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Deutsch-polnisch-ukrainischer Sprachführer für Sport- und andere Begegnungen

Polnisch oder Ukrainisch sind gar nicht so schwer wie es auf den ersten Blick scheint. Wer „muwje (troche) po 
angjelßku” oder „ja trochy snaju anhlijsku“ lesen kann, hat schon erfolgreich seinen ersten Satz in der fremden 
Sprache gesagt. Damit die deutsch-polnisch-ukrainischen Jugendbegegnungen u. a. beim Projekt „TriM –  
Hattrick für Europa“ und bei vielen weiteren Projekten nicht sprachlos bleiben, haben wir „Drei Друзі z boiska“ 
aufgelegt. Mit Hilfe dieses Büchleins können sich junge Menschen verabreden, gemeinsam über Fußball und 
andere Dinge sprechen. Die kyrillische Schrift und die Konsonantenhäufungen braucht niemand zu fürchten. Die 
farbigen Zeilen unter den Sätzen verraten, wie die Wörter gesprochen werden.

Wir wünschen viel Spaß beim Ausprobieren!

Polsko-niemiecko-ukraińskie rozmówki na spotkania sportowe i nie tylko.

Niemiecki czy ukraiński nie są wcale tak bardzo trudne, jak wygląda to na pierwszy rzut oka. Kto potrafi 
przeczytać „iś szpresie (ajn bissien) ęglysz” albo „ja (trochy) znaju anhlijśku”, wypowiada pierwsze zdania  
w tych językach. Aby spotkania polsko-niemiecko-ukraińskiej młodzieży podczas „TriM – Hattrick dla Europy“,  
a także wielu innych projektów nie były nieme, wydajemy „Drei Друзі z boiska“. Za pomocą tej książeczki można 
umówić się ze sobą na spotkanie i porozmawiać nie tylko o piłce nożnej. Nawet cyrylicy nie musimy się obawiać. 
Pod każdym zdaniem na kolorowo podana jest pisownia fonetyczna, która ułatwia prawidłową wymowę. 

Życzymy dużo frajdy podczas wspólnych rozmów!

Українсько-німецько -польський розмовник з нагоди спортивних зустрічей і взагалі.

Німецька чи польська мови не такі вже й важкі, як виглядають з першого погляду. Хто зможе прочитати 
„iх шпрехе (айн бісхен) енґліш” або „мувє (трохе) по анґєльску” вимовлять, таким чином, перші речення 
цими іноземними мовами. Для того, щоб зустрічі польсько-німецько-української молоді з нагоди 
проекту „TriM – хеттрик для Європи“, а також багатьох інших проектів не були німими, ми видаємо „Drei 
Друзі z boiska“. За допомогою цієї книжечки молоді людим можуть домовитися про зустріч і поговорити 
про футбол або на інші теми. Не варто боятися латинської абетки. Кольорові рядки під реченнями 
показують, як правильно вимовляється кожне слово.

Бажаємо купу кайфу у процесі практичного використання!

 

VORWORT          WSTĘP          ВСТУП



DEUTSCH / NIEMIECKI  / НІМЕЦЬКA
        WYMOWA              ВИМОВА
 
Hallo! Hi! Grüß dich!
haloo! haj! grys dyś!
галльо! хай! ґрюс діх! 
Guten Tag! Guten Abend!
guten taag! guten abend!
ґутен таґ! ґутен абенд!
Wie heißt du? 
wii hajst du?
ві гайст ду?
Ich heiße Anna.
iś hajse ana.
іх гайсе анна.
Freut mich sehr!
frojt miś zeer.
фройт міх зер.
Wie alt bist du?
wi alt bist du?
ві альт бист ду?
Ich bin fünfzehn Jahre alt.
iś bin fynfcejn jare alt.
іх бин фюнфцен яре альт. 
Wo wohnst du?
wo woonst du?
во вонст ду?
Woher kommst du?
woher komst du?
вогер комст ду?
Ich komme aus Deutschland / Polen / der Ukraine.
iś kome ałs dojczland / polen / der ukraine.
іх комме аус дойчлянд / полєн / дер україне.
Ich wohne in Berlin / Warschau / Kiew.
iś wone in berlin / warszał / kijew.
іх воне ін берлін / варшау / кієв.
Wie geht es dir?
wi gejt es dija?
ві ґейт ес дір?

Danke, gut. / Es geht. / Alles in Ordnung.
danke, guut. / es gejt. / ales in ordnung.
данке, ґут. / ес ґейт. / аллєс ін орднунґ.
Tschüss! / Bis später! / Auf Wiedersehen!
cziis! / bys szpejter! / ałf widerzejen!
чюс! / бис шпетер! / ауф відерзейн!

POLNISCH / POLSKI / ПОЛЬСЬКA 
        AUSSPRACHE              ВИМОВА
 
Cześć! Hej! Witam!
tschejschtch! hej! wietam!
чєсць! гей! вітам!
Dzień dobry! Dobry wieczór!
dschjen dobbri! dobbri wjetschur!
джєнь добри! добри вєчур!
Jak masz na imię?
jak masch na imje?
як маш на імє?
Mam na imię Anna.
mamm na iemje anna.
мам на імє анна?
Bardzo mi miło!
bardso mi miwo! [w hier wie im Englischen]
бардзо мі міуо!
Ile masz lat?
iele masch laat?
ілє маш лят?
Mam piętnaście lat. 
mamm pjetnaschtchje lat. 
мам пйєнтнашчє лят.  
Gdzie mieszkasz?
gdschje mjeschkasch?
ґджє мєшкаш?
Skąd jesteś?
skond jestesch?
сконд єстешь?
Jestem z Niemiec / Polski / Ukrainy.
jeßtem s njemjez / polßki / ukraine.
єстем з нємєц / польскі / украіни.
Mieszkam w Berlinie / Warszawie / Kijowie.
mjeschkam w berlinje / warschawje / kijowje.
мєшкам в берлінє / варшавє / кійовє.
Jak się masz?
jakk schje masch?
як шє маш?
 
Dziękuję, dobrze. / Tak sobie. / Wszystko w porządku.
dschjenkuje, dobsche. / tak ßobje. / wschüßtko w poschondku.
джєнькує, добже. / так собє. / вшистко в пожондку.
Cześć! / Pa! / Na razie! / Do widzenia!
tscheschtsch! / pah! / na raschje! / do wiedsenja!
чешчь! / па! / на ражє! / до відзеня!

UKRAINISCH / UKRAIŃSKI / УКРАЇНСЬКA
        AUSSPRACHE              WYMOWA

Привіт!
prywit!
prywit!
Доброго дня! Доброго вечора! 
dobroho dnia! dobroho wetschora! 
dobroho dnia! dobroho weczora!
Як тебе звуть?
jak tebe swaty?
jak tebe zwaty!
Мене звати Анна.
mene swaty anna.
mene zwaty anna!
Дуже приємно!
dusche pryjemno!
duże pryjemno!
Скількі тобі років?
skilky tobi rokiw?
skilky tobi rokiw?
Мені п’ятнадцять років. 
meni pjatnadzjat rokiw.
meni pjatnadcjat rokiw.
Де ти живеш?
de ty schywesch?
de ty żywesz?
Звідки ти приїхав / приїхала?
swidky ty pryjichaw / pryjichala?
zwidky ty pryjichaw / pryjichała?
Я з Німеччини / Польщі / України.
ja z nimetschyny / polschtschi / ukrajiny.
ja z nimeczczyny / polszczi / ukrajiny.
Я живу в Берліні / Варшаві / Києві. 
ja schywu w berlini / warschawi / kyjewi.
ja żywu w berlini / warszawi / kyjewi.
Як справи?
jak sprawy?
jak sprawy?
Дякую, добре. / Так собі. / Все гаразд.
djakuju, dobre. / tak sobi. / wse harasd.
diakuju, dobre. / tak sobi.  / wse harazd.
Бувай! / Побачимось! / До побачення!
buwaj! / pobatschymos! / do pobatschennja! 
buwaj! / pobaczymoś! / do pobaczenia!

1. KENNENLERNEN           ZAPOZNANIE           ЗНАЙОМСТВО Привіт!

Grüßdich!
Cześć!
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POLNISCH / POLSKI / ПОЛЬСЬКA 
        AUSSPRACHE              ВИМОВА
 
Czy mówisz po niemiecku / po polsku / po ukraińsku?
tschy muwisch po njemjezku / po polßku / po ukrainßku?
чи мувіш по нємєцку / по польску / по украінску? 
Niestety nie mówię po niemiecku / po polsku  
/ po ukraińsku.
njestety nje muwje po njemjezku / po polßku / po ukrainßku.
нєстети нє мувє по нємєцку / по польску / по украінску. 
Trochę rozumiem po niemiecku / polsku / ukraińsku, 
ale nie mówię.
troche rosumjem po njemjezku / polßku / ukrainßku, alle 
nje muwje.
τрохе розумєм по нємєцку / польску / украінску, алє нє 
мувє.

Mówię (trochę) po angielsku / francusku / rosyjsku.
muwje (troche) po angjelßku / franzußku / roßyjßku.
мувє (τрохе) по анґєльску / французку / росийску.

Nie mów tak szybko, proszę!
nje muf tak schübbko, prosche !
нє мув так шибко, проше!

Mów wolniej, proszę!
muf wolnjej, prosche!
мув вольнєй, проше!

Co powiedziałeś (♂) / powiedziałaś (♀)?
zo powjedschjauesch / powjedschjauasch?
со повєджяуешь / повєджяуашь?

Nie zrozumiałem (♂) / zrozumiałam (♀).
nje srosumjauem / srosumjauam.
нє зрозумяуем / зрозумяуам.

Wszystko zrozumiałem (♂) / zrozumiałam (♀).
wschüßtko srosumjauem / srosumjauam.
вшистко зрозумяуем / зрозумяуам.

Źle mnie zrozumiałeś (♂) / zrozumiałaś (♀).
schle mnje srosumjauesch / srosumjauasch.
жлє мнє зрозумяуешь / зрозумяуашь.

Czy możesz to przetłumaczyć?
tschü moschesch to pschetumatschytsch?
чи можеш то пшетуумачичь?

Co to znaczy?
zo to snatschy?
цо то значи?

UKRAINISCH / UKRAIŃSKI / УКРАЇНСЬКA
        AUSSPRACHE              WYMOWA
 

Ти знаєш німецьку / польську / українську?
ty snajesch nimezku / polsku / ukrajinsku?
ty znajesz nimećku / polśku / ukrajinśku?  
На жаль, я не знаю німецької / польської  
/ української.
na sсhal, ja ne snaju nimezkoji / polskoji / ukrajinskoji.
na żal, ja ne znaju nimećkoji / polśkoji / ukrajinśkoji.
Я τрохи розумію німецьку / польську / українську, 
але не розмовляю.
ja trochy rosumiju nimezku / polsku / ukrajinsku, ale ne 
rosmowljaju.
ja trochy rozumiju nimećku / polśku / ukrajinśku.

Я (τрохи) знаю англійську / французьку / російську.
ja (trochy) snaju anhlijsku / franzusku / rosijsku.
ja (trochy) znaju anhlijśku / francuźku / rosijśku.

Не так швидко, повільніше!
ne tak schwydko, powilnische!
ne tak szwydko, powilnisze!

Говори, будь ласка, повільніше!
howory, bud laska, powilnische!
howory, bud’ łaska powilnisze!

Щo ти сказав (♂) / сказала (♀)?
schtscho ty skasaw / skasala?
szczo ty skazaw / skazała?

Я не зрозумів (♂) / зрозуміла (♀).
ja ne srosumiw / srosumila.
ja ne zrozumiw / zrozumiła.

Я все зрозумів (♂) / зрозуміла (♀).
ja wse srosumiw / srosumila.
ja wse zrozumiw / zrozumiła.

Ти неправильно мене зрозумів (♂) / зрозуміла (♀).
ty neprawylno mene srosumiw / srosumila.
ty neprawylno mene zrozumiw / zrozumiła.

Переклади, будь ласка!
pereklady, bud laska!
perekłady, bud’ łaska!

Що це означає?
schtscho ce osnatschaje?
szczo ce oznaczaje?

DEUTSCH / NIEMIECKI  / НІМЕЦЬКA
        WYMOWA              ВИМОВА
 

Sprichst du Deutsch / Polnisch / Ukrainisch?
szprichst du dojcz / polnysz / ukrainysz?
шпріхст ду дойч / полніш / україніш?

Ich spreche leider nicht Deutsch / Polnisch / Ukrainisch.
iś szpresie lajder niśt dojcz / polnysz / ukrainysz.
іх шпрехе ляйдер ніхт дойч / полніш / україніш.

Ich verstehe ein wenig Deutsch / Polnisch / Ukrainisch, 
kann aber nicht sprechen.
iś ferszteje ajn weniś dojcz / polnysz / ukrainysz, kan aber niśt 
szpresien.
іх ферштеє айн веніґ дойч / полніш / україніш, кан абер 
ніхт шпрехен. 

Ich spreche (ein bisschen) Englisch / Französisch / Russisch.
iś szpresie (ajn bis-sien) englysz / francyzysz / rusysz.
іх шпрехе (айн бісхен) енґліш / францьозіш / руссіш.

Sprich nicht so schnell, bitte!
szpryś niśt zo sznel, byte!
шпріх ніхт зо шнель, бітте!

Sprich langsamer, bitte!
szpryś langzamer, byte!
шпріх лянґзамер, бітте!

Was hast du gesagt?
was hast du gesagt?
вас гаст ду ґезакт?

Ich habe nicht verstanden.
iś habe niśt fersztanden.
іх габе ніхт ферштанден.

Ich habe alles verstanden.
iś habe ales fersztanden.
іх габе аллєс ферштанден.

Du hast mich falsch verstanden.
du hast miś falsz fersztanden.
ду гаст міх фальш ферштанден.

Kannst du das übersetzen?
kanst du das iberzecen?
канст ду дас іберзетцен?

Was heißt das?
was hajst das?
вас гайст дас?

 

2. VERSTÄNDIGUNG          POROZUMIEWANIE SIĘ           ПОРОЗУМІННЯ

Sprich
bitte!

langsamer,
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Czy możesz to powtórzyć?
tschü moschesch to poftuschytsch?
чи можеш то повтужичь?

Napisz to proszę.
napisch to prosche.
напиш то проше.

Jak to powiedzieć po niemiecku / polsku / ukraińsku?
jakk to powjedschjetsch po njemjezku / polßku / ukrainßku?
як то повєджєчь по нємєцку / по польску / по украінску?

Mówisz bardzo dobrze po niemiecku / polsku / ukraińsku.
muwisch bardso dobsche po njemjezku / polßku / ukrainßku.
мувіш бардзо добже по нємєцку / по польску / по 
украінску.

Повтори, будь ласка!
powtory, bud laska!
powtory, bud’ łaska!

Напиши, будь ласка.
napyschy, bud laska.
napyszy, bud’ łaska.

Як це буде німецькою / польською / українською?
jak ze bude nimezkoju / polskoju / ukrajinskoju?
jak ce bude nimećkoju / polśkoju / ukrajinśkoju?

Ти дуже добре говориш по-німецьки  / по-польськи   
/ по-українськи.
ty dushe dobre howorysch po-nimezky / po-polsky  
/ po-ukrajinsky.
ty duże dobre howorysz po-nimećky / po-polśky  
/ po-ukrajinśky.

Kannst du das wiederholen?
kanst du das widerholen?
канст ду дас відерголєн?

Schreib mir das bitte auf!
szrajb mija das bite ałf!
шрайб мір дас бітте ауф!

Wie sagt man das auf Deutsch / Polnisch / Ukrainisch?
wi zagt man das ałf dojcz / polnysz / ukrainysz?
ві закт ман дас ауф дойч / полніш / україніш?

Du sprichst sehr gut Deutsch / Polnisch / Ukrainisch.
du szprichst zer gut dojcz / polnysz / ukrainysz.
ду шпріхст зер ґут дойч / полніш / україніш.

Czy możesz

powtórzyć?
to
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DEUTSCH / NIEMIECKI  / НІМЕЦЬКA
        WYMOWA              ВИМОВА
 

ENTSCHULDIGEN SIE,...
entszuldigen zji,...
ентшульдіґєн зі,...

wo ist ... 
wo yst ...
во ист ...

... eine Post

... ajne post

... айне пост

... der Bahnhof

... der banhof

... дер бангоф

... die Jugendherberge

... di jugendherberge

... ді юґендгерберґе

... eine Bus- / Tram-Haltestelle

... ajne bus- / tram-haltesztele

... айне бус - / трам гальтештеллє

... ein Internet-Café

... ajn internet-kafe

... айн інтернет-кафе

Wie komme ich [zu Fuß] zum Museum?
wi kome iś [cu fus] cum muzeum?
ві коме іх [цу фус] цум музеум?

Komme ich mit einem Bus dorthin?
kome iś myt ajnem bus dorthin?
коме іх мит айнем бус дортгін?

Ist das weit von hier?
yst das wajt fon hija?
ист дас вайт фон гір?

Welcher Bus fährt zum Hauptbahnhof / Flughafen?
welsier bus fert cum hałptbanhof / flughafen?
велхер бус ферт цум гауптбангоф / флюґгафен?

Wo muss ich aussteigen?
wo muss iś ałs-sztajgen?
во мус іх аусштайґен?

Muss ich umsteigen?
muss iś umsztajgen?
мус іх умштайґен?

(nach) links / rechts / geradeaus / zurück
(nach) links / rehts / geradeałs / curyk
(нах) лінкс / рехтс / ґерадеаус / цурік

POLNISCH / POLSKI / ПОЛЬСЬКA 
        AUSSPRACHE              ВИМОВА
 

PRZEPRASZAM, ...
pscheprascham,...
пшепрашам,...

gdzie jest ...
gdschje jeßt ...
ґджє єст ...

... poczta

... potschta

... почта

... dworzec

... dwoschez

... двожец

... schronisko młodzieżowe

... ßchronisko modschjeschowe

... схроніско муоджєжове

... przystanek autobusowy / tramwajowy

... pschüstanek autobußowy / tramwajowy

... пшистанек аутобусови / трамвайови

... kafejka internetowa

... kafejka internetowa

... кафейка інтернетова

Jak dojść [pieszo] do muzeum?
jakk do-ischtsch [pjescho] do museum?
як дойшчь [пєшо] до музеум?

Czy można tam dojechać autobusem?
tschü moschna tamm dojechatch autobusem?
чи можна там доєхачь аутобусем?

Czy to daleko stąd?
tschü to daleko stont?
чи то далєко стонд?

Który autobus jedzie na dworzec główny / lotnisko?
ktury autobus jedschje na dwoschez guwny / lotnisko?
ктури аутобус єджє на двожец ґуувни / льотніско?

Gdzie mam wysiąść?
gdschje mam wyschjonschtch?
ґджє мам виходжичь?

Czy muszę się przesiąść?
tschü musche schje pscheschjonschtch?
чи муше шє пшешьоншчь?

na lewo / na prawo / prosto / z powrotem
na lewwo / na prawo / proßto / s powrotem
на лєво / на право / просто / з повротем

UKRAINISCH / UKRAIŃSKI / УКРАЇНСЬКA
        AUSSPRACHE              WYMOWA
 

ПЕРЕПРОШУЮ, 
pereproschuju,...
pereproszuju,...

Де є ...
de je ...
de je ...

пошта
poschta
poszta

вокзал
woksal
wokzał

хостел
hostel
hosteł

Автобусна / трамвайна зупинка
awtobusna / tramwajna supynka
awtobusna / tramwajna zupynka

Інтернет-кафе
internet-кafe
internet-kafe

Як пішки добратися до музею?
jak pischky dobratysia do museju?
jak piszky distatysia do muzeju?

Можна доїхати туди автобусом?
moschna dojichaty tudy awtobusom?
można dojichaty tudy awtobusom?

Це далеко звідси?
ze daleko zwidsy?
ce daleko zwidsy?

Який автобус їде на вокзал / в аеропорт?
jakyj awtobus jide na woksal / w aeroport?
jakyj awtobus jide na wokzał / w aeroport?

Де мені треба вийти?
de meni treba wyjty?
de meni treba wyjty?

Чи треба десь пересідати?
tschy treba des peresidaty?
czy treba deś peresidaty?

Наліво / направо / прямо / назад
naliwo / naprawo / prjamo / nasad
naliwo / naprawo / priamo / nazad

3. WEGBESCHREIBUNG          PYTANIA O DROGĘ           ЗАПИТАННЯ ПРО ДОРОГ

Чи треба
десь пересідати?
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POLNISCH / POLSKI / ПОЛЬСЬКA 
        AUSSPRACHE              ВИМОВА
 

Zapraszam cię na kawę / herbatę / lody.
saprascham tschje na kawe / herbate / loddy.
запрашам чє на каве / хербате / льоди.

Co robisz dziś wieczorem?
zo robisch dschjisch wjetschorem?
цо робіш вєчорем?

Pójdziemy na spacer?
pujdschjemy na ßpazer?
пуйджєми на спацер?

Może pójdziemy do kina / do klubu / do baru?
mosche pujdschjemy do kina / do klubu / do baru?
може пуйджєми до кіна / до клюбу / до бару?

Czy masz ochotę potańczyć? Czy masz (dziś / jutro) czas?
tschü masch ochote potantschytch? tschü masch (dschjisch 
/ jutro) tschaß? 
чи маш охоте потаньчичь? чи маш (джішь / ютро) час?

Pójdziemy razem?
pujdschjemy rasem?
пуйджєми разем?

Gdzie się spotkamy? Na rynku?
gschje schje ßpotkamy? na rynku?
ґджє шє спотками? на ринку?

Jesteś bardzo sympatyczny / sympatyczna.
jeßtesch bardso ßympatytschny (♂) / ßympatytschna (♀).
єстешь бардзо симпатични / симпатична.

Mogę cię odprowadzić?
moge tchje odprowadschjitch?
моґе чє одпроваджічь?

ODPOWIEDŹ POZYTYWNA
(Bardzo) Chętnie! / Jasne. / Zgoda. / Okay.  
/ Z przyjemnością. / Dobry pomysł!
(bardso) chentnje! / jaßne. / sgodda. / okej.  
/ s pschyjemnoschtchjou. / dobbry pomyß!
(бардзо) хентнє! / ясне. / зґода.  / окей.  
/ з пшиємношьчоу. / добри помисл!

UKRAINISCH / UKRAIŃSKI / УКРАЇНСЬКA
        AUSSPRACHE              WYMOWA
 

Йдемо на каву / чай / морозиво.
jdemo na kawu / tschaj / morosywo.
jdemo na kawu / czaj / morozywo.

Що ти робиш сьогодні ввечері ?
tscho ty robysch sohodni wwetscheri?
szczo ty robysz siohodni wweczeri?

Може, прогуляємося?
mosche, prohuljajemosja?
może, prohuliajemosia?

Може підемо в кіно / до клубу / до бару?
mosche pidemo w kino / do klubu / do baru?
może, pidemo w kino / do kłubu / do baru?

Підемо потанцювати? Ти (сьогодні / завтра) 
вільний / вільна?
pidemo potanzjuwaty? ty (sohodni / zawtra) wilnyj / wilna ?
pidemo potańciuwaty? ty (siohodni / zawtra) wilnyj / wilna?

Підемо разом?
pidemo rasom?
pidemo razom?

Де зустрінемося? На Ринку?
de zustrinemosja? na rynku ?
de zustrinemosia? na rynku?

Ти дуже симпатичний / симпатична.
ty duze sympatytschnyj (♂) / sympatytscha (♀).
ty duże sympatycznyj / sympatyczna.

Можна тебе відпровадити?
mozna tebe widprowadyty?
można tebe widprowadyty?

ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДЬ
(Супер!) Класно! / O.K. / Погоджуюсь! / З радістю.  
/ Добра ідея!
(super!) кlasno! / о.к. / pochodschujusch! / s radißtju. / dobra 
ideja!
(super!)  kłasno! / okej! / pohodżujuś! / z radistiu. dobra ideja!

DEUTSCH / NIEMIECKI  / НІМЕЦЬКA
        WYMOWA              ВИМОВА
 

Komm, ich lade dich zum Kaffee / Tee / Eis ein.
kom, iś lade dyś cum kafe / te / ajs ajn.
ком, іх ляде діх цум кафе / теє / айс айн.

Was machst du heute Abend?
was machst du hojte abend?
вас махст ду гойте абенд?

Wollen wir spazieren gehen?
wollen wir szpacjiren gejen?
воллєн вір шпацірен ґейєн?

Vielleicht gehen wir ins Kino / in einen Club / in eine Bar?
filajśt gejen wir ins kino / in ajnen klub / in ajne bar?
філляйхт ґеєн вір інс кіно / ін айнен клюб / ін айне бар?
Hast du Lust, tanzen zu gehen? Hast du (heute / morgen)  
Zeit?
hast du lust, tancen cu gejen? hast du (hojte / morgen) cajt?
гаст ду люст, танцен цу ґейєн? гаст ду (гойте / морґен) цайт?

Gehen wir zusammen?
gejen wir cuzamen?
ґеєн вір цузамен?

Wo treffen wir uns? Auf dem Marktplatz?
wo trefen wir uns? ałf dem marktplac?
во трефен вір унс? ауф дем марктпляц?

Du bist sehr sympathisch.
du byst zer zympatisz.
ду бист зер зимпатіш.

Darf ich dich bringen?
darf iś dyś bringen?
дарф іх діх брінґен?

POSITIVE ANTWORT 
(Sehr) Gern! / Klar. / Einverstanden. / O.K. / Mit Vergnügen. 
/ Gute Idee!
(zer) gern! / klar. / ajnfersztanden. / o.k. / mit fergnygen.  
/ gute ide-e!
(зер) ґерн! / кляр. / айнферштанден. / о.к. / міт ферґнюґен. 
/ ґуте ідеє!

 

4. VERABREDUNG          UMÓWIENIE SIĘ          ЗУСТРІЧ

Wo treffen 

wir uns?

Na rynku?
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ODPOWIEDŹ NEGATYWNA
Nie, nie chcę.
nje, nje chze.
нє, нє хце.

Może innym razem.
mosche innymm rasem.
може інним разем.

Przykro mi, ale nie mogę.
pschykro mi, alle nje moge.
пшикро мі, алє нє моґе.

Dziękuję, ale już jestem umówiona / umówiony.
dschjenkuje, alle jusch jeßtem umuwjony (♂) / umuwjona (♀).
джєнькує, але юж єстем умувьона / умувьони.

(Dziś) nie mam ochoty / czasu.
(dschjisch) nje mam ochoty / tschaßu.
(джішь) нє мам охоти / часу.

Źle się czuję.
schjle schje tschuje.
жлє шє чує.

Niestety nie.
njeßtety nje.
нєстети нє.

ЕГАТИВНА ВІДПОВІДЬ     

Ні, не хочу.
ni, ne chotschu.
ni, ne choczu.

Не сьогодні.
ne sohodni.
ne siohodni.

На жаль, не можу.
na schal, ne moschu.
na żal, ne możu.

Дякую, я вже маю домовленість.
djakuju, ja wsche maju domowlenist.
diakuju, ja wże maju domowlenist’. 
Не маю сьогодні бажання / часу.
ne maju sohodni baschannja / tschasu.
ne maju siohodni bażannia / czasu.

Я погано себе почуваю.
ja pohano sebe potschuwaju.
ja pohano sebe poczuwaju.

На жаль, ні.
na schal, ni.
na żal, ni.

NEGATIVE ANTWORT
Nein, ich will nicht.
najn, iś will niśt.
найн, іх віль ніхт.

Vielleicht ein anderes Mal.
filajśt ajn anderes mal.
філляйхт айн андерес маль.

Es tut mir leid, aber ich kann nicht.
es tut mija lajd, aber iś kan niśt.
ес тут мір ляйд, абер іх кан ніхт.

Danke, aber ich bin schon verabredet.
danke, aber iś bin szon ferabredet.
данке, абер іх бін шон ферабредет.

Ich habe (heute) keine Lust / Zeit.
iś habe (hojte) kajne lust / cajt.
іх габе (гойте) кайне люст / цайт.

Ich fühle mich nicht wohl.
iś fyle miś niśt wol.
іх фюлє міх ніхт воль.

Leider nein.
lajder najn.
ляйдер найн.

Добра
ідея!

Vielleicht
Mal?

ein anderes Źle
się czuję.
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DEUTSCH / NIEMIECKI  / НІМЕЦЬКA
        WYMOWA              ВИМОВА
 

Bist du Fußballfan?
byst du fusbalfen?
бист ду фусбальфен?

Ja, ich bin Fan (von Polen, Deutschland, der Ukraine).
ja, iś byn fen (fon polen, dojczland, der ukraine).
я, іх бин фен (фон полєн,дойчлянд, дер україне).

Wollen wir zusammen das Spiel ansehen?
wolen wir cuzamen das szpil anzejen?
волєн вір цузамен дас шпіль анзеєн?

Wo können wir uns das Spiel ansehen?
wo kenen wir uns das szpil anzejen?
во кьонен вір дас шпіль анзеєн?

In welchen Trikots spielt unsere / eure Mannschaft?
in welsien trikos szpilt unzere / ojre manszaft?
ін велхен трікос шпільт унзере / ойре маншафт?

Wie heißt dein Lieblingsspieler?
wi hajst dajn liblings-szpiler?
ві гайст дайн ліблінксшпілєр?
Wer ist Favorit?
wer yst faforit? 
вер ист фафоріт?

Woher kommt der Schiedsrichter? / So eine Pfeife!
woher komt der szidsryśter? / zo ajne pfajfe!
вогер комт дер шідсріхтер? / зо айне пфайфе!

ein tolles / langweiliges Spiel / ein Spiel voller 
Emotionen
ajn toles / langwajliges szpil / ajn szpil foler emocjonen
айн толлєс / лянґвайліґес шпіль / айн шпіль фолєр 
емоцйонен

Das war Abseits! / Das war kein Abseits!
das war abzajts! / das war kajn abzajts!
дас вар абзайтс! / дас вар кайн абзайтс!

Foul! / Das war kein Foul, das war eine Schwalbe.
fałl! / das war kajn fałl, das war ajne szwalbe.
фауль! / дас вар кайн фауль, дас вар айне швальбе.

POLNISCH / POLSKI / ПОЛЬСЬКA 
        AUSSPRACHE              ВИМОВА
 

Czy jesteś kibicem piłkarskim?
tschü jeßtesch kiebiezem piukarßkim?
чи єстешь кібіцем?

Tak, jestem kibicem (Polski, Niemiec, Ukrainy).
tak, jeßtem kiebiezem (polßki, njemjez, ukrainy).
так, єстем / єстешьми кібіцем / кібіцамі (польскі, 
нємєц, украіни). 

Czy możemy razem obejrzeć ten mecz?
tschü moschemy rasem obejschetch tenn metsch?
чи можеми разем обейжечь тен меч?

Gdzie możemy obejrzeć ten mecz?
gschje moschemy obejschetch tenn metsch?
ґджє можеми обейжечь тен меч?

W jakich koszulkach gra nasza / wasza drużyna?
w jakkich koschulkach gra nascha / wascha druschyna?
в якіх кошульках ґра наша / ваша дружина?

Jak się nazywa twój ulubiony piłkarz?
jakk schje nasywa twuj ulubiony piukasch?
як шє назива твуй улюбьони піукаж?
Kto jest faworytem?
kto jeßt faworytem?
кто єст фаворитем?

Skąd jest sędzia? / Sędzia kalosz!
skond jeßt ßendschja? / ßendschja kalosch!
сконд єст сенджя? / сенджя кальош!
 
świetny / nudny mecz / mecz pełen emocji
schwjetny / nudny mätsch / mätsch pe-uen emozi
швєтни / нудни меч / меч пеуен емоцйі

Tam był spalony! / Nie było spalonego!
tamm byu ßpalony! / nje byuo ßpalonego!
там биу спальони! / нє биуо спальонеґо!

Faul! / Nic nie było, on symulował.
faul! / niz nje byuo, on symulowau.
фауль! / ніц нє биуо, он симульовау.

UKRAINISCH / UKRAIŃSKI / УКРАЇНСЬКA
        AUSSPRACHE              WYMOWA
 

Ти – футбольний вболівальник?
ty – futbolnyj wboliwalnyk?
ty – futbolnyj wboliwalnyk?

Так, я вболіваю за Польщу, Німеччину, Україну.
tak, ja wboliwaju za polschtschu, nimetschschynu, ukrajinu.
tak, ja wboliwaju za polszczu, nimeczczynu, ukrajinu.

Може, подивимося цей матч разом?
mosche, podywymoßja zej matsch rasom?
może, podywymosia cej matcz razom?

Де ми можемо подивитися цей матч?
de my moschemo podywytyßja zej matsch?
de my możemo podywytysia cej matcz?

В якій формі виступає наша / ваша команда?
w jakij formi wystupaje nascha / wascha komanda?
w jakij formi wystupaje nasza / wasza komanda?

Хто твій улюблений футболіст?
chto twij uljublenyj futbolißt?
chto twij uliublenyj futbolist?
Хто фаворит? 
chto faworyt?
chto faworyt? 

Звідки цей арбіртр! Суддю на мило!
swidky zej arbitr! ßuddju na mylo!
zwidky cej arbitr! suddiu na myło!

Блискуча / нудна / емоційна гра
blyßkutscha / nudna / emozijna hra
błyskucza / nudna / emocijna hra

Тaм був офсайд! / То не був офсайд!
tam buw ofßajd! / to ne buw ofßajd!
tam buw ofsajd! / tam ne buło ofsajdu!

Фол! / Там нічого не було, він симулює.
fol! / tam nitschoho ne bulo, win symuljuje.
foł! / tam niczoho ne buło, win symuluje.

I. Das Spiel / Mecz / Гра

5. RUND UM DEN FUßBALL          WSZYSTKO O PIŁCE          ВСЕ ПРО ФУТБОЛ  

Das warAbseits!

Nie było
spalonego!
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Das Spiel wird immer härter.
das szpil wyrd ymer herter.
дас шпіль вірд імер гертер.
eine hundertprozentige Chance / Wie kann man so 
eine Vorlage verhauen?
ajne hundertprocentige szanc / wi kann man zo ajne forlage 
fer-hałen?
айне гундертпроцентіґе шансе / ві кан ман зо айне 
форляґе фергаун?

Elfmeter!  
elfmeter!  
ельфметер!

Tor!!!
tor!!!
тор!!!

Die Fans toben vor Freude.
di fens toben for frojde.
ді фенс тобен фор фройде.

ein Spiel auf ein Tor / Noch ein Tor, noch ein Tor!
ajn szpil ałf ajn tor / noch ajn tor, noch ajn tor!
айн шпіль ауф айн тор / нох айн тор, нох айн тор!

 
In fünf Minuten ist Halbzeit.
in fynf minuten yst halbcajt.
ін фюнф мінутен ист гальбцайт.

Latte! Pfosten!
late! pfosten!
ляте! пфостен!

Noch ein Tor und es kommt zur Verlängerung.
noch ajn tor und es komt cur ferlengerung.
нох айн тор унд ес комт цур ферленґерунґ.
Noch zwei Minuten bis zum Ende der Verlängerung, 
danach gibt’s Elfmeterschießen.
noch cwaj minuten bys cum ende der ferlengerung, danach 
gybts elfmeterszisen.
нох цвай мінутен бис цум енде дер ферленґерунґ, данах 
ґибст ельфметершісен.

Schlusspfiff
szlus-pfyf
шлюспфіф

Willst du mit mir das Trikot / den Schal tauschen?
wylst du mit mija das trikoo / den szal tałszen?
вильст ду міт мір дас тріко / ден шаль таушен?

Gra się zaostrza. 
gra schje saoßtscha.
ґра шє заостша.
stuprocentowa sytuacja / Jak można przestrzelić  
w takiej sytuacji?
ßtuprozentowa ßytuazja / jakk moschna pscheßtschelitch  
w takkjej ßytuazi?
ступроцентова ситуацйа / як можна пшестшелічь  
в такєй ситуацйі?

Karny!   
karny!  
карни!

Gol!!!
gol!!!
ґоль!!!

Kibice na stadionie szaleją z radości.
kiebieze na ßtadjonje schalejou s radoschtchi.
кібіце на стадйонє шалейоу з радошчі.

To mecz do jednej bramki. / Jeszcze jeden, jeszcze jeden!
to mätsch do jednej bramki. / jeschtsche jedden, jeschtsche 
jedden!
то меч до єдней брамкі. / єшче єден, єшче єден! 

Przerwa będzie za pięć minut.
pscherwa bendschje sa pjentch minut.
пшерва бенджє за пйєнчь мінут.

Poprzeczka! Słupek!
popschetschka! ßwupek! [w wie im Englischen]
попшечка! суупек!

Jeszcze jeden gol i będzie dogrywka.
jeschtsche jedden gol i bendschje dogryfka.
єшче єден голь і бенджє доґривка.
Do końca dogrywki zostały dwie minuty, a potem 
będą karne.
do konza dogryfki soßtaue dwje minuty, a pottem bendou 
karne.
до коньца доґривкі зостауи двє мінути, а потем бендоу 
карне.

Końcowy gwizdek
konzowy gwiesdek
коньцови ґвіздек

Czy wymienisz się ze mną koszulką / szalikiem?
tschü wymjenisch schje sä mnou koschulkou / schalikjem?
чи вимєніш шє зе мноу кошулькoy / шалікєм?

Гра загостроюється.
hra sahoßtrjujetßja.
hra zahostriujetsia.
Як можна упустити такий стопроцентний гольовий 
момент?
jak moschna upußtyty takyj ßtoprozentnyj holjowyj 
moment?
jak można upustyty takyj stoprocentnyj holjowyj moment?

Пенальті!  
penalti!  
penalti!

Гол!!!
hol!!!
hoł!!!

Вболівальники на стадіоні шаленіють.
wboliwalnyky na ßtadioni schalenijut.
wboliwalnyky na stadioni szałenijut’.

Гра в одні ворота. / Гол, ще гол!
hra w odni worota. / hol, tsche hol!
hra w odni worota. / hoł, szcze hoł!

Перерва буде через п“ять хвилин!
pererwa bude tschereß pjat chwylyn!
pererwa bude czerez pjat chwyłyn!

Штанга! Стійка! 
schtanha! stijka!
sztanha! stijka!

Ще один гол і буде додатковий час!
tsche odyn hol i bude dodatkowyj tschas!
szcze odyn hoł i bude dodatkowyj czas!
Ще дві хвилини додаткового часу, тоді буде серія 
пенальті.
tsche dwi chwylyny dodatkowoho tschaßu, todi bude ßerija 
penalti.
szcze dwi chwyłyny dodatkowoho czasu, todi bude serija 
penalti.

Фінальний свисток
finalnyj swystok
finalnyj swystok

Обміняємося футболками / шаликами?
obminjajemoßja futbolkamy / schalykamy?
obminiajemoś futbołkamy / szałykamy?

Перерва

буде через

п“ять хвилин!
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II. Das Spielfeld / Boisko / Поле

der Stürmer, der Angriffsspieler
der sztyrmer, der angryfs-szpiler
дер штюрмер, дер анґріфшпілєр
 

napastnik
napaßtnik
напастнік
 

нападник
napadnyk
napadnyk

der linke Mittelfeldspieler
der linke mitelfeldszpiler
дер лінке  міттельфельдшпілєр
 

lewy pomocnik
lewwy pomoznik
лєви помоцнік
 

Лівий атакувальний півзахисник
liwyj atakuwalnyj  piwsachyßnyk
liwyj atakuwalnyj piwzachysnyk

der Kapitän
der kapiteen
дер капітен
 

kapitan
kapitan
капітан
 

капітан
kapitan
kapitan

der Strafraum
der sztrafrałm
дер штрафраум
 

pole karne
pole karne
полє карне
 

Штрафний майданчик
schtrafnyj majdantschyk
sztrafnyj majdanczyk

der Torraum
der tor-rałm
дер торраум
 

pole bramkowe
pole bramkowe
полє брамкове
 

Воротарський майданчик
worotarßkyj majdantschyk
worotarśkyj majdanczyk

die Linie
di linje
ді лініє
 

linia
linja
ліньйа
 

Лінія
linija
linija

der rechte Mittelfeldspieler
der reśte mitelfeldszpiler
дер рехте  міттельфельдшпілєр
 

prawy pomocnik
prawy pomoznik
прави помоцнік
 

Правий атакувальний півзахисник
prawyj atakuwalnyj piwsachyßnyk
prawyj atakuwalnyj piwzachysnyk

der defensive Mittelfeldspieler
der defenzjiwe mitelfeldszpiler 
дер дефензіве 
міттельфельдшпілєр
 

defensywny pomocnik
defenßywny pomoznik
дефенсивни помоцнік
 

Опорний півзахисник
opornyj piwsachyßnyk
opornyj piwzachysnyk

der Außenverteidiger
der ałsenfertajdiger
дер аусенфертайдіґер
 

boczny obrońca
botschny obronza
бочни оброньца
 

захисник
sachyßnyk
zachysnyk

der Rasen
der razen
дер разен

 murawa
 murawa
 мурава

газон
hason
hazon

der Innenverteidiger
der ynenfertajdiger
дер іненфертайдіґер
 

środkowy obrońca
schrodkowy obronza
шьрудкови оброньца
 

Центральний захисник
zentralnyj sachyßnyk
centralnyj zachysnyk

der Trainer
der trener
дер тренер

   trener
   trener
   тренер

тренер
trener
trener

der Schiedsrichter
der szidsryśter
дер шідсріхтер
 

sędzia
sendschja
сенджя
 

суддя
ßuddia
suddia

der offensive Mittelfeldspieler
der ofensjiwe  mitelfeldszpiler
дер офензіве  
міттельфельдшпілєр
 

ofensywny pomocnik
ofenßywny pomoznik
офенсивни помоцнік
 

плеймейкер
plejmejker
płejmejker

die Ersatzbank
di er-zacbank
ді ерзацбанк
 

ławka rezerwowych
uafka reserwowych
уавка резервових
 

Лава запасних
lawa sapaßnych
ława zapasnych

der Torwart
der torwart
дер торварт
 

      bramkarz
   bramkasch
   брамкаж

воротар
worotar
worotar

der Ball 
der bal
дер баль
 

piłka
piuka
піука
 

М“яч
mjatsch
mjacz

     der Ersatzspieler
     der er-zac-szpiler
     дер ерзацшпілєр

zawodnik rezerwowy
sawodnik reserwowy
заводнік резервови

Запасний гравець
sapaßnyj hrawetz
zapasnyj hraweć

der Linksverteidiger
der linksfertajdiger
дер лінксфертайдіґер
der Rechtsverteidiger
der reśtsfertajdiger
дер рехтсфертайдіґер
der zentrale Mittelfeldspieler
der centrale  mitelfeldszpiler
дер централє  
міттельфельдшпілєр
der Außenmittelfeldspieler
der ałsenmitelfeldszpiler
дер аусенміттельфельдшпілєр
der Flügelspieler
der flygelszpiler
дер флюґельшпілєр

lewy obrońca
lewwy obronza
лєви оброньца 
prawy obrońca
prawy obronza
прави оброньца
środkowy pomocnik
schrodkowy pomoznik
шьрудкови помоцнік

boczny pomocnik
botschny pomoznik
бочни помоцнік
skrzydłowy
ßkschydlowy
скшидуови

Лівий захисник
liwyj  sachyßnyk
liwyj  zachysnyk
Правий захисник
prawyj sachyßnyk
prawyj  zachysnyk
Центральний півзахисник
zentralnyj  piwsachyßnyk
centralnyj piwzachysnyk

Фланговий півзахисник
flanhowyj  piwsachyßnyk
fłanhowyj piwzachysnyk
нападник
napadnyk
napadnyk



POLNISCH / POLSKI / ПОЛЬСЬКA 
        AUSSPRACHE              ВИМОВА
 

bilet (na mecz)
bielet na mätsch
білєт на меч

faza grupowa / faza pucharowa
fasa grupowa / fasa pucharowa
фаза ґрупова / фаза пухарова

ćwierćfinał / półfinał / finał
tchwjertchfinau / pufinau / finau
чьвєрчьфінау / пууфінау / фінау
gwizdek rozpoczynający mecz / gwizdek końcowy  
/ hymn narodowy
gwisdek rospotschynajoncy / gwisdek konzowy / hymn narodowy
ґвіздек розпочинайонци меч / ґвіздек коньцови / химн 
народови
ustawienie drużyny na początku meczu  
/ reprezentacja narodowa
ußtawjenje druschyny na potschontku mätschu  
/ räpräsentacja narodowa
уставєнє дружини на почонтку мечу / репрезентацйа 
народова
posiadanie piłki / gra z klepki / główka / kopać  
/ strzelać
poschjadanje piuki / gra s klepki / guwka / kopatch / ßtschelatch
посяданє піукі / ґра з клєпкі / ґлувка / копачь / стшелячь

selekcjoner reprezentacji narodowej / kadra  
/ numer zawodnika / sędziowie
ßelekzjoner räpräsentazi narodowej / kadra / numer 
sawodnika / ßendschjowje
селєкцйонер репрезентацйі народовей / кадра / нумер 
заводніка / сенджьовє 
dośrodkowanie / rzut rożny / bramka samobójcza  
/ kontra / rykoszet
doschrodkowanie / schut roschny / bramka ßamobujtscha  
/ kontra / rykoschet
дошьродкованє / жут рожни / брамка самобуйча  
/ контра / рикошет

zawieszenie zawodnika 
sawjeschenje sawodnika
завєшенє заводніка

tabela / różnica bramek 
tabela / ruschniza bramek
табеля / ружніца брамек

dogrywka / rzuty karne
dogryfka / schuty karne
доґривка / жути карне

UKRAINISCH / UKRAIŃSKI / УКРАЇНСЬКA
        AUSSPRACHE              WYMOWA
 

Квиток (на матч)
kwytok na matsch
kwytok na matcz

Відбіркові матчі / фінал
widbirkowi matschi / final
widbirkowi matczi / finał

Одна восьма фіналу / півфінал / фінал
odna woßma finalu / piwfinal / final
odna wośma finału / piwfinał / finał
Стартовий свисток / фінальний свисток  
/ національний гімн
ßtartowyj ßwyßtok / finalnyj ßwyßtok / nazionalnyj himn
startowyj swystok / finalnyj swystok / nacionalnyj himn

Розстановка футболістів на початку матчу  
/ національна збірна
rosßtanowka futbolißtiw na potschatku matschu  
/ nazionalna sbirna
rozstanowka futbolistiw na poczatku matczu  
/ nacionalna zbirna
Володіти м’ячем / подвійна передача / удар 
головою / бити
wolodity mjatschem / podwijna peredatscha  
/ udar holowoju / kopaty / byty
wołodity mjaczem / podwijna peredacza / udar holowoju / byty
Тренер національної збірної / основний склад  
/ номер футболіста / судді
trener nazionalnoji sbirnoji / oßnownyj ßklad  
/ nomer futbolißta / suddi
trener nacionalnoji zbirnoji / osnownyj skład  
/ nomer futbolista suddi
Фланг / kутовий / гол у власні ворота  / контратака  
/ поперечна передача
flanh / kutowyj / hol u wlaßni worota / kontrataka  
/ poperetschna peredatschna
fłanh / kutowyj / hoł u własni worota / kontrataka  
/ popereczna peredacza

Дискваліфікація
dyßkwalifikazija
dyskwalifikacija

Таблиця / різниця голів
tablyzja / risnyzja holiw
tabłycia / riznycja holiw

Додатковий час / серія пенальті
dodatkowyj tschaß / ßerija penalti
dodatkowyj czas / serija penalti

DEUTSCH / NIEMIECKI  / НІМЕЦЬКA
        WYMOWA              ВИМОВА
 

die Eintrittskarte
di ajntrytskarte
ді айнтрітскарте

die Gruppenphase, die Vorrunde / die Finalrunde
di grupenfaze, di for-runde / di finalrunde
ді ґруппенфазе, ді форрунде / ді фінальрунде

das Viertelfinale / das Halbfinale / das Finale
das firtelfinale / das halbfinale / das finale
дас фіртельфіналє / дас гальбфіналє / дас фіналє

Anpfiff / Abpfiff / Nationalhymne
anpfyf / abpfyf / nacjonalhymne
анпфіф / абпфіф / нацйональгимне

Aufstellung / Auswahlmannschaft
ałfsztelung / ałswalmanszaft
ауфштелюнґ / аусвальманшафт

Ballbesitz / Doppelpass / Kopfball / kicken / schießen
balbezyc / dopelpas / kopfbal / kyken / szisen
бальбезіц / допельпас / копфбаль / кікен / шісен

der Bundestrainer / der Kader / die Rückennummer  
/ die Unparteiischen
der bundestrener / der kader / di rykennumer / di unpartaj-iszen 
дер бундестренер / дер кадер / ді рюкеннумер / ді 
унпартайішен

Flanke / Ecke / Eigentor / Konter / Querschläger
flanke / eke / ajgentor / konter / kwerszleger
флянке / еке / айґентор / контер / квершлегєр

die Sperre
di szpere
ді шперре

die Tabelle / das Torverhältnis 
di tabele / das torferheltnis
ді табеллє / дас торфергельтніс

die Nachspielzeit / das Elfmeterschießen
di nachszpilcajt / das elfmeter-szisen
ді нахшпільцайт / дас ельфметершісен

 

III. Fan-Wörterbuch / Słownik kibica / Словник вболівальника
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wręczenie medali
wrentschenje medali
вренченє медалі

zwycięzca
swytschjenschza
звичєнжца

wejście zawodnika na boisko / zejście zawodnika z boiska
wejschtje sawodnika na bo-isko / sejschtje sawodnika s bo-iska
вейшчє заводніка на боіско / зейшьчє заводніка з боіскa
wybór strony boiska / zamiana stron boiska
wybur ßtrony bo-iska / samjana stron bo-iska
вибур строни боіска / замяна строн боіска
podać / centrować 
podatch / zentrowatch
подачь / центровачь
początek gry / rzut wolny / rzut karny
potschontek gry / schut wolny / schut karny
почонтек ґри / жут вольни / жут карни

wyrzut z autu / rzut rożny / wybicie piłki przez 
bramkarza
wyschut s autu / schut roschny / wybitje piuki psches 
bramkascha
вижут з ауту / жут рожни / вибічє піукі пшез брамкажа
główka / strzał z woleja / zagranie z klepki
guwka / ßtschau s woleja / sagranje s klepki
ґлувка / стшал з волея / заґранє з клєпкі
mecz grupowy / mecz w systemie pucharowym  
/ play-off
mätsch grupowy / mätsch w syßtemje pucharowym  
/ play-off
меч ґрупови / меч в системє пухаровим / плей-офф
podwórkowa piłka nożna
podwurkowa piuka noschna
подвуркова піука ножна
punkty / bramki
punkte / bramki
пункти / брамкі
zwycięstwo / porażka / remis
swytjenßtwo / poraschka / remis
звичєнство / поражка / реміс

Нагородження
nahorodschennja
nahorodżennia

Переможець
peremoschez
peremożeć
замінювати гравця / випускати запасного гравця
saminjuwaty hrawzja / wypuskaty sapaßnoho hrawcja
zaminiuwaty hrawcia / wypuskaty zapasnoho hrawcia 
вибір воріт / зміна сторін
wybir worit / smina ßtorin
wybir worit / zmina storin
робити передачу / передавати м’яч із краю поля
robyty peredatschu / peredawaty mjatsch is kraju polja
robyty peredaczu / peredawaty mjacz iz kraju polja
початок гри / вільний удар / одинадцятиметровий
potschatok hry / wilnyj udar / odynadzjatymetrowyj
poczatok hry / wilnyj udar / odynadciatymetrowyj
вкидання мя’ча / кутовий / удар від воріт
wkydannja mjatscha / kutowyj / udar wid worit
wkydannia mjacza / kutowyj / udar wid worit
 
 
удар головою / удар з льоту / подвійний пас
udar holowoju / udar z ljotu / podwijnyj paß
udar holowoju / udar z lotu / podwijnyj pas
груповий матч / відбірний матч / плей-оф
hrupowyj matsch / widbirnyj matsch / plej-of
hrupowyj matcz / widbirnyj matcz / płej-of
 
 
вуличний футбол
wulytschnyj futbol
wulycznyj futbol
очки / голи
otschky / holy
oczky / holy
перемога / поразка / нічия
peremoha / poraska / nitschyja
peremoha / porazka / niczyja

die Siegerehrung
di zjiger-erung
ді зіґерерунґ

der Sieger
der zjiger
дер зіґер
einwechseln / auswechseln  
ajnwegzeln / ałswegzeln 
айнвексельн / аусвексельн  
die Seitenwahl / der Seitenwechsel
di zajtenwal / der zajtenwegzel
дi зайтенваль / дер зайтенвексель
passen / flanken
pasen / flanken
пасен / флянкен
der Anstoß / der Freistoß / der Elfmeter
der ansztos / der frajsztos / der elfmeter
дер анштос / дер фрайштос / дер ельфметер

der Einwurf / der Eckball / der Abstoß
der ajnwurf / der ekbal / der absztos
дер айнвурф  / дер екбаль / дер абштоф

der Kopfball / der Volleyschuss / der Doppelpass
der kopfbal / der wolejszus / der dopelpas
дер копфбаль / дер воллішус /  дер доппельпас
das Gruppenspiel / das Ausscheidungsspiel / das KO-Spiel
das grupenszpil / das ałs-szajdungs-szpil / das ka-o-szpil
дас ґруппеншпіль / дас аусшайдунґсшпіль / дас ко-шпіль

der Straßenfußball
der sztrasenfusbal
дер штрасенфусбаль
die Punkte / die Tore
di punkte / di tore
ді пункте / ді торе
der Sieg / die Niederlage / das Unentschieden
der zijg / di niderlage / das unentsziden
дер зіґ / ді нідерляґе / дас унентшіден
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IV. Fußball-Kleidung / Strój piłkarski / Футбольна форма

Kapitänsbinde
kapitensbynde
капітенсбінде
 

opaska kapitańska
opaßka kapitanßka
опаска капітанська 
 

Капітанська пов’язка
kapitanßka powjaska
kapitanśka powiazka

Stollen
sztolen
штолєн 
korki
korki
коркі 
щитки
schtschytky
szczytky

Stutzen
sztutcen
штутцен
 

getry
gettry
ґетри
 

гетри
hetry
hetry

Heimtrikot
hajmtrikoo
гаймтріко 
koszulka domowa
koschulka domowa
кошулька домова  
домашня форма
domaschnja forma
domasznia forma

Auswärtstrikot
ałswertstrikoo
аусвертстріко
 

koszulka wyjazdowa
koschulka wyjasdowa
кошулька вияздова
 

виїзна форма
wyjisna forma
wyjizna forma

Schienbeinschützer
szjibajnszytcer
шінбайншютцер 
nagolenniki
nagoleniki
наґолєннікі 
Наколінники
nakolinnyky
nakolinnyky

Fuβballschuhe
fusbalszue
фусбальшуе
 

buty piłkarskie
buty piukarßkje
бути піукарскє 
 

Бутси
butßy
butsy

Torwarthandschuh
torwarthandszu
торвартгандшу 
 

rękawice bramkarskie
renkawize bramkarßkje
реукавіце брамкарскє
 

 Воротарські рукавиці
worotarßki rukawyzi
worotarśki rukawyci

Hemdsponsor
hemdszponzor
гемдспонсор  
sponsor na koszulce
ßponßor na koschulce
спонсор на кошульце  
Спонсор на футболці
ßponßor na futbolzi
sponsor na futbolci

Hose
hoze
гозе
 

spodenki 
ßpodenki
споденкі
 

Шорти
schorty
szorty

Vuvuzela
wuwuzela
вувузела
 

wuwuzela 
wuwusela
вувузеля
 

Вувузела
wuwusela
wuwuzeła

Schal
szal
шаль
 

szalik
schalik
шалік
 

Шалик
schalyk
szałyk

Mütze
mytce
мютце 
czapka 
tschapka
чапка 
Шапка
schapka
szapka

Pfeife
pfajfe
пфайфе 
 

gwizdek 
gwisdek
ґвіздек
 

Свисток
ßwyßtok
swystok

Fahne
fane
фен 
flaga 
flaga
фляґа 
Прапор
prapor
prapor
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DEUTSCH / NIEMIECKI  / НІМЕЦЬКA
        WYMOWA              ВИМОВА
 

SPIELREGELN 
das Fußballfeld / das Tor / die Torlinie / der Torraum 
/ der Strafraum
das fusbalfeld / das tor / di torlinje / der tor-rałm 
/ der sztrafrałm
дас фусбальфельд / дас тор / ді торлініє / дер торраум
/ дер штрафраум

die Seitenlinie / der Mittelpunkt / der Elfmeterpunkt
di zajtenlinje / der mitelpunkt / der elfmeterpunkt
ді зайтенлініє  / дер міттельпункт / дер ельметерпункт

(eine) gelbe Karte / (eine) rote Karte
(ajne) gelbe karte / (ajne) rote karte
(айне) ґельбе карте / (айне) роте карте
Fußballschiedsrichter / Schiedsrichterassistent / Linien- 
richter
fusbal-szids-ryśter / szids-ryśter-asystent / linjen-ryśter
фусбальшідсріхтер / шідсріхтерассістент / лінієнріхтер
das Foul / der (direkte/indirekte) Freistoß / der Strafstoß
das fałl / der (dyrekte/indyrekte) frajsztos / der sztrafsztos
дас фауль / дер (діректе/індіректе) фрайштос 
/ дер штрафштос

Abseits / der Eckstoß / der Einwurf
abzajts / der eksztos / der ajnwurf
абзайтс / дер екштос / дер айнвурф

die Standardsituation
di sztandardzytuacjon
ді штандартсітуацйон

TAKTIK
Dribbeln / Finte
drybeln / fynte
дріббельн / финте

Torschuss / Distanzschuss
torszus / dystanc-szus
торшус / дістанцшус

Pass / Mauer / One Touch Football
pas / małer / łon tacz futbol
пас / мауер / ван тач футбол

Positionswechsel / Abseitsfalle
pozjitcjonsweksel / пастка abzajtsfale
позіціонсвексель / paßtka  абзайтсфаллє

POLNISCH / POLSKI / ПОЛЬСЬКA
        AUSSPRACHE              ВИМОВА
 

ZASADY GRY 
boisko piłkarskie / bramka / linia bramkowa 
/ pole bramkowe / pole karne
boisko piukarskie / bramka / linja bramkowa / pole 
bramkowe / pole karne
боіско піукарскє / брамка / лінйа брамкова 
/ полє брамкове / полє карне

linia autowa / środek boiska / jedenastka
linja autowa / schrodek boiska / jeddenaßtka
лінйа аутова / шьродек боіска / єденастка

żółta kartka / czerwona kartka
schuta kartka / tscherwona kartka
жуута картка / червона картка

sędzia piłkarski / asystent sędziego / sędzia liniowy
ßendschja piukarßki / assistent ßendschjego / ßendschja linjowy
сенджя піукарскі / асистент сенджєґо / сенджя ліньйови

faul / rzut wolny (bezpośredni / pośredni) / rzut karny
faul / schuut wolny (beßposchredni / poschredni) / schuut karny
фауль  /  жут вольни (безпошьредні / пошьредні)  
/ жут карни

spalony / rzut rożny /  wyrzut z autu
ßpalony / schuut roschny / wyschuut s autu
спальони / жут рожни / вижут з ауту

stałe fragmenty gry
ßtaue fragmenty gry
стауе фраґменти ґри

TAKTYKA
drybling / zwód
drybling / swud
дриблінґ / звуд

strzał na bramkę / uderzenie z dystansu
ßtschau na bramke / udeschenje s distanßu
стшал на брамке / удеженє з дистансу

podanie / mur / gra z klepki
podanje / mur / gra s klepki
поданє / мур / ґра з клєпкі

zmiana pozycji / pułapka ofsajdowa
smjana posyzji / puapka offßajdowa
змяна позицйі / пуапка офсайдова

UKRAINISCH / UKRAIŃSKI / УКРАЇНСЬКA
        AUSSPRACHE              WYMOWA
 

ПРАВИЛА ГРИ 
Футбольне поле / ворота / лінія воріт / воротарський
майданчик / штрафний майданчик
futbolne pole / worota / linija worit / worotarßkyj majdantschyk 
/ schtrafnyj majdantschyk
futbolne połe / worota / linija worit / worotarśkyj majdanczyk  
/ sztrafnyj majdanczyk

Бокова лінія / центр поля / відмітка  позначка
 пробиття пенальті
bokowa linija / zentr polja / posnatschka probyttja penalti
bokowa linija / centr pola / poznaczka probyttia penalti

Жовта картка / червона картка
schowta kartka / tscherwona kartka
żowta kartka / czerwona kartka

Арбітр / помічник арбітра / арбітр на лінії
arbitr / pomitschnyk arbitra / arbitr na liniji
arbitr / pomicznyk arbitra / arbitr na liniji

Фол / (прямий / непрямий) вільний удар / штрафний
удар
fol / (prjamyj / neprjamyj) wilnyj udar / schtrafnyj udar
foł / (prjamyj / neprjamyj) wilnyj udar / sztrafnyj udar

Офсайд / кутовий / аут
ofßajd / kutowyj / aut
ofsajd / kutowyj / aut

cтандартні положення
ßtandartni poloschennja
standartni poloszenja

ТАКТИКА
Дріблінґ / фінт
drybling / fint
drybling / fint

Удар по воротах / удар з  дистанції
udar po worotach / udar s dyßtanziji
udar po worotach / udar z dystanciji

Передача / стінка / Ван тач футбол 
peredatscha / ßtinka / wan tatch futbol
peredacza / stinka / łan tać futbol

Зміна позиції / офсайд
smina posyziji / ofßajd 
zmina pozyciji / ofsajd 

V. Spielregeln und Taktik / Zasady gry i taktyka / Правила гри i тактика

Фол

30 31



POLNISCH / POLSKI / ПОЛЬСЬКA
        AUSSPRACHE              ВИМОВА
 

Piłka jest okrągła, a mecz trwa 90 minut.
piuka jeßt okrongua, a metsch trwa dschjewjendschjeschjont minut.
піука єст окроуґуа, а меч трва джєвєнджєшьонт мінут.
(Sepp Herberger)

Następny mecz zawsze jest najtrudniejszy.
nastempny metsch sawsche jeßt najtrudnjejschy.
настемпни меч завше єст найтруднєйши.
(Sepp Herberger)

Najlepszą obroną jest atak.
najlepschou obronou jeßt atak.
найлєпшоу оброноу єст атак.

Jest tylko jedna możliwość: zwycięstwo, remis albo 
porażka!
jeßt tylko jeddna moschliwoschtch: swytchjenßtwo, remiß 
albo poraschka!
єст тилько єдна можлівошьчь: звичєнство, реміс альбо 
поражка!  
(Franz Beckenbauer)

Mecz można wygrać, przegrać lub zremisować.
metsch moschna wygratch, pschegratch lub sremißowatch.
меч можна виґрачь, пшеґрачь люб зремісовачь.
(Kazimierz Górski)

 
Mediolan albo Madryt – grunt, że Włochy!
medjolan albo madryt – grunt, sche wuochy!
медьйолян альбо мадрит – ґрунт, же вуохи!
(Andreas  Möller)

Szwedzi nie są Holendrami, to było widać wyraźnie.
schwedschji nje sou holendrami, to byuo  widatch 
wyraschnje.
шведжі нє соу холендрамі, то биуо відачь виражьнє.
(Franz Beckenbauer)

Najpierw nie mieliśmy szczęścia, a potem jeszcze do 
tego doszedł pech.
najpjerf nje mjelischmy schtschenschtchja, a pottem 
jeschtsche do tego doschedu pech.
найпєрв нє мєлішьми шчеушьчя, а потем єшче до теґо 
дошедв пех.
(Jürgen Wegmann)

To była ręka Boga.
to byua renka boga.
то биуа реука боґа.
(Diego Maradona)

UKRAINISCH / UKRAIŃSKI / УКРАЇНСЬКA
        AUSSPRACHE              WYMOWA
 

М“яч круглий, а матч триває 90 хвилин.
mjatsch kruhlyj, a matsch trywaje dewjanoßto chwylyn.
mjacz kruhlyj, a matcz trywaje dewjanosto chwyłyn. 
(Зепп Герберґер)

Наступна гра завжди найскладніша.
naßtupna hra sawschdy najßkladnischa.
nastupna hra zawżdy najskładnisza.
(Зепп Герберґер)

Найкращий захист – це напад.
najkraschtschyj sachyßt – ze napad.
najkraszczyj zachyst – ce napad.

Існує лише одна можливість: перемога, нічия  
або поразка!
ißnuje lysche odna moschlywißt: peremoha, nitschyja  
abo poraska!
isnuje lysze odna możływist’: peremoha, niczyja abo porazka!
(Франц Бекенбауер)

Гру можна виграти, програти або зіграти в нічию.
hru moschna wyhraty, prohraty abo sihraty w nitschyju. 
hru można wyhraty, prohraty abo zihraty w niczyju. 
(Казімеш Ґурскі)

Мілан чи Мадрид – головне, аби це були італійці!
milan tschy madryd – holowne, aby ze buly italijzi! 
miłan czy madryd – holowne, aby ce buły italijci! 
(Андреас Мьоллєр)

Шведи – не голландці, це чітко було видно.
schwedy - ne hollandzi, ze  tschitko bulo wydno. 
szwedy - ne hollandci, сze czitko buło wydno. 
(Франц Бекенбауер)

Спочатку від нас відвернулося щастя, а потім 
прийшла невдача.
ßpotschatku wid nas widwernuloßia schtschaßtia, a potim 
pryjschla newdatcha. 
spoczatku wid nas widwernułosia szczastia, a potim  
pryjszła newdacza.
(Юрґен Веґманн)

То була рука Божа.
to bula ruka boscha.
to buła ruka boża.
(Дієґо Марадона)

DEUTSCH / NIEMIECKI  / НІМЕЦЬКA
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Der Ball ist rund und das Spiel dauert 90 Minuten.
der bal yst rund und das szpil dałert nojncyś minuten.
дер баль ист рунд унд дас шпіль дауерт нойнціґ мінутен.
(Sepp Herberger)

Das nächste Spiel ist immer das schwerste.
das nechste szpil yst ymer das szwerste.
дас нексте шпіль ист іммер дас шверсте.
(Sepp Herberger)

Angriff ist die beste Verteidigung.
angryf yst di beste fertajdigung.
анґріф ист ді бесте фертайдіґунґ.

Es gibt nur eine Möglichkeit: Sieg, Unentschieden oder  
Niederlage!
es gybt nur ajne megliśkajt: zjig, unentsziden oder niderlage!
ес ґибт нур айне моґліхкайт: зіґ, унентшіден одер 
нідерляґе!
(Franz Beckenbauer)

Ein Spiel kann man gewinnen, verlieren oder un-
entschieden spielen.
ajn szpil kann man gewynen, ferliren oder unentsziden szpilen.
айн шпіль кан ман ґевінен, ферлірен одер  унентшіден шпілен.
(Kazimierz Górski)

Mailand oder Madrid – Hauptsache Italien!
majland oder madryd – hałptzache italjen!
майлянд одер мадрид  – гауптзахе італієн!
(Andreas Möller)

Die Schweden sind keine Holländer – das hat man ganz 
genau gesehen.
di szweden synd kajne holender – das hat man gans genał gesejen.
ді шведен зинт кайне голлендер – дас гат ман ґенау ґезеєн.
(Franz Beckenbauer)

Erst hatten wir kein Glück, dann kam auch noch das Pech 
dazu.
erst haten wir kajn glyk, dan kam ałch noch das peś dacu.
ерст гаттен вір кайн ґлюк, дан кам аух нох даc пех дацу.
(Jürgen Wegmann)

Es war die Hand Gottes.
es war di hand gotes.
ес вар ді ганд ґоттес.
(Diego Maradona)
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Niektórzy uważają, że piłka nożna jest kwestią życia 
i śmierci, ale się mylą. Piłka jest czymś znacznie 
ważniejszym.
njektuschy uwaschajou, sche piuka noschna jeßt kwest-
jou schytchja i schmjertchi. alle schje mylou. piuka jeßt 
tschymsch znatschnje waschnjejschym.
нектужи уважайоу, же піука ножна єст квестйоу жичя 
і шьмєрчі. алє шє мильоу. піука єст чимшь значнє 
важнєйшим.
(Bill Shankly)

Futbol jest prostą grą, w której po boisku przez 90 minut 
za piłką biega 22 zawodników, a i tak na końcu zawsze 
wygrywają Niemcy.
futbol jeßt prostou grou, w kturej po boisku psches dschjew-
jendschjeschjont minut sa piukou bjega dwadschjeschtchja 
sawodnikuw, a i tak na konzu sawsche wygrywajou njemzy.
футболь єст простоу ґроу, в ктурей по боіску пшез 
джевенджєшьонт мінут за піукоу бєґа дваджєшьчя 
заводнікув, а і так в коньцу завше виґривайоу нємци.
(Gary Lineker)

Jeśli jesteś na polu karnym i nie wiesz, co zrobić z piłką, 
wepchnij ją do siatki, a inne opcje omówimy później.
jeschli jeßtesch na polu karnym i nje wjesch co srobitch s piu-
kou, wepchni jou do schjatki, a ine opzje omuwimy puschnjej.
єшьлі єстешь на полю карним і нє вйєш, цо зробічь 
з піукоу, вепхній йоу до шяткі, а інне опцйе омувіми 
пужнєй.
(Bill Paisley)

Piłka jest okrągła, a bramki są dwie.
piuka jeßt okrougua, a bramki sou dwje.
піука єст окроуґуа, а брамкі соу двє.
(Kazimierz Górski)

Dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe.
dopuki piuka w gsche, wschyßtko jeßt moschliwe.
допукі піука в ґже, вшистко єст можліве.
(Kazimierz Górski)

Chodzi o to, żeby strzelić jedną bramkę więcej od 
przeciwnika.
chodschi o to, scheby ßtschelitch jeddnou bramke wjenzej od 
pschetchiwnika.
ходжі о то, жеби стшелічь брамке вйенцей од 
пшечівніка.
(Kazimierz Górski)

W piłce jak na rybach, liczy się to, co w sieci.
w piuze jakk na rybach, litschy schje to zo w schjetchi. 
в піуце, як на рибах, лічи шє то, цо в шєчі.
(Wojciech Łazarek)

Дехто вважає, що футбол – це питання життя 
і смерті, але вони помиляються. Футбол 
найважливіший.
dechto wwaschaje, schtscho futbol – ze pytannja schyttja i 
ßmerti, ale wony pomyljajutßja. futbol najwaschlywischyj.
dechto wważaje, szczo futboł – ze pytannia żyttia i smerti,  
ale wony pomylajutsja. futbol najważływiszyj.
(Біл Шенклі)

 
Футбол – це проста гра: 22 чоловіків протягом 90 
хвилин бігають за м“ячем, а в кінці перемагають 
німці.
futbol – ze prosta hra: dwadzjat dwoje tscholowikiw  
protjahom dewjanoßto chwylyn bihajut sa mjatschem, 
a w kinzi peremahajut nimzi. 
futboł – ce prosta hra: dwadciat’ dwa czolowiky protia-
hom dewjanosta chwylyn bihajut sa mjaczem, a w kinci 
peremahajut nimci.
(Ґарі Лінекер)

Якщо ти в штрафному майданчику і не знаєш, 
що робити з м“ячем, бий по воротах а інші 
можливості ми обговоримо пізніше.
jakschtscho  ty w schtrafnomu majdantschyku i ne 
snajesch, schtscho robyty s mjatschem, byj po worotach, 
a inschi moschlymoßti my obhoworymo pisnische.
jakszczo  ty w sztrafnomu majdanczyku i ne znajesz, szczo 
robyty z mjaczem, byj po worotach, a inszi możlywoßti my 
obhoworymo piznisze.
(Біл Пейслі)

М“яч круглий і є двоє воріт.
mjatsch kruhlyj i je dwoje worit.
mjacz kruhlyj i je dwoje worit.
(Казімеш Ґурскі)

Поки м“яч на полі, все можливе.
poky mjatsch na poli, wße moschlywe.
poky mjacz na poli, wse możływe.
(Казімеш Ґурскі)

Йдеться про те, аби забити на один гол більше, 
ніж суперник.
jdetßja pro te, aby sabyty na odyn hol bilsche, nisch 
ßupernyk. 
jdetsja pro te, aby zabyty na odyn hol bilsze, niż supernyk.
(Казімеш Ґурскі)

У футболі як на рибалці – рахується те, що в сітці.
u futboli jak na rybolowli – rachujetßja te, schtscho w ßitzi.
u futboli jak na rybolowli – rachujetsja te, szczo w sitzi.
(Юрґен Веґманн)

Manche Leute glauben, Fußball sei eine Sache so wichtig wie 
Leben und Tod, aber sie irren. Fußball ist noch viel wichtiger.
mansie lojte glałben, fusbal zaj ajne zache zo wyśtyś wi leben  
und tod, aber zji yren. fusbal yst noch fil wyśtiger.
манхе лойте ґляубен, фусбаль зай айне захе зо віхтіґ ві 
лєбен унд тод, абер зі іррен. фусбаль ист нох віхтіґер.
(Bill Shankly)

 

Fußball ist ein einfaches Spiel: 22 Männer jagen 90 Mi-
nuten lang einem Ball nach, und am Ende gewinnen die 
Deutschen.
fusbal yst ajn ajnfaches szpil: cwajundcwancyś mener jagen 
nojncyś minuten lang ajnem bal nach, und am ende gewynen 
di dojczen.
фусбаль ист айн айнфахес шпіль: цвайундцванціґ меннер яґен 
нойнціґ мінутен лянґ айнем баль нах, унд ам енде ґевінен ді 
дойчен .
(Gary Lineker)

Wenn du im Strafraum bist und nicht weißt, was du mit 
dem Ball tun sollst, schieß ihn ins Tor und wir diskutieren die 
weiteren Optionen später.
wen du ym sztrafrałm byst und nyśt wajst, was du mit dem bal 
tun zolst, szis in yns tor und wir diskutiren di wajteren opcjonen 
szpeter.
вен ду ім штрафраум бист унд ніхт вайст, вас ду міт 
дем баль тун зольст, шіс ін інс тор унд вір діскутірен ді 
вайтерен опціонен шпетер.
(Bill Paisley)

Der Ball ist rund und es gibt zwei Tore.
der bal yst rund und es gybt cwaj tore.
дер баль ист рунд унд ес ґибт цвай торе.
(Kazimierz Górski)

Solange der Ball im Spiel ist, ist alles möglich.
zolange der bal ym szpil yst, yst ales megliś.
золянґе дер баль ім шпіль ист, ист аллєс мьоґгіх.
(Kazimierz Górski)
Es geht darum, ein Tor mehr als der Gegner zu  schießen.
es gejt darum, ajn tor mer als der gegner cu szisen.
ес  ґейт дарум, айн тор мер альс дер ґеґнер цу шісен.
(Kazimierz Górski)

Im  Fußball ist es wie beim Fischen: Es zählt, was im Netz ist. 
ym fusbal yst es wi bajm fiszen: es celt, was ym nec yst.
Ім фусбаль ист ві байм фишен: ес цельт, вас ім нец ист.
(Wojciech Łazarek)
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ENTSCHULDIGEN SIE, ...
entszuldigen zji ...
ентшульдіґен зі ...

wo ist ...
wo yst ... 
во ист ... 

... ein Supermarkt

... ajn zupermarkt

... айн зупермаркет

... ein Einkaufszentrum

... ajn ajnkałfs-centrum

... айн айнкауфсцентрум

... eine Buchhandlung

... ajne buchhandlung

... айне бухгандлюнґ

... ein Kiosk

... ajn kiosk

... айн кіоск

... ein Geldautomat

... ajn geldałtomat

... айн  ґелдаутомат

HABEN SIE …
haben zji ...
габен зі ...

... Briefmarken / Briefumschläge / Ansichtskarten

... brifmarken / brifumszlege / anzyhts-karten

... бріфмаркен / бріфумшлеґе / анзіхтскартен

... Batterien / Taschentücher / Fahrscheine / CDs

... bateriin / taszentysier / farszajne / cedees

... батерієн / ташентюхер / фаршайне / цедес

... ein deutsch-polnisches / polnisch-ukrainisches 
/ deutsch-ukrainisches Wörterbuch
... ajn dojcz-polnyszes / polnysz-ukrainyszes / dojcz-
ukrainyszes werterbuch
... айн дойч-полнішес / полніш-українішес / дойч-
українішес вьортербух 

Wie viel kostet das? 
wi fil kostet das?
ві філь костет дас?

Das gefällt mir.
das gefelt mija.
дас ґефельт мір.
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PRZEPRASZAM, ...
pscheprascham ...
пшепрашам ...

gdzie jest ...
gdschje jeßt ... 
ґджє єст ... 

... supermarket

... ßupermarket

... супермаркет

... centrum handlowe

... zentrum handlowe

... центрум хандльове

... księgarnia

... kschjengarnja

.... кшєуґарня

... kiosk

... kjosk

... кіоск

... bankomat

... bankomat

... банкомат

CZY JEST (SINGULAR) / CZY SĄ (PLURAL) ...
tschü jeßt ... / tschü sou ...
чи єст ... / чи соу ...
... znaczki / koperty / widokówki
... snatschki / kopperty / wiedokufki
...чи єст / чи сон значкі / коперти / відокувкі

... baterie / chusteczki / bilety / płyty CD

... baterije / hußtetschki / bilety / puyty ßidi

... батерйє / хустечкі / білєти / пуити сіді

... polsko-niemiecki / polsko-ukraiński / niemiecko-
ukraiński słownik
... polßko-njemjezki / polßko-ukrainßki / njemjezko-
ukrainßki ßuownik
... польско-нємєцкі / польско-украінскі / нємєцко-
украінскі суовнік

Ile to kosztuje?
ielle to koschtuje?
ілє то коштує?

To mi się podoba.
to mi schje podoba.
то мі шє подоба.
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ПЕРЕПРОШУЮ
pereproschuju...
pereproszuju...

Де є... 
de je... 
de je... 

... супермаркет

... ßupermarket

... supermarket

... торговий центр

... torhowyj zentr

... torhowyj centr

... книгарня

... knyharnja

... knyharnia

... кіоск

... kioßk

... kiosk

... банкомат
bankomat
bankomat

ВИ МАЄТЕ ... 
wy majete ...
wy majete ...

... марки / конверти / поштівки

... marky / konwerty / poschtiwky

... marky / konwerty / posztiwky

... батарейки / хустинки / квитки / компакт-диски

... batarejky / chußtynky / kwytky / kompakt-dyßky

... batarejky / chustynky / kwytky / kompakt-dysky

... німецько-польський / польсько-український 
/ німецько-український словник
... nimezko-polßkyj / polßko-ukrajinßkyj / nimezko-
ukrajinßkyj ßlownyk
... nimećko-polskyj / polsko-ukrajinśkyj / nimećko-
ukrajinśkyj słownyk

Скільки це коштує?
ßkilky ze koschtuje?
skilky ce kosztuje?

Це мені подобається.
ze meni podobajetßja.
ce meni podobajet’sia.

6. SHOPPING          ZAKUPY          ПОКУПКИ
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Ich nehme es.
iś nejme es.
іх неме ес.

Das ist (zu) teuer.
das yst (cu) tojer.
дас ист цу тоєр.

Wie viel zahle ich?
wi fil cale iś?
ві філь цалє іх?
ein Stück (Kuchen) / ein Kilo (Erdbeeren)  
/ eine Flasche (Wasser)
ajn sztyk (kuchen) / ajn kilo (erdberen) / ajne flasze (waser)
айн штюк (кухен) / айн кільо(ердберен) / айне фляше 
(васер)
eins / zwei / drei / vier / fünf / sechs / sieben / acht  
/ neun / zehn
ajnc / cwaj / draj / fir / fynf / zegs / zjiben / acht / nojn / cejn
айн / цвай / драй / фір / фюнф / зекс / зібен / ахт / нойн /цен

elf / zwölf / dreizehn / vierzehn / fünfzehn / sechzehn 
/ siebzehn / achtzehn / neunzehn / zwanzig
elf / cwelf / drajcejn / fircejn / fynfcejn / ześcejn / zjibcejn  
/ achtcejn / nojncejn / cwancyś
ельф / цвьольф / драйцен / фірцен / фюнфцен / зехцен  
/ зібцен / ахтцен / нойнцен / цванціґ

Wezmę to.
wesme to.
везме то. 

To jest (za) drogie.
to jeßt (sa) drogje.
то єст за дроґє.

Ile płacę?
ielle puaze?
ілє пуаце?
kawałek (ciasta) / kilogram (truskawek) / butelka 
(wody)
kawauek (tchjasta) / kilo (trußkawek) / butelka (wody)
кавауек (чяста) /кільоґрам (трускавек) / бутелька 
води?
jeden  /dwa / trzy / cztery / pięć / sześć / siedem  
/ osiem / dziewięć / dziesięć
jedden / dwa / tschü / tschtery / pjentch / scheschtch  
/ schjeddem / oschjem / dschjewjentch / dschjeschjetch
єден / два / тши / чтери / пйєнчь / шешьчь 
/ шєдем / ошєм / джєвєнчь / джєшєнчь
jedenaście / dwanaście / trzynaście / czternaście  
/ piętnaście / szesnaście / siedemnaście  
/ osiemnaście  / dziewiętnaście / dwadzieścia
jeddenaschtchje / dwanaschtchje / tschynaschtchje 
/ tschternaschtchje / pjetnaschtchje / schesnaschtchje / 
schjedemnaschtchje / oschjemnaschtchje / dschjewjet-
naschtchje / dwadschjeschtchja
єденашьчє / дванашьчє / тшинашьчє / чтернашьчє  
/ пйєнтнашьчє / шешьчнашьчє / шєдемнашьчє  
/ ошємнашьчє / джевєнтнашьчє / дваджєшьча

Я беру це.
ja beru ze.
ja beru ce.

Це (за)дорого.
ze (sa)doroho.
ce (za)doroho.

Скільки я маю заплатити?
ßkilky ja maju saplatyty?
skilky ja maju zapłatyty?
Шматок пирога / кілограм полуниць / пляшка 
води 
schmatok pyroha / (kilohram) polunyz / pljaschka( wody)?
szmatok pyroha / kiłohram połunyć / plaszka wody

один / два / три / чотири / п“ять / шість /сім  
/ вісім / девять / десять
odyn / dwa / try / tschotyry / pjat / schißt / ßim / wißim  
/ dewjat / deßjat
odyn / dwa / try / czotyry / pjat / szist’ / sim / wisim  
/ dewjat’ / desiat
одинадцять / дванадцять / тринадцять  
/ чотирнадцять / п“ятнадцять / шістьнадцять  
/ сімнадцять / вісімнадцять / девятьнадцять  
/ двадцять
odynadzjat / dwanadzjat / trynadzjat / tschotyrnadzjat  
/ pjatnadzjat / schißtnadzjat / ßimnadzjat / wißimnadzjat  
/ dewjatnadzjat / dwadzjat
odynadciat’ / dwanadciat’ / trynadciat’ / czotyrnadciat’  
/ pjatnadciat’ / szistnadciat’ / simnadciat’ / wisimnadciat’  
/ dewjatnadziat’ / dwadciat’

eins

dwa

три

vier

pięć

шість
sieben

osiem

девять

zehn
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POLNISCH / POLSKI / ПОЛЬСЬКA
        AUSSPRACHE              ВИМОВА
 
PRZEPRASZAM, gdzie jest (tu / w pobliżu)...
pscheprascham, gdschje jeßt (tu / w poblieschu)...
пшепрашам, ґджє єст (ту / в побліжу)...

... restauracja / knajpa / kawiarnia

... restaurazja / kneipa / kawjarnja

... рестаурацйа / кнайпа / кавярня

Czy mogę/możemy prosić o kartę?
tschü moge / moschemy proschitch o karte?
чи моґе / можеми прошічь о карте?

Chcielibyśmy zamówić.
chtchjelibyschmy samuwitch.
хчєлібишьми замувічь.

DLA MNIE PROSZĘ ...
dla mnje prosche ...
для мнє проше ...

... barszcz / bigos / solankę / szaszłyk kozacki

... barschtsch / bigos / ßolanke / schaschwyk [w wie im 
Englischen] kosazki
... баршч / біґос / солянке / шашуик козацкі
... pierogi / naleśniki / pelmieni / warenyki
... pjerogi / naleschniki / pelmjeni / warenyki
... пєроґі / налєшьнікі / пельмєні / вареники

... mięso / ziemniaki / frytki / sałatkę / ciasto / deser / lody

... mjenßo / schjemnjaki / frytki / ßauatke / tchjaßto / deßer / loddy

...  мєнсо / жємнякі / фритки / сауатке / чясто / льоди

... wodę mineralną / szklankę soku

... wode mineralnou / schklanke ßoku

... воде мінеральноу / шклянке соку

Jestem wegetarianinem / wegetarianką.
jeßtem wegetarianinem / wegetariankou.
єстем веґетарйанінем / веґетарйанкоу.

Smacznego! / Na zdrowie!
ßmatschnego! / na sdrowje!
смачнеґо! / на здровє!

To jest pyszne / wyśmienite / bardzo dobre / niedobre.
to jeßt pyschne / wyschmjeniete / bardso dobbre / njedobbre.
то єст пишне / вишьмєніте / бардзо добре / нєдобре.

Trzeba się do tego przyzwyczaić. 
tscheba schje do tego pschüswytschajitch.
тшеба шє до теґо пшизвичаїчь.

Poproszę rachunek.
poprosche rachunek.
попроше рахунек.

UKRAINISCH / UKRAIŃSKI / УКРАЇНСЬКA
        AUSSPRACHE              WYMOWA
 

ПЕРЕПРОШУЮ, де (тут поблизу)...
pereproschuju, de (tut poblysu)...
pereproszuju, de (tut poblyzu)...

... ресторан / кавярня  / кафе 

... restoran / kawjarnja / kafe

... restoran / kawjarnia / kafe

Меню, будь ласка!
menju, bud laßka!
meniu, bud łaska!

Ми б хотіли замовити.
my b chotily samowyty.
my b chotily zamowyty.

ДЛЯ МЕНЕ ПРОШУ ...
dlja mene proschu ...
dla mene proszu ...

... борщ/ біґос/солянку/шашлик 

... borschtsch/ bigoß/soljanku/schaschlyk

... borszcz/ bigos/solanku/szaszłyk

... вареники/ налисники/ пельмені / вареники

... warenyky/ nalyßnyky/pelmeni/ warenyky

... warenyky/ nalysnyky/pelmeni/ warenyky

... мясо / картоплю / фрі / салат / пиріг 
/ десерт морозиво
... mjaßo / kartoplju / fri / ßalat / pyrih / deßert / morosywo
... mjaso / kartoplu / fri / sałat / pyrih / desert / morozywo

... мінеральну воду / склянку соку

... mineralnu wodu / ßkljanku ßoku

... mineralnu wodu / sklianku soku

Я – вегетаріанець / вегетаріанка.
ja – wehetarianez / wehetarianka.
ja – wehetarianeć / wehetarianka.

Смачного! / Будьмо!
ßmatschnoho! / budmo!
smacznoho! / budmo!

Дуже смачно / чудово / Мені не смакує.
dusche ßmatschno / ßmakuje tschudowo / meni ne ßmakuje.
duże smaczno / smakuje czudowo / meni ne smakuje.

Це специфічна страва.
ze ßpezyfitschna ßtrawa.
ce specyficzna strawa.

Прошу дати рахунок.
proschu daty rachunok.
proszu daty rachunok.

DEUTSCH / NIEMIECKI  / НІМЕЦЬКA
        WYMOWA              ВИМОВА
 

ENTSCHULDIGEN SIE,  wo ist (hier / in der Nähe)...
entszuldigen zji, wo yst (hija in der neje)...
ентшульдіґен зі, во ист (гіа / ін дер неге)...

... ein Restaurant / eine Kneipe / ein Café

... ajn restałrant / ajne knajpe / ajn kafee

... айн рестауран / айне кнайпе / айн кафе

Kann / können ich / wir die Speisekarte haben?
kan / kenen iś / wir die szpajzekarte haben?
кан / кеннен іх / вір ді шпайзекарте габен?

Ich / wir würde/n gern bestellen.
iś / wir wyrde/n gern besztelen.
іх / вір вюрде/н ґерн бетелєн.

FÜR MICH BITTE ...
fyr myś byte ...
фюр міх битте ...

... Rote-Bete-Suppe / Bigos / Soljanka / Kosaken-Schaschlik

... rote-bete-zupe / bigos / soljanka / kosaken-szaszlik

... роте-бете-зупе / біґос / солйанка / козакен-шашлик

... Piroggen / Eierkuchen / Pelmeni / Wareniki

... pirogen / ajerkuchen / pelmeni / wareniki

...  піроґен / аєркухен / пельмені / варенікі

... Fleisch / Kartoffeln / Pommes / Salat / Kuchen / ein Dessert 
/ ein Eis
... flajsz / kartofeln / pomes / zalat / kuchen / ajn deser / ajn ajs
... фляйш / картофельн / помес / залат / кухен / айн десер / айн айс

... ein Mineralwasser / ein Glas Saft

... ajn mineralwaser / ajn glas zaft

... айн мінеральвассер / айн ґляс зафт

Ich bin Vegetarier/in.
iś byn wegetarijer/in.
іх бин веґетарієр/ін.

Guten Appetit! / Prost!
guten apetit! / prost!
ґутен апетіт! / прост!

Das schmeckt köstlich / ausgezeichnet / sehr gut / nicht.
das szmekt kestliś / ałsgecajśnet / zer gut / nyśt.
дас шмект кестліх / аусґецайхнет / зер ґут / ніхт.

Das ist gewöhnungsbedürftig.
das yst gewynungs-bedyrftiś.
дас ист ґевьонунґсбедурфтіґ.

Die Rechnung bitte.
dija reśnung byte.
ді рехнунґ бите.

 

7. GASTRONOMISCHES      GASTRONOMIA          ЇЖА

Я –
вегетаріанка.
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DEUTSCH / NIEMIECKI  / НІМЕЦЬКA
        WYMOWA              ВИМОВА
 
das Handy / der Laptop / das iPhone / das iPad / der 
MP3-Player / Mailbox
das hendi / der leptop / das aj-fon / das aj-ped / der em-pe-
draj-plejer / mejlboks
дас генді/ дер лептоп / дас ай-фон / дас ай-пед / дер мп 
драй-плеєр / мейлбокс
Gibst du mir deine Handynummer / deine E-Mail-
Adresse / deinen Nick-Name?
gybst du mija dajne hendinumer / dajne i-majl-adrese / dajnen 
nyk-nejm?
ґібст ду мір дайне гендінумер / дайне і-мейл-адресе 
/дайнен нік-нейм?
Ich gebe dir meine Handynummer / meine E-Mail-
Adresse / meinen Nick-Name?
iś gejbe dija majne hendinumer / majne i-majl-adrese 
/ majnen nyk-nejm?
іх ґебе дір майне / гендінумер / майне і-мейл-адресе 
/ майнен нік-нейм?

@ 
et
ет
eine SMS verschicken/erhalten / schick (mir) eine SMS!
ajne esemes ferszyken/erhalten / szyk (mija) ajne esemes!
айне смс фершікен/ергальтен / шік мір айне смс!
die Vorwahl für Deutschland lautet 0049 / Polen 
0048 / die Ukraine 00380 
di forwal fyr dojczland lałtet nul nul fir nojn / polen nul nul fir 
acht / di ukraine nul nul draj acht nul
ді форваль фюр дойчлянд ляутет 0049 / полєн 0048  
/ ді україне 00380

E-Mail / SMS / MMS / Skype / Facebook / Twitter / Blog
i-mejl / esemes / ememes / skajp / fejsbuk / twyter / blog
і-мейл / есемес / емемес / скайп / фейсбук / твітер / блоґ

facebooken / skypen / twittern / bloggen
fejsbuken / skajpen / twytern / blogen
фейсбукен/ скайпен / твитерн / блоґен

Wie finde ich dich auf Facebook / Skype / Twitter?
wi fynde iś dyś ałf fejsbuk / skajp / twyter?
(ві) финде іх діх ауф фейсбук / скайп / твитер?

Du findest mich auf Facebook / Skype / Twitter unter...
du fyndest myś ałf fejsbuk / skajp / twyter unter ...
ду финдест міх ауф фейсбук / скайп / твитер унтер ...

Ich melde mich bei dir.
iś melde myś baj dija.
іх мельде міх бай дір.

POLNISCH / POLSKI / ПОЛЬСЬКA
        AUSSPRACHE              ВИМОВА
 
komórka / laptop / iPhone / iPad / MP3 / poczta 
głosowa
komurka / leptop / ei-fon / ei-ped / em-pe-trujka / potschta 
guosowa
комурка /лєптоп / айфон / айпад / емпетруйка / почта 
ґуосова
Czy dasz mi swój numer na komórkę / swój adres 
e-mail / swój nick?
tschy dasch mi swuj numer na komurke / swuj adreß majl 
 / swuj nyk?
чи даш мі свуй нумер на комурке / свуй адрес майль  
/ свуй нік?

Dam ci swój numer na komórkę / swój adres e-mail  
/ swój nick?
damm tchi swuj numer na komurke / swuj adreß majl 
/ swuj nyk?
дам чі свуй нумер на комурке / свуй адрес майль  
/ свуй нік?

@
maupa
маупка
wysłać /dostać SMS-a / wyślij (mi) SMS-a!
wyßuatch/doßtatch esemes-a / wyschli (mi) esemes-a!
висуачь/достачь есемеса / вишлій (мі) есемеса!
Kierunkowy do Niemiec to 0049 / do Polski 0048  
/ na Ukrainę 00380
kjerunkowy do njemjez to sero sero tschtere dschjewjentch 
 / do polßki sero sero tschtere oschjem / na ukraine sero  
sero tschy oschjem sero
кєрункови до нємєц то зеро зеро чтери джевєнчь  
/ до польскі зеро зеро чтери ошєм / до украіни зеро  
зеро тши ошєм зеро

mail / SMS / MMS / Skype / Facebook / Twitter / blog
mejl / esemes / ememes / skajp / fejsbuk / twyter / blog
мейль / есемес / емемес / скайп / фейсбук / твитер / бльоґ 

facebookować / skypować / twitterować / blogować
fejsbukowatch / skajpowatch / twiterowatch / blogowatch
фейсбуковачь / скайповачь / твітеровачь / бльоґовачь

Jak znajdę cię na Facebooku / Skype / Twitterze?
jakk snajde tchje na fejsbuku / skajpje / twitesche?
як знайде чє на фейсбуку / скайпє / твітеже?

Znajdziesz mnie na Facebooku / Skype / Twitterze pod ... 
snajdschjesch mnje na fejsbuku / skajpje / twitesche pod ... 
знайджєш мнє на фейсбуку / скайпє / твітеже под ...

Odezwę się do ciebie.
odeswe schje do tchjebje.
Одезве шє до чєбє.

UKRAINISCH / UKRAIŃSKI / УКРАЇНСЬКA
        AUSSPRACHE              WYMOWA
 
Мобіiлка / лептоп / ай фон / ай пед / МР 3 плеєр  
/ голосова пошта
mobilka / leptop / aj fon / aj ped / mp try plejer / holosowa 
poschta
mobiłka / łeptop / aj fon / aj ped / mp try plejer / holosowa 
poszta
Даш мені свій номер мобільного / адресу 
електронної пошти / твій нік?
dasch meni ßwij nomer mobilnoho / adreßu elektronnoji poschty 
/ twij nik?
dasy meni swij nomer mobilnoho / adresu elektronnoji poszty  
/ twij nik?
Я дам тобі номер мобільного / адресу електронної 
пошти / нік?
ja dam tobi nomer mobilnoho / adreßu elektronnoji poschty / nik?
ja dam tobi nomer mobilnoho / adresu elektronnoji poszty / nik?

@
sobaka
sobaka

Надіслати/отримати смс / надішли мені смс!
nadißlaty/otrymaty ßmß / nadischly meni ßmß!
nadisłaty/otrymaty sms / nadiszły meni sms!
Код Німеччини 0049 / Польщі 0048  
/ України 00380
kod nimetschtschyny nul nul sorok dewjat / polschtschi nul nul 
sorok wißim / ukrajiny nul nul try wißim nul
kod nimeczczyny nul nul zorok dewjat / polszczi nul nul zorok 
wisim / ukrajiny nul nul try wisim nul
 
 
Мейл / смс / ммс / скайп / фейсбук / твіттер / блоґ
mejl / ßmß / mmß/ ßkajp / fejßbuk / twitter / blog
mejl / sms / mms / skajp / fejsbuk / twitter / błog

Фейсбучити / твітити / скайпувати / вести блоґ
fejßbutschyty / ßkajpuwaty / twityty / weßty blog
fejsbuczyty / skajpuwaty / twityty / westy błog

Як знайти тебе на фейсбуці / в скайпі /  в твіттерi?
jak tebe snajty na fejßbuzi / w ßkajpi / w twitteri?
jak tebe znajty na fejsbuci / w skajpi / w twitteri?

Знайдеш мене на фейсбуці / в скайпі в твіттері під ніком ...
snajdesch mene na fejßbuzi / w skajpi / w twitteri pid nikom ... 
znajdesz mene na fejsbuci / w skajpi / w twitteri pid nikom ...

Дамся чути.
damßja tschuty.
damsia czuty.

8. KOMMUNIKATION UND TECHNIK          KOMUNIKACJA I TECHNIKA          KОМУНІКАЦІЯ I ТЕХНІКА

Wie finde 

Facebook?ich dich auf
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POLNISCH / POLSKI / ПОЛЬСЬКA 
        AUSSPRACHE              ВИМОВА

Dzień dobry! Dziękuję za zaproszenie.
dschjen dobbry! dschjenkuje sa saproschenje.
джєн добри! джєнькує за запрошенє.
Witaj. Cieszę / Cieszymy się, że przyjechałeś (♂) / aś (♀).
wietaj. tschjesche / tschjeschymy schje, sche pschüjechau-
esch/asch.
вітай. чєше / чєшими шє, же пшиєхауешь / ашь.

To Jan, nasz gość z Berlina / Poznania / Charkowa.
to jan, nasch goschtch s berlina / posnanja / charkowa.
то ян, наш ґошьчь з берліна / познаня / харкова.

To moi rodzice, to moja siostra Anna, a to jest mój 
brat Aleksander.
to moi rodschjize, to moja schjostra anna, a to jeßt muj brat 
alexander.
то моі роджіце, то моя шьостра анна, а то єст муй 
брат александер.

Bardzo mi miło!
bardso mi miwo! [w hier wie im Englischen]
бардзо мі міуо!

Przywiozłem (♂) / am (♀) coś (z domu).  
Mam nadzieję, że ci / wam się podoba.
pschywjosuem / am zosch (s domu). mam nadschjeje, sche 
tchi/wamm schje podoba. 
пшивьозуем / ам  цошь (з дому). мам наджєйе, же чі  
/ вам шє подоба

Nie trzeba było. / Co to jest?
nje tschebba byuo. / zo to jeßt?
нє тшеба биуо / цо то єст?

Jak podróż? / Bardzo przyjemna / długa / męcząca  
/ ciekawa.
jakk podrusch? / bardso pschyjemna / duga / mentschonza  
/ tchjekawa.
як подруж? / бардзо пшиємна / дууґа / менчонца / чєкава.

Chodź, pokażę ci mój / twój pokój i łazienkę.
chotch, pokasche tchi muj / twuj pokuj i uaschjenke.
ходжь, покаже чі муй / твуй покуй і уажєнке.

Masz ładny / duży / nieduży pokój. / Podoba mi się.
masch uadny / duschy / njeduschy pokuj. / podoba mi schje.
маш уадни / дужи / нєдужи покуй / подоба мі шє.

UKRAINISCH / UKRAIŃSKI / УКРАЇНСЬКA
        AUSSPRACHE              WYMOWA
 

Доброго дня! Дякую за запрошення.
dobroho dnja!  djakuju sa saproschennja.
dobroho dnia! diakuju za zaproszennia.
Привіт! я / ми радий / раді, що ти приїхав  
/ приїхали.
prywit! ja / my radi, schtscho ty pryjichaw / pryjichala!
prywit! ja radyj / my radi, szczo ty pryjichaw / pryjichała!

Це Ян – наш гість з Берліна / Познаня / Харкова.
ze jan – nasch hißt s berlina, posnanja, charkowa.
ce jan – nasz hist’ z berlina, poznani, charkowa.

Це – мої батьки, моя сестра Анна і мій брат 
Олександр.
ze - moji batky, moja ßeßtra anna i mij brat olekßandr!
ce – moji bat’ky, moja sestra anna i mij brat ołeksandr!

Дуже приємно.
dusche pryjemno!
duże pryjemno!

Я вам щось привіз. Сподіваюся, вам  
сподобається.
ja wam schtschoß prywis. ßpodiwajußja, wam  
ßpodobajetßja!
ja wam szczoś prywiz. spodiwajusia, wam spodobajet’sia!

Дякуємо! Щo це таке?
djakujemo! schtscho ze take ?
diakujemo! szczo ze take? 
Як їхалося ? / дуже приємно / довго / втомливо  
/ цікаво.
jak jichalosja? / dusche pryjemno / dowho / ja wtomyßja  
/ bulo zikawo.
jak jichałosia? / duże pryjemno / dowho / ja wtomywsia  
/ buło cikawo.

Ходи покажу тобі мою / твою кімнату і ванну.
chody pokaschu tobi moju / twoju kimnatu i wannu.
chody pokażu tobi moju / twoju kimnatu i wannu.

У тебе гарна велика / невелика кімната.  
/ Мені подобається.
u tebe harna welyka / newelyka kimnata. / meni podobajetsja.
u tebe harna wełyka / newełyka kimnata. / meni 
podobajet’sia.

DEUTSCH / NIEMIECKI  / НІМЕЦЬКA
        WYMOWA              ВИМОВА

Guten Tag! Vielen Dank für die Einladung! 
guten tag! filen dank fyr di ajnladung!
ґутен таґ! філен данк фюр ді айнлядунґ!
Herzlich willkommen. Ich freue mich / wir freuen uns,  
dass du gekommen bist.
hercliś wilkomen. iś froje miś / wir frojen uns, das du gekomen byst.
герцліх вількомен. іх фроє міх / вір фроєн унс, дас ду 
ґекомен бист.

Das ist Jan, unser Gast aus Berlin / Poznań / Charkiw.
das yst jan, unzer gast ałs berlin / poznań / charkif.
дас ист ян, унзер ґаст аус берлін / познань / харків.
Das sind meine Eltern, das ist meine Schwester Anna  
und das ist mein Bruder Alexander.
das zynd majne eltern, das yst majne szwester anna und das yst 
majn bruder aleksander.
дас зинт майне ельтерн, дас ист майне швестер анна унд 
дас имт майн брудер александер.

Freut mich sehr!
frojt miś zeer.
фройт міх зер.

Ich habe etwas (aus meiner Heimat) mitgebracht.  
Ich hoffe, es gefällt euch / dir.
iś habe etwas (ałs majner hajmat) mytgebracht. iś hofe, es gefelt 
ojś / dija.
іх габе етвас (аус майнер гаймат) мітґебрахт. іх гофе,  
ес ґефельт ойх / дір. 

Das war nicht nötig. / Was ist das?
das war nyśt netiś. / was yst das?
дас вар ніхт ньотіґ. / вас ист дас?
Wie war die Reise? / Sehr angenehm / lang / anstrengend 
/ spannend.
wi war di rajze? / zer angenejm / lang / ansztrengend / szpanend.
ві вар ді райзе? / зер анґенем / лянґ / анштренґенд / шпаненд.

Komm, ich zeige dir mein / dein Zimmer und das Bad.
kom, iś cajge dija majn / dajn cymer und das bad.
ком, іх цайґе дір майн / дайн цимер унд дас бад.

Du hast ein schönes / großes / kleines Zimmer.   
/ Es gefällt mir.
du hast ajn szenes / groses / klajnes cymer. / es gefelt mija.
ду гаст айн шьонес / ґросес / кляйнес цимер. / ес ґефельт мір.
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Macie ładny dom / ładne mieszkanie.
matchje uadny dom / uadne mjeschkanje.
мачє уадни дом / уадне мєшканє.

Czy potrzebujesz czegoś?
tschü potschebujesch tschegosch?
чи потшебуєш чеґошь? 

Dziękuję, wszystko mam. / Tak, zapomniałem (♂) 
/ am (♀) ręcznika.
dschjenkuje, wschyßtko mam. / tak, sapomnjauem  
/ am rentschnika.
джєукує, вшистко мам / так, запомняуем / ам ренчнік.

Czy macie internet (bezprzewodowy)? Czy mogę 
sprawdzić pocztę e-mail?
tschü matchje internet (bespschewodowy)? tschü moge 
ßprawdschjitch potschte i-mtjl?
чи мачє інтернет (безпшеводови)? чи моґе справджічь 
почте і-мейль?

Jeśli jesteś głodny (♂) / a (♀) albo chce ci się pić,  
weź sobie po prostu coś z lodówki!
jeschli jeßtesch guodny / a albo chze tchi schje pitch, wesch 
ßobje po proßtu zosch s loduwki!
єшьлі єстешь ґуодни / альбо хце чі шє пічь, вежь собє  
по просту цошь з льодувкі!

Dobrze się u was czuję.
dobsche schje u waß tschuje.
добже шє у вас чує.

У вас гарне / ий помешкання / будинок.
u waß harne / yj pomeschkanja / budynok.
u was harne / yj pomeszkania / budynok.

Тобі щось потрібно?
tobi schtschoß potribno?
tobi szczoś potribno?

Дякую, я все маю / Так, я забув / забула рушник.
djakuju, ja wße maju / tak, ja sabuw / sabula ruschnyk.
diakuju, ja wse maju. / tak, ja zabuw / zabula rusznyk.

Чи у ваc є інтернет, Wi-Fi? Можна подивитися 
пошту?
tschy je u waß internet, waj-faj? moschna podywytyßja 
poschtu?
czy je u was internet, waj-faj? można podywytysia posztu?

Якщо ти голодний / дна або хочеш пити,  
то візьми собі щось із холодильника!
jakschtscho ty holodnyj / dann abo chotschesch pyty,  
to wismy sobi schtschoß is cholodylnyka!
jakszczo ty hołodnyj / hołodna abo choczesz pyty, to wiźmy 
sobi szczoś iz chołodylnyka!

Мені у вас дуже добре.
meni u was dusche dobre.
meni u was duże dobre.

Ihr habt ein schönes Haus / eine schöne Wohnung.
ir habt ajn szenes hałs / ajne szene wonung.
ір габт айн шьонес гауз / айне шьоне вонунґ.

Brauchst du etwas?
brałchst du etwas?
браухст ду етвас? 

Danke, ich habe alles. / Ja, ich habe mein Handtuch 
vergessen.
danke, iś habe ales. / ja, iś habe majn handtuch fergesen.
данке, іх габе алєс / я, іх габе майн гандтух ферґесен.

Habt ihr Internet (Wlan)? / Kann ich meine Mails 
checken?
habt ir internet / welan? / kan iś majne majls czeken?
габт ір інтернет, ве-лян? / кан іх майне мейлз чекен?

Wenn du Hunger oder Durst hast, nimm dir einfach 
etwas aus dem Kühlschrank!
wen du hunger oder durst hast, nym dija ajnfach etwas ałs dem 
kylszrank!
вен ду гунґер одер дурст гаст, ним дір айнфах етвас аус 
дем кюльшранк!

Ich fühle mich wohl bei euch.
iś fyle miś wol baj ojś.
іх фюле міх воль бай ойх.

się u was
Dobrze
czuję.
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