльт]
[гєльт вексєльн]
[віа хабен кайн гєльт]
[унтакунфт]
[ессен]
[трінкен]
[во іст айн зупамакт]

[вєє-лан]

Гроші
Обмінювати гроші
У нас немає грошей
Житло
Їжа
Пити (напої)
Де знаходиться
супермаркет?

Вай-фай
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Важлива інформація
●

У неділю закриті всі магазини/супермаркети, крім тих, що знаходяться на
вокзалах

●

Пластикові пляшки/алюмінієві банки/скляні пляшки треба здавати назад в
супермаркет, щоб отримати гроші за тару. Після здачі ви отримаєте чек, яким
можна розраховуватися на касі

На пляшках, які треба здавати є отаких значок:

Здаються ємності в таких автоматах (в усіх супермаркетах):

Instagram: @deutsch.mit

●
●

На заправках: Diesel - дизель, Super - 95 бензин
110 - поліція, 112 – швидка допомога / пожежні

●

U-Bahn – метро

●

S-Bahn – міська електричка

●

Straßenbahn / Tram – трамвай (для того, щоб трамвай зупинився треба
натиснути на кнопку STOP / HALT перед необхідною зупинкою)

●

Bus - автобус (для того, щоб автобус зупинився треба натиснути на кнопку
STOP / HALT перед необхідною зупинкою)

●

Haltestelle – автобусна зупинка

Instagram: @deutsch.mit

