Glossar
1

Kapitel 1
Seite 4
A1
C2

an/kreuzen
fehlend
die Klassenarbeit, -en

σημειώνω με X
που λείπει
το διαγώνισμα, το τεστ

Seite 5
D2
E1
E2

um/ziehen (ist umgezogen)
die Postleitzahl, -en
bilden
die Lottozahl, -en
die Superzahl, -en

μετακομίζω
ο ταχυδρομικός κώδικας
σχηματίζω
ο αριθμός του λόττο
ο έξτρα/επιπλέον αριθμός του λόττο

Kapitel 2
Seite 7
A4

sinken (ist gesunken)
wurde ... geboren
die Berliner Mauer
das Penicillin
entdecken

βυθίζομαι
γεννήθηκε
το τοίχος του Βερολίνου
η πενικιλίνη
ανακαλύπτω

Seite 8
B1

die Zeitangabe, -n
das Jahrhundert, -e

ο χρονικός προσδιορισμός
ο αιώνας

Seite 9
B2

C1
C2

D1

unabhängig
statt/finden (fand statt, hat
stattgefunden)
die Französische Revolution
der Astronom, -en
der Reporter, wurde ... gegründet (gründen)
sich entscheiden für + A (hat sich
entschieden)
der Sprecher, das Gründungsjahr, -e
der Museumsführer, Hörtraining B1 - Glossar

ανεξάρτητος
λαμβάνει χώρα, γίνεται
η γαλλική επανάσταση
ο αστρονόμος
ο δημοσιογράφος, ο ρεπόρτερ
ιδρύθηκε
εδώ: καταλήγω σε
ο ομιλητής
το έτος / η χρονιά ίδρυσης
ο ξεναγός μουσείου
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Seite 10
D2
D3

persönlich
der Abschnitt, -e
der Kontinent, -e
der Fußballweltmeister, -

προσωπικά, από κοντά
το απόσπασμα
η ήπειρος
ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο ποδόσφαιρο

Kapitel 3
Seite 12
A4

B1

gegenseitig
das Opernfestspiel, -e
klassisch
verschieben (verschob, hat
verschoben)

ο ένας τον άλλον
το φεστιβάλ όπερας
κλασικός, εδώ: κλασικής μουσικής
αναβάλλω

Kapitel 4
Seite 15
A2
B

ein/zeichnen
sondern
aus/fallen (fällt aus, ist ausgefallen)
der Schatz, Schätze
die Überraschung, -en

συμπληρώνω κάτι ζωγραφίζοντας
αλλά
ακυρώνεται
ο θησαυρός
η έκπληξη

Seite 17
C2
C3

C4
D1
D3

die Durchsage, -n
der Interregio, -s
der ICE, -s
die Regionalbahn, -en
übrig bleiben
der Hafen, Häfen
der Flug, Flüge

η ανακοίνωση
το τοπικό τρένο
το τρένο μεγάλης ταχύτητας
το περιφερειακό τρένο
περισσεύει
το λιμάνι
η πτήση

Seite 18
F1

die Moderatorin,- nen
ziemlich

η παρουσιάστρια, η παραγωγός ραδιοφώνου
αρκετά

Kapitel 5
Seite 19
A

B

die Reihenfolge, -n
häufig
selten
spätabends

η σειρά
συχνά
σπάνια
αργά το βράδυ

Seite 20
D2
E1
E2

ziehen (ist gezogen)
der Schultermin, -e
zurückbekommen (bekam zurück,
hat zurückbekommen)
die Mathearbeit, -en
wegen
Hörtraining B1 - Glossar

εδώ: μετακομίζω
η σημαντική ημερομηνία που αφορά
το σχολείο
παίρνω, μου επιστρέφουν
το διαγώνισμα των μαθηματικών
εξαιτίας, λόγω
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Kapitel 6
Seite 22
B
D2

der Hof, Höfe
die Hauptkasse, -n
die Abteilung, -en

η αυλή
το κεντρικό ταμείο
το τμήμα (πολυκαταστήματος)

Seite 23
E1
E2

F1

sich ändern
der Fahrgast, Fahrgäste
der Hauptbahnhof, Hauptbahnhöfe
die U-Bahn-Linie, -n
die S-Bahn, -n
die Sportart, -en
mehrmals

αλλάζω
ο επιβάτης
ο κεντρικός σιδηροδρομικός σταθμός
η γραμμή του μετρό
ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος
το άθλημα
περισσότερες φορές

Seite 24
F3

F4

Sport treiben
der Kampfsport
der Extremsport
der Wettkampf, -kämpfe
die Konzentration
der 10-Meter-Turm, -Türme
der Adrenalin-Kick
die Luft
sich entspannen
springen (sprang, ist gesprungen)

κάνω κάποιο άθλημα, αθλούμαι
το πολεμικό αγώνισμα, οι πολεμικές τέχνες
το ακραίο άθλημα
ο αγώνας
η (αυτό)συγκέντρωση
ο πύργος ύψους 10 μέτρων
η δόση αδρεναλίνης
ο αέρας
χαλαρώνω
κάνω άλμα

Kapitel 7
Seite 25
A

B1

kaum jemand
das Ergebnis, -se
dorthin
absolut
Hausaufgaben auf/geben
der Vokabeltest, -s
ging so
trotzdem
bestimmt
recht
überhaupt nicht

σχεδόν κανένας
το αποτέλεσμα
(προς τα) εκεί
απόλυτα
βάζω πολλές εργασίες για το σπίτι
το τεστ λεξιλογίου
ήταν έτσι κι έτσι
παρ’ όλα αυτά
σίγουρα
αρκετά
καθόλου

Seite 26
B2

der Ausdruck, Ausdrücke

η έκφραση

Seite 27
C2

D1

anfangs
das Schlittschuhfahren
der Reiterhof, -höfe
die Aussage, -n

αρχικά
το πατινάζ
το αγρόκτημα με άλογα ιππασίας
η δήλωση

Seite 28
D2

das Geschäft, -e

Hörtraining B1 - Glossar

το κατάστημα
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E1

der Kunde, -n
einige
nicht so
viel zu
sich etw. an/schauen
preiswert
der Anfang
das Gespräch, -e

ο πελάτης
μερικοί
όχι και τόσο
υπερβολικά (πολύ)
ρίχνω μια ματιά σε
οικονομικός, σε καλή τιμή
η αρχή
η συζήτηση

Seite 29
E2

E3

E4

E5

das Interview, -s
der Moderator, -en
wichtig
das Aussehen
die Kleidung
der Modetrend, -s
dazu/gehören
zu/ordnen
das Outfit, -s
der Turnschuh, -e
sich wohl/fühlen
persönlich
wahrscheinlich
besonders
erkennen an + D (erkannte, hat
erkannt)
verändern
folgendübrig bleiben
sich unterhalten über + A
(unterhält sich, unterhielt sich,
hat sich unterhalten)
markenorientiert sein
etw. ist mir egal
völlig
an/haben (hat an, hatte an,
hat angehabt)
Wert legen auf + A
eben
gekleidet sein
speziell
zur Kontrolle

η συνέντευξη
ο παρουσιαστής, ο παραγωγός ραδιοφώνου
σημαντικός
η εμφάνιση
τα ρούχα
η τάση της μόδας
ανήκω στην παρέα
αντιστοιχίζω
το ντύσιμο
το αθλητικό παπούτσι
νιώθω καλά
προσωπικός
πιθανώς, μάλλον
ιδιαίτερα
αναγνωρίζω από
αλλάζω, μεταβάλλω
παρακάτω, ακόλουθος
περισσεύει
συζητώ για

δίνω μεγάλη σημασία στις μάρκες
κάτι μου είναι αδιάφορο
εντελώς
φοράω
δίνω σημασία σε
εδώ: απλά
είμαι ντυμένος
ειδικός, εξειδικευμένος
για έλεγχο

Kapitel 8
Seite 30
A1

es friert
es ist glatt

έχει/κάνει παγωνιά
γλιστράει λόγω πάγου

Seite 31
A2

das Adjektiv, -e

Hörtraining B1 - Glossar

το επίθετο
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A3

B1
B2

eiskalt
unterstreichen
der Nebel
feucht
der Sturm, Stürme
die Jahreszeit, -en
normalerweise

παγερός, παγωμένος
υπογραμμίζω
η ομίχλη
υγρός
η καταιγίδα
η εποχή του χρόνου
κανονικά, συνήθως

Seite 32
C
D

die Himmelsrichtung, -en
die Wetterkarte, -n
es ist stark bewölkt
der Teil, -e
liegen bei …
die Temperatur, -en
teilweise

το σημείο του ορίζοντα
ο μετεωρολογικός χάρτης
υπάρχουν πυκνές νεφώσεις
το τμήμα
εδώ: κυμαίνεται
η θερμοκρασία
εδώ: κατά τόπους

Seite 33
E
F2
G1
G2

der Wetterbericht
maximal
der Wintersportler, das Skigebiet, -e
ideal

το δελτίο καιρού
το πολύ, το μέγιστο
αυτός που κάνει χειμερινά σπορ
το χιονοδρομικό κέντρο
ιδανικός

Kapitel 9
Seite 34
A
B

so viele … wie möglich
das Fragewort, -wörter
begeistert sein
eigentlich
eher
zufällig
drauf kommen
seitdem
echt
das Gefühl, -e
raus/lassen

όσο το δυνατό περισσότεροι
η ερωτηματική λέξη
είμαι ενθουσιασμένος
κατά βάθος, ουσιαστικά
μάλλον
τυχαία
ανακαλύπτω
από τότε
εδώ: πραγματικά
το συναίσθημα
εκφράζω, εκδηλώνω

Seite 35

C1

der Trainer, richtig gut
das Sternzeichen, die Meldung, -en
der Unternehmer, das Zeitungsaustragen
der Gymnasiast, -en
das Taschengeld
reichen
gründen
selbst bedruckt
Hörtraining B1 - Glossar

ο προπονητής
πραγματικά καλός
το ζώδιο
η είδηση
ο επιχειρηματίας
η διανομή εφημερίδας, το να μοιράζεις
εφημερίδες
ο μαθητής Γυμνασίου
το χαρτζιλίκι
φτάνει, επαρκεί
ιδρύω
με χειροποίητο τύπωμα
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C2

sich etw. aus/denken
sich kümmern um + A
die Bestellung, -en
retten
der Wolf, Wölfe
verjagen
auf dem Weg nach …
bemerken
die Gegend, -en
weg/laufen (läuft weg, lief weg,
ist weggelaufen)
der Jagdinstinkt, -e
der Kopfhörer, laut stellen
wild
die Bewegung, -en
erschrecken
Erfolg haben
der Kasten, Kästen

εδώ: επινοώ κάτι
φροντίζω για, αναλαμβάνω
η παραγγελία
σώζω
ο λύκος
διώχνω μακριά
στο δρόμο για …
αντιλαμβάνομαι
η περιοχή
το βάζω στα πόδια, τρέπομαι σε φυγή
το κυνηγετικό ένστικτο
το ακουστικό
βάζω δυνατά, αυξάνω την ένταση
άγριος, εδώ: έντονος
η κίνηση
τρομάζω, φοβίζω
έχω επιτυχία, πετυχαίνω κάτι
εδώ: ο πίνακας

Seite 36
D1
D2

D3

die Diskussion, -en
die Schulsachen (Pl.)
einer Meinung sein
sinnvoll
achten auf + A
die Stimme, -n

η συζήτηση
τα σχολικά είδη
συμφωνώ, έχω την ίδια γνώμη
εδώ: χρήσιμος
προσέχω, εστιάζω την προσοχή μου σε
η φωνή

Seite 37
E1

E2

der Schulhof, -höfe
das Klassenzimmer, die Leistung, -en
die Freizeitaktivität, -en
die Verschönerung
die Sitzecke, -n
auf/haben (hat auf, hatte auf,
hat aufgehabt)
aus/sehen (sieht aus)
verschönern
die Wunschliste, -n
etw. macht Spaß

το προαύλιο του σχολείου
η τάξη, η σχολική αίθουσα
εδώ: η επίδοση
η δραστηριότητα στον ελεύθερο χρόνο
ο εξωραϊσμός
το γωνιακό παγκάκι
είναι ανοιχτά, λειτουργεί
δείχνει, φαίνεται
ομορφαίνω
η λίστα επιθυμιών
κάτι είναι διασκεδαστικό

Kapitel 10
Seite 38
nun
kurz
der Text, -e
lösen
die Aufgabe, -n
wählen

Hörtraining B1 - Glossar

τώρα
εδώ: σύντομος
το κείμενο
λύνω
η άσκηση
επιλέγω
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die Lösung, -en
die Winterkollektion, -en
das Sonderangebot, -e
der Vertrag, Verträge

η λύση
η χειμερινή συλλογή
η (ειδική) προσφορά
το συμβόλαιο

Seite 39
die Museumsrallye, -s
das Naturkundemuseum, -museen
verteilen
der Preis, -e
die Ausstellung, -en
die Erde
der/die Museumsangestellte, -n
der Besucher, ein/schalten
zu Ende sein
die Museumstour, -en

το παιχνίδι εξερεύνησης μουσείου
το μουσείο Φυσικής Ιστορίας
μοιράζω
εδώ: το βραβείο
η έκθεση
η Γη
ο/η υπάλληλος μουσείου
ο επισκέπτης
ενεργοποιώ, ανοίγω
τελειώνει/τελείωσε
η περιήγηση μουσείου

Seite 40
der Tierarzt, -ärzte
behalten (behält, behielt,
hat behalten)
das Katzenkind, -er

ο κτηνίατρος
κρατώ
το γατάκι

Seite 41
die Sendung, -en
die Jugendszene, -n
die Kindheit
Musik machen
musizieren

Hörtraining B1 - Glossar

η εκπομπή
η νεανική σκηνή
η παιδική ηλικία, τα παιδικά χρόνια
παίζω μουσική
παίζω μουσική
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Modelltest 1
Seite 42
zuerst
das Beispiel, -e
die Sekunde, -n
geöffnet sein
die Klassenarbeit, -en
der Wettbewerb, -e
der Hobbyfilmer, ab/holen
der Vokabeltrainer, das Fremdsprachenlernen
die Grammatikübung, -en
Tschechien
verbinden (verband, hat verbunden)
ist … lang
zahlreich
der Autofahrer, eröffnen

πρώτα
το παράδειγμα
το δευτερόλεπτο
λειτουργεί, είναι ανοιχτό
το διαγώνισμα, το τεστ
ο διαγωνισμός
ο ερασιτέχνης κινηματογραφιστής
παραλαμβάνω
το βοήθημα εξάσκησης λεξιλογίου
η εκμάθηση ξένης γλώσσας
η άσκηση γραμματικής
η Τσεχία
συνδέω
έχει μήκος
πολυάριθμος
ο οδηγός αυτοκινήτου
εγκαινιάζω

Seite 43
zu Beginn + G
das Treffen, die Spiel-Tester-AG, -s
testen
der Informatiker, der Bericht, -e
täglich
die Altersgruppe, -n
die Regel, -n
sich entscheiden für A
zusammen/arbeiten
geeignet sein für A

στην αρχή/έναρξη
η συνάντηση
η ομάδα εργασίας δοκιμαστών παιχνιδιών
δοκιμάζω, τεστάρω
ο επιστήμονας πληροφορικής
εδώ: το άρθρο κριτικής/αξιολόγησης
καθημερινά
η ηλικιακή ομάδα
ο κανόνας
επιλέγω, διαλέγω
συνεργάζομαι
είμαι κατάλληλος για

Seite 44
die Sehenswürdigkeit, -en
besichtigen
begeistert sein von D
der Delfin, -e
holländisch
der Bauer, -n
verbringen (verbrachte, hat
verbracht)
etw. macht mir Freude

το αξιοθέατο
επισκέπτομαι
ενθουσιάζομαι με
το δελφίνι
εδώ: Ολλανδός
ο αγρότης
περνώ (χρόνο)
μου δίνει χαρά, με χαροποιεί

Seite 45
der Schulleiter, zurzeit
die Bedeutung, -en
sinnvoll
ab/hängen von D
Hörtraining B1 - Glossar

ο διευθυντής σχολείου
αυτόν τον καιρό
η σημασία, το νόημα
σκόπιμος, λογικός
εξαρτάται από
© ΧΡ. ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ - Γερμανικές εκδόσεις

8

auf jeden Fall
die Leistungskontrolle, -n
die Beschreibung, -en
schulisch

οπωσδήποτε
ο έλεγχος επίδοσης
η περιγραφή
σχολικός

Modelltest 2
Seite 46
der Zuschauer, der Ratschlag, Ratschläge
der Augenarzt, -ärzte
die Praxis, Praxen
das Kaufhaus, -häuser
Wiener
die Eröffnung, -en
die Zusammenarbeit
der Spezialist, -en
der Reisetipp, -s
das Angebot, -e

ο θεατής
η συμβουλή
ο οφθαλμίατρος
εδώ: το ιατρείο
το πολυκατάστημα
εδώ: της Βιέννης, βιεννέζικος
τα εγκαίνια
η συνεργασία
ο ειδικός
η ταξιδιωτική συμβουλή
η προσφορά, εδώ: η γκάμα (προϊόντων)

Seite 47
die Wanderung, -en
der Nationalpark, -s
anstrengend
die Strecke, -n
die Rückkehr
der Teilnehmer, die Sonnencreme, -s/-n
die Ausstellung, -en

η πεζοπορία
το Εθνικό Πάρκο
κουραστικός
η διαδρομή
η επιστροφή
ο συμμετέχων
η αντηλιακή κρέμα
η έκθεση

Seite 48
der Schulflur, -e
hübsch

ο διάδρομος του σχολείου
όμορφος

Seite 49
die Radiosendung, -en
die Erfindung, -en
der Rollstuhlfahrer, das Lokal, -e
die Treppe, -n
die Sicherheit
die Planung, -en
die Möglichkeit, -en

η ραδιοφωνική εκπομπή
η εφεύρεση
ο χρήστης αναπηρικού αμαξιδίου
το εστιατόριο
η σκάλα
η σιγουριά, η ασφάλεια
ο προγραμματισμός
η δυνατότητα

Modelltest 3
Seite 50
die Fernsehsendung, -en
es geht um A
die Zukunft
sparen
Hörtraining B1 - Glossar

η τηλεοπτική εκπομπή
έχει ως θέμα
το μέλλον
εξοικονομώ
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lecker
die Werbung
das Fotogeschäft, -e
hoch/laden (lädt hoch, lud hoch,
hat hochgeladen)
die Großstadt, -städte

νόστιμος
η διαφήμιση
το φωτογραφείο
ανεβάζω στο διαδίκτυο
η μεγαλούπολη

Seite 51
die Führung, -en
das Gummibären-Land
das Gummibärchen, her/stellen
die Schutzkleidung
mit/bringen (brachte mit, hat
mitgebracht)
aus/ziehen (zog aus, hat
ausgezogen)
sich um/ziehen (zog sich um, hat
sich umgezogen)
die Garderobe, -n
die Werkstatt, -stätten
nach etw. schmecken
die Frucht, Früchte
trocknen

η ξενάγηση
η χώρα με τα αρκουδάκια-ζελέ
το αρκουδάκι-ζελέ
παρασκευάζω
η προστατευτική ενδυμασία
φέρνω μαζί μου
βγάζω (ρούχα)
αλλάζω (ρούχα)
η γκαρνταρόμπα, το βεστιάριο
το εργαστήριο
έχει γεύση …
το φρούτο
στεγνώνω

Seite 52
die Straßenbahn, -en
laufen (läuft, lief, ist gelaufen)
beruflich
die Ausbildung
Schottland

το τραμ
εδώ: περπατάω
επαγγελματικός
η εκπαίδευση, η κατάρτιση
η Σκωτία

Seite 53
etw. bewegt mich
das Verliebtsein
die Beziehung, -en
der Konflikt, -e
die Lüge, -n
zerstören
die Chance, -n
der Wert, -e
die Ehrlichkeit
die Treue
die Partnerwahl
kontrollieren
sich verlassen auf A
unterschiedlich
das Interesse, -n

Hörtraining B1 - Glossar

κάτι με συγκινεί, μου ξυπνάει συναισθήματα
το να ερωτεύεσαι / να είσαι ερωτευμένος
η σχέση
η σύγκρουση
το ψέμα
καταστρέφω
η πιθανότητα, η ευκαιρία
η αξία
η ειλικρίνεια
η πίστη
η επιλογή συντρόφου
ελέγχω
έχω εμπιστοσύνη / μπορώ να βασιστώ σε
διαφορετικός
το ενδιαφέρον
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Modelltest 4
Seite 54
der Termin, -e
der Ausflug, Ausflüge
das Rathaus, -häuser
der Hauptbahnhof, -bahnhöfe
überhaupt nicht
steigen (stieg, ist gestiegen)
der Grad, der Franken, der Wanderfreund, -e
erleben
verreisen
entdecken
der Strand, Strände
die Flugreise, -n
die Maschine, -n
landen
pünktlich
die Verspätung, -en

η (προκαθορισμένη) ημερομηνία
η εκδρομή
το δημαρχείο
ο κεντρικός σιδηροδρομικός σταθμός
καθόλου
ανεβαίνω
ο βαθμός
το ελβετικό φράγκο
ο φίλος της πεζοπορίας
βιώνω, ζω
ταξιδεύω
ανακαλύπτω
η παραλία
το αεροπορικό ταξίδι
εδώ: το αεροσκάφος
προσγειώνομαι
στην ώρα μου, έγκαιρα
η καθυστέρηση

Seite 55
die Kinemathek
das Filmhaus, -häuser
sich etw. leihen (lieh sich, hat sich
geliehen)
relativ
das Nachrichtenstudio, -s
entwickeln
erfahren (erfährt, erfuhr, hat
erfahren)
entstehen (entstand, ist entstanden)
produzieren
das Filmplakat, -e
aktiv werden
die Filmszene, -n

η κινηματογραφική αρχειοθήκη
το κινηματογραφικό μουσείο
δανείζομαι
σχετικά
το στούντιο ειδήσεων
αναπτύσσω
μαθαίνω, πληροφορούμαι
δημιουργείται
παράγω, κάνω την παραγωγή
το κινηματογραφικό πόστερ
δραστηριοποιούμαι
η κινηματογραφική σκηνή

Seite 56
die Straßenbahnhaltestelle, -n
die Hochzeit, -en
die Anzugjacke, -n
schick
die Alternative, -n
der Vorschlag, Vorschläge
das Kunststudium
die Kunstgalerie, -n

Hörtraining B1 - Glossar

η στάση του τραμ
ο γάμος (η γαμήλια τελετή)
το σακάκι κουστουμιού
κομψός, σικάτος
η εναλλακτική
η πρόταση
οι σπουδές Καλών Τεχνών
η γκαλερί έργων τέχνης
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Seite 57
rund um A
die Erfahrung, -en
der Schüleraustausch
das Ausland
besser als erwartet
der Austauschschüler, die Gastfamilie, -n
das Verhältnis zu D
die Gastgeschwister (Pl.)
die Erinnerung, -en an A
aus/reichen
das Schulenglisch
das Gastland, -länder
sich gewöhnen an D
das Lernklima
angenehm
die Aktivität, -en

γύρω από
η εμπειρία
το πρόγραμμα ανταλλαγής μαθητών
το εξωτερικό
καλύτερος από το αναμενόμενο
ο μαθητής σε πρόγραμμα ανταλλαγής
η οικογένεια φιλοξενίας
η σχέση με
τα αδέλφια στην οικογένεια φιλοξενίας
η ανάμνηση
επαρκεί
τα Αγγλικά του σχολείου
η χώρα φιλοξενίας
συνηθίζω σε
η ατμόσφαιρα / το κλίμα εκμάθησης
ευχάριστος
η δραστηριότητα

Modelltest 5
Seite 58
das Sonderangebot, -e
der Augenarzt, -ärzte
die Zugverbindung, -en
ab/fahren (fährt ab, fuhr ab, ist
abgefahren)
die Musikschule, -n
direkt
um/steigen (stieg um, ist
umgestiegen)
die Science-Fiction-Serie, -n
die Venus
gefährlich
erforschen
das Sonnensystem
die Skischule, -n
beliebt
die Skipiste, -n
die Reparatur, -en
geschlossen sein
kostenlos
der Kinderkurs, -e
nutzen

η (ειδική) προσφορά
ο οφθαλμίατρος
η σιδηροδρομική σύνδεση
αναχωρεί
το ωδείο
απευθείας
μετεπιβιβάζομαι, αλλάζω (μεταφορικό μέσο)
η σειρά επιστημονικής φαντασίας
η Αφροδίτη
επικίνδυνα
εξερευνώ
το ηλιακό σύστημα
η σχολή σκι
δημοφιλής
η πίστα του/για σκι
η επισκευή
είναι κλειστός / εκτός λειτουργίας
δωρεάν
τα μαθήματα για παιδιά
χρησιμοποιώ

Seite 59
der Workshop, -s
das Institut für Meereskunde
bereits

Hörtraining B1 - Glossar

το εργαστήρι βιωματικής μάθησης
το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας
ήδη
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das Mitglied, -er
die Tierschutzorganisation, -en
das Recht, -e
der Menschenaffe, -n
das Meerestier, -e
sich beobachten
der Spiegel, das Gefühl, -e
die Rede, -n
vor/bereiten

το μέλος
η φιλοζωική οργάνωση
το δικαίωμα
ο ανθρωποειδής πίθηκος
το θαλάσσιο ζώο
παρατηρώ τον εαυτό μου
ο καθρέφτης
εδώ: το συναίσθημα
η ομιλία
προετοιμάζω

Seite 60
der Nachhilfeunterricht
schlecht reden über A
das Mobbingopfer, ganz bestimmtärgern

η ενισχυτική διδασκαλία
κακολογώ, κοροϊδεύω
το θύμα εκφοβισμού
πολύ συγκεκριμένος
πειράζω

Seite 61
die Gesprächsrunde, -n
die Köchin, -nen
der Kochunterricht
das Kochen
gut schmecken
gemeinsam
kaum
sich ernähren
gesund
die Lebensmittel (Pl.)
ein/kaufen
das Rezept, -e

η συζήτηση «στρογγυλής τραπέζης»
η μαγείρισσα
το μάθημα μαγειρικής
η μαγειρική
είναι νόστιμο, έχει ωραία γεύση
μαζί με
σχεδόν καθόλου
τρέφομαι
υγιεινά
τα τρόφιμα
ψωνίζω
η συνταγή

Modelltest 6
Seite 62
die Reisegruppe, -n
die Stewardess, -en
elektronisch
das Gerät, -e
der Sitzplatz, -plätze
die Dauer
der Flug, Flüge
statt/finden (fand statt, hat
stattgefunden)
draußen
umsonst
die Eissorte, -n
das Erdbeereis
es ist windig
es regnet

Hörtraining B1 - Glossar

το ταξιδιωτικό γκρουπ
η αεροσυνοδός
ηλεκτρονικός
η συσκευή
η θέση, το κάθισμα
η διάρκεια
η πτήση
λαμβάνει χώρα
έξω
δωρεάν
η γεύση παγωτού
το παγωτό φράουλα
φυσάει
βρέχει
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die Sonne scheint
verlieren (verlor, hat verloren)
ab/holen
der Kinderspielplatz, -plätze
der Stau, -s
die Baustelle, -n
der Unfall, Unfälle
die Umleitung, -en

έχει ηλιοφάνεια
χάνω
παραλαμβάνω
η παιδική χαρά
το μποτιλιάρισμα, η κυκλοφοριακή
συμφόρηση
το εργοτάξιο
το ατύχημα, το δυστύχημα
η παράκαμψη

Seite 63
die Klassenfahrt, -en
die Fahrt, -en
der Reichstag
vormittags
die Stadtrundfahrt, -en
der Spaziergang, -gänge
empfehlen (empfiehlt, empfahl,
hat empfohlen)
das Viertel, verschiedene
das Nachtleben

η σχολική εκδρομή
η διαδρομή
το κτίριο του γερμανικού ομοσπονδιακού
κοινοβουλίου
το πρωί (πριν τις 12.00)
η ξενάγηση στην πόλη με τουριστικό
πούλμαν
η βόλτα
συνιστώ
εδώ: το οικοδομικό τετράγωνο
διάφοροι
η νυχτερινή ζωή

Seite 64
die Bushaltestelle, -n
Brüssel
sich trennen
die Internetschule, -n
das Abitur
besuchen
ein/laden (lädt ein, lud ein,
hat eingeladen)

η στάση (του) λεωφορείου
οι Βρυξέλλες
χωρίζω
το διαδικτυακό σχολείο
το απολυτήριο του γερμανικού λυκείου
εδώ: παρακολουθώ
(προσ)καλώ

Seite 65
mit Köpfchen
die Ernährungswissenschaftlerin, -nen
der Kinderarzt, -ärzte
die Ernährung
der Zuhörer, wiegen (wog, hat gewogen)
das Risiko, Risiken
der Mitschüler, weh/tun (tut weh, tat weh,
hat wehgetan)
die Diät, -en
zu/nehmen (nimmt zu, nahm zu,
hat zugenommen)
das Obst
das Gemüse
das Essverhalten
Hörtraining B1 - Glossar

έξυπνα
η διατροφολόγος
ο παιδίατρος
η διατροφή
ο ακροατής
ζυγίζω
ο κίνδυνος, το ρίσκο
ο συμμαθητής
εδώ: πληγώνω
η δίαιτα
παχαίνω, παίρνω κιλά
τα φρούτα
τα λαχανικά
η διατροφική συμπεριφορά
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Modelltest 7
Seite 66
nachmittags
aus/steigen (stieg aus, ist
ausgestiegen)
die Sportabteilung, -en
der Schutzhelm, -e
der Inline-Skater, die Geschichte, -n
die Philosophin, -nen
philosophisch
der Unterricht
der Freizeittipp, -s
das Konzert, -e
das Autofahren
verboten sein

το απόγευμα
αποβιβάζομαι, κατεβαίνω
το τμήμα αθλητικών
το προστατευτικό κράνος
αυτός που κάνει πατίνια ρόλλερ
η ιστορία
η φιλόσοφος
φιλοσοφικός
το μάθημα, η διδασκαλία
η πρόταση για τον ελεύθερο χρόνο
η συναυλία
η οδήγηση, (το) να οδηγείς
απαγορεύεται

Seite 67
die Fahrradtour, -en
insgesamt
jährlich
das Schloss, Schlösser
ungefähr
bayerisch
die Zugspitze
sich aus/ruhen

η εκδρομή με ποδήλατα
συνολικά
κάθε χρόνο, ετήσια
το παλάτι
περίπου
της Βαυαρίας, βαυαρικός
ονομασία του ψηλότερου βουνού της
Γερμανίας
ξεκουράζομαι

Seite 68
die Vorbereitung, -en
das Abiturfest
die Feier, -n
die Schlosshalle, -n
mieten
der/die Angestellte, -n
die Stadthalle
prima

η προετοιμασία
η γιορτή αποφοίτησης
η γιορτή, ο εορτασμός
η αίθουσα χορού σε παλάτι
νοικιάζω
ο/η υπάλληλος
η δημοτική αίθουσα εκδηλώσεων
τέλειος, θαυμάσιος

Seite 69
die Sendereihe, -n
nützlich
die Sozialarbeiterin, -nen
die Computersucht
süchtig werden
der Gesprächspartner, der Mitspieler, die Folge, -n
die Computerabhängigkeit

Hörtraining B1 - Glossar

η σειρά εκπομπών
χρήσιμος
η κοινωνική λειτουργός
ο εθισμός στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές
εθίζομαι
ο συνομιλητής
ο συμπαίκτης
η συνέπεια, το επακόλουθο
η εξάρτηση από τους ηλεκτρονικούς
υπολογιστές
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Modelltest 8
Seite 70
die Musikveranstaltung, -en
der Sänger, der Veranstaltungstipp, -s
die Rocknacht
auf/treten (tritt auf, trat auf,
ist aufgetreten)
nach + D
die Buchausstellung, -en
nach Plan
bieten (bot, hat geboten)
der/die Auszubildende, -n
zukünftigder/die Studierende, -n
sich etw. überlegen
organisieren
österreichisch
dauern
die Pause, -n
die Kulturveranstaltung, -en
die Gesamtschule, -n
das Schulorchester, -

η μουσική εκδήλωση
ο τραγουδιστής
η πρόταση για εκδηλώσεις
η βραδιά ροκ μουσικής
εμφανίζομαι (στη σκηνή)
εδώ: στο ρυθμό
η έκθεση βιβλίου
βάσει σχεδίου
προσφέρω
ο μαθητευόμενος / η μαθητευόμενη
μελλοντικός, υποψήφιος
ο φοιτητής / η φοιτήτρια, ο σπουδαστής /
η σπουδάστρια
σκέφτομαι κάτι
οργανώνω
αυστριακός
διαρκεί
το διάλειμμα
η πολιτιστική εκδήλωση
το ενιαίο σχολείο μέσης εκπαίδευσης
η σχολική ορχήστρα

Seite 71
der Zoo, -s
das Tigerkind, -er
das Regenwaldhaus
der Affe, -n
der Papagei, -en
der Vogel, Vögel
die Fütterung, -en
die Brücke, -n

ο ζωολογικός κήπος
το τιγράκι
ο χώρος του τροπικού δάσους
ο πίθηκος
ο παπαγάλος
το πτηνό, το πουλί
το τάισμα
η γέφυρα

Seite 72
viel zu dünn
süchtig machen
die Zeitschrift, -en
ab/nehmen (nimmt ab, nahm ab,
hat abgenommen)
die Unterstützung

υπερβολικά αδύνατος
προκαλεί εθισμό
το περιοδικό
αδυνατίζω, χάνω κιλά
η υποστήριξη

Seite 73
die Tierärztin, -nen
das Haustier, -e
beißen (biss, hat gebissen)
der Hamster, der Kauf, Käufe
die Tierarztkosten (Pl.)
die Operation, -en
Hörtraining B1 - Glossar

η κτηνίατρος
το κατοικίδιο (ζώο)
δαγκώνω
το χάμστερ
η αγορά
τα έξοδα (του) κτηνίατρου
η εγχείρηση, η επέμβαση
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Modelltest 9
Seite 74
das Schwimmbad, -bäder
das Gewitter, der Badegast, -gäste
verlassen (verlässt, verließ, hat
verlassen)
aus/fallen (fällt aus, fiel aus, ist
ausgefallen)
gelten (gilt, galt, hat gegolten)
die Abfahrtszeit, -en
rechnen mit + D
der Orthopäde, -n
warnen vor + D
der Rucksack, -säcke
schuld sein an + D
die Rückenschmerzen (Pl.)
hoch
das Körpergewicht
das Fernsehgerät, -e
der Kinofreund, -e
der Lastwagenfahrer, beinahe
überfahren (überfährt, überfuhr,
hat überfahren)
verletzt werden
das Eiscafé

η πισίνα
η καταιγίδα
ο λουόμενος
εγκαταλείπω, φεύγω από
ακυρώνεται, ματαιώνεται
ισχύει
η ώρα αναχώρησης
υπολογίζω, περιμένω
ο ορθοπαιδικός
προειδοποιώ για
το σακίδιο πλάτης
φταίω/ευθύνομαι για
οι πόνοι στην πλάτη
εδώ: μεγάλο, αυξημένο
το σωματικό βάρος
η συσκευή της τηλεόρασης
ο κινηματογραφόφιλος, ο σινεφίλ
ο οδηγός φορτηγού
παραλίγο
πατάω/χτυπάω (με όχημα)
τραυματίζομαι
το παγωτατζίδικο, η τζελατερία

Seite 75
reden
das Schloss, Schlösser
erhalten (erhält, erhielt, hat
erhalten)
die Tier- und Pflanzenwelt
die Umgebung
der Fluss, Flüsse
der See, -n
der Wald, Wälder
das Feld, -er
die freie Natur
der Nachwuchs
das Umweltprojekt, -e
die Forschung
der Versuch, -e
das Wassertier, -e

Hörtraining B1 - Glossar

μιλάω
το παλάτι
παίρνω
το σύνολο των ζώων και φυτών (μιας
περιοχής)
η περιοχή γύρω από, τα περίχωρα
το ποτάμι
η λίμνη
το δάσος
ο αγρός, το χωράφι
η φύση
ο απόγονος
το οικολογικό πρότζεκτ
η (επιστημονική) έρευνα
εδώ: το πείραμα
το υδρόβιο ζώο
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Seite 76
der Wagen, ein/packen
die Ostsee
der Schiffsausflug, -ausflüge

εδώ: το βαγόνι
βάζω στις αποσκευές
η Βαλτική Θάλασσα
η εκδρομή με πλοίο

Seite 77
die Aktion, -en
die Bildungsexpertin, -nen
die Ganztagsschule, -n
ganztägig
das Angebot, -e
für etw. sein
sinnvoll
die Beschäftigung, -en
der Projektunterricht
finanziell
unterstützen
erfolgreich
der Kritiker, der/die Berufstätige, -n
der/die Alleinerziehende, -n

εδώ: η επιχείρηση, το πεδίο δράσης
η ειδική επιστήμονας παιδαγωγός
το ολοήμερο σχολείο
ολοήμερος
εδώ: το προσφερόμενο πρόγραμμα
είμαι υπέρ
ουσιαστικός, χρήσιμος
η απασχόληση
το πρότζεκτ (μάθημα)
οικονομικά
υποστηρίζω
επιτυχημένος
εδώ: ο επικριτής
ο εργαζόμενος / η εργαζόμενη
ο γονιός που ανατρέφει παιδί μόνος του

Modelltest 10
Seite 78
der Gartenfreund, -e
die Gartenshow, -s
der Termin, -e
die Sportfirma, -firmen
der Mitarbeiter, ein/stellen
die Küchenabteilung
der Chefkoch, -köche
der Topf, Töpfe
das Gericht, -e
das Sprachenlernen
die Sprachreise, -n
das Märchen, auf/führen
vorsichtig
ab/biegen

ο φίλος/λάτρης του κήπου
το πανόραμα κήπου
εδώ: το επαγγελματικό ραντεβού
η εταιρεία αθλητικών ειδών
ο συνεργάτης
προσλαμβάνω
το τμήμα ειδών κουζίνας
ο αρχιμάγειρας
η κατσαρόλα
το έδεσμα, το «πιάτο»
η εκμάθηση ξένης γλώσσας
το ταξίδι με σκοπό την εκμάθηση ξένης
γλώσσας
το παραμύθι
παρουσιάζω/ανεβάζω (σε θεατρική σκηνή)
προσεκτικός
στρίβω

Seite 79
berichten über + A
frühere
der Veloweg, -e
die Burg, -en

Hörtraining B1 - Glossar

μιλώ για, διηγούμαι
προηγούμενος, παλιότερος
ο ποδηλατόδρομος
το κάστρο
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die Stadtführung, -en
begleiten
das Fahrradfahren

η ξενάγηση στην πόλη
συνοδεύω
η ποδηλασία

Seite 80
kaputt sein
έχει χαλάσει/σπάσει
vor/schlagen (schlägt vor, schlug vor, προτείνω
hat vorgeschlagen)

Seite 81
aktuell
der Professor, -en
der Klimawandel
ein Vierteljahr
sich beschäftigen mit + D
Wiener
die Klimaveränderung
das Verhalten
beeinflussen
extrem
pflanzen
schützen
die Reduzierung
der Energieverbrauch

Hörtraining B1 - Glossar

εδώ: σήμερα
ο καθηγητής πανεπιστημίου
η κλιματική αλλαγή
ένα τρίμηνο, τρεις μήνες
ασχολούμαι με
Βιεννέζος
η κλιματική μεταβολή
η συμπεριφορά, εδώ: οι συνήθειες
επηρεάζω
ακραίος
φυτεύω
προστατεύω
η μείωση
η κατανάλωση ενέργειας
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