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Seite 13 - Lesen - Test 1 - Teil 1 
sich entschließen* zu + Inf./Dat. αποφασίζω να …
der Account, -s λογαριασμός [σε κοινωνικό δίκτυο]
geliebt αγαπημένος
sozial κοινωνικός
das Netzwerk, -e δίκτυο
löschen σβήνω, καταργώ, διαγράφω
besonder- ιδιαίτερος, ξεχωριστός
die Entscheidung, -en απόφαση
überhaupt nicht/kein- καθόλου, κανένας
Die Entscheidung fiel mir überhaupt nicht leicht. Η απόφαση δεν μου ήταν καθόλου εύκολη.
die Plattform, -en πλατφόρμα
genauso το ίδιο (ακριβώς)
selbstverständlich αυτονόητος, αυτονόητα
die Alltagsroutine καθημερινή ρουτίνα
das Zähneputzen καθάρισμα των δοντιών
der Grund, -“e λόγος, αιτία
vor allem προ παντός
ständig συνεχώς, συνεχής
das Gefühl, -e συναίσθημα
verpassen χάνω [τρένο, ευκαιρία κτλ.]
das Erlebnis, -se βίωμα
miteinander teilen μοιράζομαι
teil/nehmen* an + Dat. συμμετέχω σε …
online dabei sein* είμαι παρών στο διαδίκτυο
erfahren* πληροφορούμαι
unvorstellbar αδιανόητος
cool ωραίος, ενδιαφέρων, κουλ
erleben ζω, βιώνω
posten ποστάρω, ανεβάζω (στο διαδίκτυο)
ziemlich αρκετά
stressig αγχωτικός
mittlerweile εν τω μεταξύ
altmodisch παλιομοδίτικος, ξεπερασμένος, ντεμοντέ
gleichzeitig ταυτόχρονα
neidisch werden auf + Akk. νιώθω ζήλια για …, ζηλεύω
irgendwann κάποτε
indem με το να …
die App, -s (διαδικτυακή) εφαρμογή
das Smartphone, -s σμάρτφον
danach κατόπιν
das Medium, Medien μέσο [ενημέρωσης/πληροφόρησης]
zu/greifen* auf + Akk. έχω πρόσβαση σε …
das Ergebnis, -se αποτέλεσμα
nach einiger Zeit ύστερα από λίγο
auf/fallen* παρατηρώ
konzentriert συγκεντρωμένος
digital ψηφιακός
der Ärmel, - μανίκι
zupfen + Akk. an + Dat. τραβώ από …
jemand zupfte mich am digitalen Ärmel κάποιος με τραβούσε στο διαδίκτυο από το μανίκι
gucken κοιτάζω
vergeuden σπαταλώ, χαραμίζω
sich verabreden mit + Dat. συναντιέμαι / δίνω ραντεβού με …
selten σπάνια
zugegeben το παραδέχομαι/ομολογώ, ομολογουμένως
die Langeweile βαριεστημάρα, ανία, πλήξη, βαρεμάρα
kämpfen mit + Dat. παλεύω με …, αντιμετωπίζω
zur Verfügung haben έχω στη διάθεσή μου
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zu Beginn στην αρχή
zu Beginn wusste ich nichts anzufangen στην αρχή δεν ήξερα τι να κάνω
dadurch με τον τρόπο αυτό, έτσι
kreativ δημιουργικός
die Alternative, -n εναλλακτική λύση/πρόταση
mit/bekommen* παίρνω χαμπάρι
an/kommen auf + Akk. έχει σημασία
Darauf kommt es an! Αυτό έχει σημασία!
 
Seite 14 - Lesen - Test 1 - Teil 2 / Da kann man nur auf Regen hoffen 
der Warentransport, -e μεταφορά αγαθών/εμπορευμάτων
das Niedrigwasser χαμηλή στάθμη υδάτων
das Frachtschiff, -e φορτηγό πλοίο
das Gut, -“er εμπόρευμα, αγαθό
transportieren μεταφέρω
beladen* φορτώνω
auf Grund laufen* προσαράζω
kaum σχεδόν/μάλλον δεν
rechnen mit + Dat. λογαριάζω, θεωρώ πιθανό
der Konzern, -e όμιλος επιχειρήσεων
die Binnenschifffahrt εσωτερική ναυτιλία
kostengünstig συμφέρων (από οικονομική άποψη)
die Transportkosten (Pl.) μεταφορικά (έξοδα)
sich vervierfachen τετραπλασιάζομαι
ein Drittel ένα τρίτο
üblich συνήθης
die Ladung, -en φορτίο
möglichst + Adj./Adv. όσο γίνεται πιο …
die Genossenschaft, -en συνεταιρισμός
der Industriekonzern, -e βιομηχανικός όμιλος
zusätzlich πρόσθετος, επιπλέον
das Unternehmen, - επιχείρηση
die Lieferung, -en παράδοση, [εδώ] μεταφορά
die Schiene, -n ράγα, [μεταφ.] σιδηρόδρομος
verlegen Akk. auf + Akk. μεταφέρω
auf die Straße oder die Schiene verlegen μεταφέρω οδικά ή με το σιδηρόδρομο
trotzdem παρ‘ όλ‘ αυτά, εν τούτοις
der Käufer, - αγοραστής
der Autofahrer, - οδηγός (αυτοκινήτου)
die Tankstelle, -n βενζινάδικο, πρατήριο βενζίνης
das Benzin βενζίνη
 
Seite 15 - Lesen - Test 1 - Teil 2 / Tierbesitzer, aufgepasst! 
der Tierbesitzer, - ιδιοκτήτης κατοικίδιου (ζώου)
auf/passen auf + Akk. προσέχω, έχω το νου μου
Aufgepasst! Προσοχή!
das Haustier, -e κατοικίδιο (ζώο)
leiden* an + Dat. πάσχω από …
das Übergewicht παχυσαρκία
der Diabetes διαβήτης [ασθένεια]
das Herzproblem, -e καρδιακό πρόβλημα
zu/nehmen* αυξάνομαι, μεγαλώνω
die Tierärztin, -nen η κτηνίατρος
häufig συχνός, συχνά
aus/drücken εκφράζω
das Füttern τάισμα
die Zuneigung συμπάθεια, αγάπη
sich bewegen κινούμαι
fett werden* παχαίνω
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der Haushalt, -e νοικοκυριό
der Futternapf, -“e μπολ φαγητού (για κατοικίδια)
der Tierhalter, - κάτοχος ζώου/κατοικίδιου
auf/schreiben* σημειώνω, καταγράφω
fressen* τρώω [χρησιμοποιείται για ζώα]
das Fitnessprogramm, -e πρόγραμμα αποκατάστασης της φυσικής κατάστασης
grundsätzlich κατά βάση, βασικός
die Kombination, -en συνδυασμός
die Bewegung, -en κίνηση
das Futter τροφή
der Vierbeiner, - τετράποδο
in Form bringen* επαναφέρω σε φόρμα
die Diät, -en δίαιτα
realistisch ρεαλιστικός, ρεαλιστής
allerdings ωστόσο
durch/halten* αντέχω, υπομένω
 
Seite 17 - Lesen - Test 1 - Teil 3 
die Aushilfe βοηθός
thailändisch ταϊλανδέζικος
aufgeschlossen πρόσχαρος
für Kassen- sowie Servicetätigkeiten (Pl.) για απασχόληση στο ταμείο και στο σέρβις
das Wochenende, -n σαββατοκύριακο
regelmäßig τακτικός, τακτικά
unter der Woche μέσα στην εβδομάδα, τις εργάσιμες ημέρες
sich bewerben* υποβάλλω αίτηση
locker άνετος, χαλαρός
in deiner Nachbarschaft στη γειτονιά σου, κοντά στο σπίτι σου
der Zusteller, - διανομέας
dazu [εδώ] έξτρα, επιπλέον
an den Mann bringen* + Akk. πουλάω
das Event, -s εκδήλωση
ab sofort άμεσα
die Servicekraft, -“e εργαζόμενος για το σέρβις
die Sportveranstaltung, -en αθλητική εκδήλωση
das Stadion, Stadien στάδιο
weiter- παραπέρα, άλλοι/άλλες/άλλα
hautnah από κοντά
die Arbeitszeiten (Pl.) ωράριο, ώρες απασχόλησης
niemals ποτέ, ουδέποτε
der Jugendfilm, -e νεανική ταινία
mit/spielen συμμετέχω, παίζω
der Raum [εδώ] περιοχή …
der Komparse, -n κομπάρσος
der Drehtag, -e ημέρα γυρίσματος
brutto μεικτά
inkl. = inklusive συμπεριλαμβανομένου, συμπεριλαμβανομένων
kostenfrei δωρεάν
die Speise, -n φαγητό
die Bewerbung, -en αίτηση (πρόσληψης)
mobil κινητός, [εδώ] ευκολομετακίνητος, ευέλικτος
auf/bessern βελτιώνω
verlässlich αξιόπιστος, φερέγγυος
das Kundenmagazin, -e διαφημιστικό περιοδικό
der Katalog, -e κατάλογος
aus/tragen* διανέμω, μοιράζω
sich melden bei + Dat. επικοινωνώ με …
die Unterstützung υποστήριξη, βοήθεια
Nachhilfe geben* παραδίδω ιδιαίτερα μαθήματα
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bei Interesse αν/εφόσον ενδιαφέρεσαι/ενδιαφέρεστε
recherchieren ερευνώ, αναζητώ
der Journalismus δημοσιογραφία
die Zeitungsredaktion, -en συντακτική ομάδα (εφημερίδας)
die Mitarbeit συνεργασία
drauflos χωρίς πολλή σκέψη
der App-Checker, - ελεγκτής (διαδικτυακών) εφαρμογών
der Entwickler, - προγραμματιστής, δημιουργός (εφαρμογών)
sich befinden* βρίσκομαι
die Entwicklung ανάπτυξη, δημιουργία
benutzbar sein* μπορεί να χρησιμοποιηθεί
daher  γι‘ αυτό
testen + Akk. auf + Akk. ελέγχω για …
bei uns zuhause στο σπίτι μας
 
Seite 19 - Lesen - Test 1 - Teil 4 
der Vorschlag, -“e πρόταση
die Aufklärung διαφώτιση
bezüglich + Gen. αναφορικά/σχετικά με …
überzeugt sein* von + Dat. / davon, dass … είμαι πεπεισμένος για/ότι …
der Verzehr κατανάλωση
schaden + Dat. βλάπτω, κάνω κακό
generell γενικός, γενικά
das Verbot, -e απαγόρευση
bestehen* [εδώ] υφίσταμαι
die Nahrung τροφή
auf/zwingen + Dat. + Akk. επιβάλλω …
herrschen [εδώ] ισχύω
die Schulleitung διεύθυνση του σχολείου
der Klassensprecher, - πρόεδρος τμήματος (σχολείου)
beschließen* αποφασίζω
samt + Dat. μαζί με …
das Salatbuffet μπουφές με σαλάτες, salad bar
das Schulgelände έκταση, περιοχή
die Mahlzeit, -en γεύμα
von daheim/zuhause από το σπίτι (τους)
ein/sehen* καταλαβαίνω, αντιλαμβάνομαι
die Realschule, -n τετρατάξιο Γυμνάσιο
gelten* ισχύω
das Gymnasium, Gymnasien Γυμνάσιο-Λύκειο
die Innenstadt κέντρο (της πόλης)
ringsum ολόγυρα
die Vorschrift, -en εντολή, οδηγία, προδιαγραφή
zu sich nehmen* τρώω, καταναλώνω
überzeugen πείθω
regeln ρυθμίζω, κανονίζω
auf keinen Fall σε καμία περίπτωση
die Entscheidungsfreiheit ελευθερία να αποφασίζεις μόνος σου
nehmen* + Dat. + Akk. [εδώ] αφαιρώ …
bestimmt- συγκεκριμένος
mitgebracht- που έχω φέρει από το σπίτι
bestimmt οπωσδήποτε, σίγουρα, ασφαλώς
persönlich προσωπικός, προσωπικά
andererseits από την άλλη (πλευρά)
verzehren καταναλώνω, τρώω
verantwortlich machen + Akk. für + Akk. καθιστώ υπεύθυνο για …
der Burger μπέργκερ
der Döner γύρος, ντονέρ
völlig εντελώς
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ungesund ανθυγιεινός
sich an/schauen κοιτάζω, [εδώ] εξετάζω
die Zutaten (Pl.) συστατικά
überhaupt nichts απολύτως τίποτα
ein/wenden gegen + Akk. έχω αντίρρηση
problematisch προβληματικός
sich ernähren von + Dat. τρέφομαι με …
beweisen* αποδεικνύω
unendlich viel- ατέλειωτοι, άπειροι
die Studie, -n έρευνα
mitverantwortlich συνυπεύθυνος
die Erkrankung, -en ασθένεια
Kommen Sie jetzt bitte nicht mit … Μη μου πείτε τώρα, σας παρακαλώ, …
bestimmen ορίζω
vegan αυστηρά χορτοφαγικός, βέγκαν
 
Seite 21 - Lesen - Test 1 - Teil 5 
die Hausordnung εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας
die Yogapraxis πρακτική άσκηση γιόγκα
eine Mahlzeit ein/nehmen* παίρνω γεύμα, γευματίζω
achten auf + Akk. προσέχω, φροντίζω
körperlich σωματικός
die Reinheit καθαριότητα
gegebenenfalls αν χρειαστεί
bereits ήδη
zusammen/binden πιάνω/δένω (μαζί)
barfuß ξυπόλητος, χωρίς παπούτσια
unangenehm δυσάρεστος
rutschfest αντιολισθητικός, που δεν γλιστρά
die Socke, -n κάλτσα
reinigen καθαρίζω
zur Verfügung stellen + Dat. + Akk. θέτω στη διάθεση, διαθέτω …
die Matte, -n στρώμα
das Tuch, -“er πανί
das Reinigungsmittel, - υλικό καθαρισμού
die Garderobe γκαρνταρόμπα, βεστιάριο
aus/ziehen* βγάζω [κάτι που φορώ]
betreten* μπαίνω σε …, εισέρχομαι
ab/stellen αφήνω, ακουμπώ
der Gegenstand, -“e αντικείμενο
der Schmuck κοσμήματα
ebenfalls επίσης
deponieren δίνω για φύλαξη
während des laufenden Kurses όσο διαρκεί το μάθημα
aus/rollen ξετυλίγω
ein/kehren in + Akk. [εδώ] απλώνομαι, διαχέομαι
Lasse Ruhe in Dir einkehren. Άφησε την ηρεμία να απλωθεί μέσα σου.
sich verspäten καθυστερώ
der Respekt σεβασμός
aus Respekt vor den anderen σεβόμενος / από σεβασμό προς τους υπόλοιπους
die Anfangsmedidation αρχική φάση διαλογισμού
ab/warten περιμένω να τελειώσει …
die Inspiration έμπνευση
genießen* απολαμβάνω
  
Seite 40 - Lesen - Test 2 - Teil 1 
die Abschlussfahrt αποχαιρετιστήριο ταξίδι (στο τέλος της σχολικής χρονιάς)
Kroatien Κροατία
der Reisebericht, -e ιστορία του ταξιδιού
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begeistert ενθουσιασμένος
äußern εκφράζω
zwar … aber μεν … αλλά/όμως
die Bedenken (Pl.) επιφυλάξεις
beruhigen καθησυχάζω
die Abreise αναχώρηση
der Treffpunkt σημείο συνάντησης
steigen* in + Akk. ανεβαίνω σε …
schließlich τελικά
die Entspannung χαλάρωση
die Nachtfahrt νυχτερινή διαδρομή
die Busfahrt ταξίδι με το λεωφορείο
das Jugendhotel, -s ξενοδοχείο/ξενώνας για νέους
direkt am Meer πάνω / ακριβώς δίπλα στη θάλασσα
los/ziehen* ξεκινώ
erkunden εξερευνώ
die Umgebung γύρω περιοχή
weit weg von + Dat. μακριά από …
bisher μέχρι τώρα
entweder … oder είτε … είτε
der Hafen, -“ λιμάνι
winzig μικροσκοπικός, πολύ μικρός
wackelig ασταθής , που κουνάει πολύ
das Ruderboot, -e κωπηλατικό σκάφος, βάρκα με κουπιά
rudern κωπηλατώ
zuerst πρώτα
sich trauen τολμώ
das Boot, -e βάρκα, σκάφος
riesig τεράστιος
die Luxusyacht, -en πολυτελές γιοτ, θαλαμηγός πολυτελείας
sich vor/stellen [εδώ] φαντάζομαι
der Sandstrand αμμουδιά
schnorcheln κολυμπώ με αναπνευστήρα
betreuen φροντίζω, [εδώ] επιβλέπω
vergehen* περνά [χρόνος]
wahnsinnig … τρομερά …
der Tretbootausflug, -“e εκδρομή με βάρκα με πηδάλια
klasse τέλειος, καταπληκτικός
historisch ιστορικός
die Altstadt παλιά πόλη
bieten* προσφέρω
der Überblick γενική εικόνα
der Heimweg δρόμος της επιστροφής
jedenfalls πάντως
tatsächlich πράγματι
überreden πείθω
 
Seite 42 - Lesen - Test 2 - Teil 2 / Am 22. März ist Weltwassertag 
der Weltwassertag παγκόσμια ημέρα για το νερό
weltweit παγκοσμίως, σε όλο τον κόσμο, παγκόσμιος
leiden unter + Dat. υποφέρω από …
der Wassermangel λειψυδρία
die Hälfte, -n το μισό
zur Verfügung stehen* + Dat.  είμαι στη διάθεση …
das Trinkwasser πόσιμο νερό
die Folge, -n [εδώ] συνέπεια
der Klimawandel κλιματική αλλαγή
die Zukunft μέλλον
in Zukunft μελλοντικά, στο μέλλον
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zurzeit προς το παρόν
genügend αρκετός, επαρκής
betroffen sein* von + Dat. αντιμετωπίζω …
jährlich κάθε χρόνο, ετησίως, ετήσιος
die Wichtigkeit σπουδαιότητα
aufmerksam machen auf + Akk. εφιστώ την προσοχή σε …
die Versorgung τροφοδοσία 
der Konflikt, -e διαμάχη
kostbar πολύτιμος
die Erde γη
das Wachstum ανάπτυξη
angewiesen sein* auf + Akk. εξαρτώμαι, χρειάζομαι (απαραίτητα)
benötigen χρειάζομαι, έχω ανάγκη
verwenden χρησιμοποιώ
die Landwirtschaft γεωργία
lebensnotwendig ζωτικής σημασίας
der Bestandteil, -e συστατικό
die Trinkwasserknappheit έλλειψη πόσιμου νερού
der Globus υδρόγειος, [μεταφ.] κόσμος
die Aktion, -en δράση, εκδήλωση
der Wert, -e αξία
das Wassersparen εξοικονόμηση νερού
auf/fordern + Akk. zu + Dat. προτρέπω να …
 
Seite 43 - Lesen - Test 2 - Teil 2 / Das Land der Süßigkeiten 
der Bonbon, -s καραμέλα
der Keks, -e μπισκότο
durchschnittlich κατά μέσο όρο
der Vergleich, -e σύγκριση
im europäischen Vergleich σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης
der Verbraucher, - καταναλωτής
nirgendwo πουθενά
die Süßwaren (Pl.) γλυκά
insgesamt συνολικά
rund … γύρω σε ..
die Tonne, -n τόνος
lecker νόστιμος
die Kritik, -en κριτική
der Konsum κατανάλωση
wachsen* μεγαλώνω, αυξάνομαι
sich konzentrieren auf + Akk. συγκεντρώνομαι, επικεντρώνομαι
der Hersteller, - παρασκευαστής, παραγωγός
nach/denken* über + Akk. σκέπτομαι, κάνω σκέψεις …
zuckerfrei χωρίς ζάχαρη
dagegen αντίθετα, αντιθέτως
die Steuer, -n φόρος
 
Seite 45 - Lesen - Test 2 - Teil 3 
der Kontinent, -e ήπειρος
die Sonderausstellung, -en ειδική έκθεση
lebendig ζωντανός
die Tradition, -en παράδοση
die Gegenwart το παρόν
das Werk, -e έργο
bedeutend σημαντικός
der Künstler, - καλλιτέχνης
das Food-Konzept, -e διατροφικό πλάνο
der/das Wrap, -s τυλιχτό
die Pasta ζυμαρικά
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und Co/Co. κτλ.
die Ernährung διατροφή
der Mittelpunkt κέντρο, επίκεντρο
im Mittelpunkt stehen βρίσκομαι στο επίκεντρο (του ενδιαφέροντος)
fleischlos χωρίς κρέας
zu/bereiten ετοιμάζω (φαγητό)
erwarten περιμένω (κάποιον/κάτι)
das (Vereins-)Mitglied, -er μέλος (συλλόγου)
der Sportfan, -s φίλαθλος
das Grillfest, -e μπάρμπεκιου
das Steak, -s μπριζόλα, στέικ
die Würstchen (Pl.) λουκάνικα, λουκανικάκια
vom Bio-Bauer βιολογικής καλλιέργειας
divers διάφοροι/-ες/-α
die Tombola τόμπολα
die Region, -en περιοχή
in Hannover und Region στο Αννόβερο και τα πέριξ/περίχωρα
das Open Air υπαίθρια συναυλία
das Stadtteilfest, -e συνοικιακό πανηγύρι, συνοικιακή γιορτή
bis hin zu + Dat. μέχρι …
das Volksfest, -e πανηγύρι
die Auswahl επιλογή
die Europameisterschaften (Pl.) / die EM ευρωπαϊκό πρωτάθλημα
das Einzel ατομικό (αγώνισμα)
das Doppel διπλό
die Teilnahme συμμετοχή
die Nation, -en έθνος, [εδώ] κράτος
der Spieler, - / die Spielerin, -nen παίκτης / παίκτρια
der Terminplan, -“e πρόγραμμα (της εκδήλωσης)
runter/laden* κατεβάζω (από το διαδίκτυο)
Es ist soweit! Έφθασε η ώρα!
der Schlosspark, -s πάρκο των ανακτόρων
der Frauenlauf αγώνας δρόμου γυναικών
vor Ort επιτόπου
näher- παραπέρα, περαιτέρω
der/das Dschungel ζούγκλα
das Theaterhaus, -“er θέατρο, θεατρική σκηνή
das Publikum κοινό
vielfältig ποικίλος
die Produktion, -en παραγωγή
das Museums-Quartier τετράγωνο των μουσείων [περιοχή στο κέντρο της Βιέννης]
die Vorstellung, -en [εδώ] παράσταση
mit/machen συμμετέχω, παίρνω μέρος
das Streetball-Turnier τουρνουά streetball / μπάσκετ 3 Χ 3
benachbart γειτονικός
die Sporthalle κλειστό γυμναστήριο
verlegen μεταθέτω
die Anmeldung, -en δήλωση (συμμετοχής)
der Wettkampf, -“e αγώνας  
die Spielregel, -n κανόνας του παιχνιδιού
zweit- δεύτερος
die Prinzessin, -nen πριγκίπισσα
das Schauspiel-Haus θέατρο 
das Nationalmuseum εθνικό μουσείο
sich drehen um + Akk. (περι)στρέφομαι γύρω από ...
bloß μόνο
satt χορτάτος
ich habe es satt … zu + Infin. έχω βαρεθεί να …
humorvoll χιουμοριστικός
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der Kartenverkauf πώληση εισιτηρίων
der Jugendbuchabend βραδιά νεανικού βιβλίου
die Suche αναζήτηση
auf der Suche sein* nach + Dat. αναζητώ, ψάχνω
aufregend πολύ ενδιαφέρων, συναρπαστικός
das Fantasy-Abenteuer, - περιπέτεια φαντασίας
der Thriller, - θρίλερ
romantisch ρομαντικός
die Liebesgeschichte, -n ιστορία αγάπης
aktuell επίκαιρος
 
Seite 46 - Lesen - Test 2 - Teil 4 
das Verkaufsverbot, -e απαγόρευση διάθεσης/πώλησης
der Energy-Drink/Energydrink-s ενεργειακό ποτό
der Inhaltsstoff, -e συστατικό
die Werbung διαφήμιση
der Konsument, -en καταναλωτής
versprechen* υπόσχομαι
die Leistung, -en επίδοση, απόδοση
verbessern βελτιώνω
schützen Akk. vor + Dat. προστατεύω από …
die Schularbeit, -en διαγώνισμα (στο σχολείο)
die Leistungsfähigkeit αποδοτικότητα, απόδοση
steigern αυξάνω
der Durstlöscher, - ποτό που σβήνει τη δίψα
anstelle von + Dat.  αντί για …
Weg damit! Μακριά!
erlaubt sein* επιτρέπεται
im Grunde κατά βάση, βασικά
es geht um + Akk. πρόκειται για …
das Risiko, Risiken κίνδυνος
auf/klären Akk. über + Akk. διαφωτίζω
darüber hinaus πέρα απ‘ αυτό
der Warnhinweis, -e προειδοποιητική υπόδειξη
sichtbar ορατός
die Getränkedose, -n κουτάκι, τενεκεδάκι (του ποτού)
reichen φθάνει, είναι αρκετό
der Sinn [εδώ] νόημα
es macht keinen Sinn δεν έχει νόημα, είναι ανόητο
der Alkohol οινόπνευμα, αλκοόλ
konsumieren καταναλώνω
eine Entscheidung treffen παίρνω μια απόφαση
der Energiekick, -s ώθηση ενέργειας
die Nacht durch/tanzen χορεύω όλη τη νύχτα
die Gamer Party πάρτυ ηλεκτρονικών παιχνιδιών
reagieren αντιδρώ
der Drink, -s ποτό  
auf Dauer μακροπρόθεσμα, αν διαρκέσει πολύ
abhängig machen δημιουργώ εξάρτηση
der Organismus οργανισμός
schädigen βλάπτω, κάνω ζημιά
erst ab … μόνο μετά …
das Gesetz, -e νόμος
entscheiden* αποφασίζω
übertreiben* υπερβάλλω
der Tod θάνατος
sich zu Tode trinken πίνω μέχρι θανάτου
die Dose, -n κουτάκι (αναψυκτικού/ποτού)
dann und wann πότε πότε, που και που
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die Regelung, -en ρύθμιση
die Art, -en είδος
dieser Art αυτού του είδους
erhöhen αυξάνω, μεγαλώνω
eher μάλλον
der Reiz, -e γοητεία, ερέθισμα
total … εντελώς …
künstlich  τεχνητός
der Geschmack γεύση
vom Geschmack her όσον αφορά τη γεύση, από άποψη γεύσης
tagsüber την ημέρα, κατά τη διάρκεια της ημέρας
enthalten* περιέχω
das Koffein καφεϊνη
die Dosis, Dosen δόση
an/kommen* έχω πέραση
die Linie, -n γραμμή
in erster Linie κυρίως, κατά κύριο λόγο
der Adressat, -en παραλήπτης, [μεταφ.] το κοινό, πελατεία
das Zeug πράγμα
von mir aus όσον αφορά εμένα
die Kraft, -“e δύναμη
in Kraft treten* τίθεμαι σε ισχύ/εφαρμογή
 
Seite 47 - Lesen - Test 2 - Teil 5 
die Gastfamilie, -n φιλοξενούσα οικογένεια
das Miethaus, -“er πολυκατοικία
die Aufsichts- und Sorgfaltspflichten (Pl.) καθήκοντα επίβλεψης και φροντίδας
die Hoftür, -en πόρτα της αυλής
das Garagentor, -e πόρτα του γκαράζ
die Zufahrt, -en πρόσβαση
die Garage, -n γκαράζ
der Stellplatz, -“e χώρος στάθμευσης
frei/halten* κρατώ ελεύθερο/ελεύθερη
die Ruhezeiten (Pl.) ώρες κοινής ησυχίας
der Hausbewohner, - ένοικος (της πολυκατοικίας)
sich verhalten* συμπεριφέρομαι
der Mitbewohner, - συγκάτοικος
der Lärm θόρυβος
musizieren παίζω μουσική
ähnlich όμοιος, παρεμφερής
der Werktag, -e εργάσιμη ημέρα
dringen* εισχωρώ
die außerhalb der eigenen Wohnung dringt που φθάνει έξω από το διαμέρισμα
vermeiden* αποφεύγω
der Mieter, - ένοικος, ενοικιαστής
die Leerung εκκένωση
die Mülltonne, -n κάδος απορριμμάτων
der Behälter, - δοχείο, κάδος
im Wechsel εναλλάξ
dafür vorgesehen προβλεπόμενος
der Abholplatz, -“e σημείο παραλαβής
leeren αδειάζω
ursprünglich αρχικός
ordnungsgemäß κατά τα προβλεπόμενα
die Trennung διαχωρισμός
das Treppenhaus κλιμακοστάσιο
der Kellerflur, -e διάδρομος του υπογείου
das Kraftrad, -“er δίκυκλο
das Moped, -s μηχανάκι
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das Mofa, -s μοτοποδήλατο
ab/stellen παρκάρω
der Kinderwagen παιδικό καρότσι
die Gemeinschafts- und Verkehrsflächen (Pl.) κοινόχρηστες επιφάνειες κυκλοφορίας
vor/nehmen* εκτελώ
die Etagentreppe, -n σκάλα του ορόφου
das Treppenpodest, -e κεφαλόσκαλο
wöchentlich κάθε εβδομάδα
durch/führen εκτελώ, κάνω
grillen ψήνω, κάνω μπάρμπεκιου
im Rahmen + Gen. στο πλαίσιο …
die gesetzlichen Vorschriften (Pl.) τα εκ του νόμου προβλεπόμενα
gestatten επιτρέπω
die Rücksicht σεβασμός
Rücksicht nehmen* auf + Akk. σέβομαι, λαμβάνω υπόψη …
die Freifläche, -n ελεύθερη επιφάνεια
  
Seite 64 - Lesen - Test 3 - Teil 1 
der Blogbeitrag, -“e καταχώρηση στο μπλογκ
der Klassenkamerad, -en συμμαθητής
normalerweise κανονικά, υπό κανονικές συνθήκες
die Gärtnerei, -en φυτώριο
vorbei/führen an + Dat. περνά μπροστά από …
die Mitschülerin, -nen συμμαθήτρια
auf einmal [εδώ] ξαφνικά
der Wegrand άκρη του δρόμου
die Mappe, -n χαρτοφύλακας
wohl [εδώ] άραγε
auf/heben* σηκώνω (από κάτω)
nach/schauen κοιτάζω, ελέγχω
die Überraschung, -en έκπληξη
zu unserer Überraschung με έκπληξη
sprachlos  άφωνος, άναυδος
das Fundbüro, -s γραφείο απωλεσθέντων (αντικειμένων)
entfernt sein* απέχω
an/geben* δηλώνω
der Polizist, -en / die Polizistin, -nen αστυνόμος / αστυνομικίνα
benachrichtigen ειδοποιώ
sobald μόλις
der Besitzer, - κάτοχος
das Entschuldigungsschreiben, - δικαιολογητικό (για το σχολείο)
sich melden εμφανίζομαι
korrekt σωστός, ορθός
deswegen γι‘ αυτό
der Zweifel, - αμφιβολία
der Eigentümer, - ιδιοκτήτης
es handelt sich um + Akk. πρόκειται για …
die Belohnung αμοιβή
der Finderlohn εύρετρα
auf/teilen Akk. unter + Dat. μοιράζω μεταξύ …
die Ehrlichkeit τιμιότητα
eine Tafel Schokolade (μια πλάκα) σοκολάτα
ehrlich τίμιος
ehrlich gesagt για να είμαι ειλικρινής
Bis bald! Τα λέμε!
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Seite 66 - Lesen - Test 3 - Teil 2 / Wer kennt Freudenberg? 
das Städtchen, - μικρή πόλη, πολίχνη
der Besucher, - επισκέπτης
malerisch γραφικός
der Touristen-Hotspot, -s σημείο τουριστικού ενδιαφέροντος
steil απότομος, πολύ ανηφορικός
das Ortszentrum κέντρο (του μέρους)
die Aussichts-Plattform, -en εξέδρα για θέα
wunderbar θαυμάσιος
der Blick [εδώ] θέα
traditionell παραδοσιακός
das Fachwerkhaus, -“er σπίτι χτισμένο με πέτρα και ξύλο
schneebedeckt χιονοσκέπαστος
das Dach, -“er στέγη
der Einwohner, - κάτοικος
östlich von + Dat. ανατολικά …
die Winterschönheit, -en χειμωνιάτικη ομορφιά
führen zu + Dat.  οδηγώ …
der Übernachtungsgast, -“e επισκέπτης με διανυκτέρευση (στο μέρος)
hinzu/kommen* προστίθεμαι
der Tagestourist, -en ημερήσιος επισκέπτης (χωρίς διανυκτέρευση)
weiter/fahren* συνεχίζω το ταξίδι
japanisch ιαπωνικός
der Anteil, -e μερίδιο, ποσοστό
enorm τεράστιος, [εδώ] πάρα πολύ
steigen* αυξάνομαι, ανεβαίνω
der Flyer, - έντυπο, μπροσούρα
der Stadtplan, -“e χάρτης (της πόλης)
verschönern ομορφαίνω, εξωραϊζω
der Behindertenparkplatz, -“e χώρος στάθμευσης ΑΜΕΑ
der Elektrobus, -se ηλεκτρικό λεωφορείο
die Terasse, -n ταράτσα, εξέδρα
 
Seite 67 - Lesen - Test 3 - Teil 2 / Lisa Storcks: Der Klimawandel geht alle an! 
an/gehen* αφορώ
die Umwelt περιβάλλον
sich ernähren τρέφομαι
vegetarisch χορτοφαγικός, χορτοφαγικά
die Umweltdemonstration, -en διαδήλωση για το περιβάλλον
sich engagieren für + Akk. στρατεύομαι, συμμετέχω
die Organisation, -en οργάνωση
der Umweltschutz προστασία του περιβάλλοντος
das Umweltthema, …themen θέμα που αφορά το περιβάλλον
laut + Dat. σύμφωνα με …
die Umweltaktivistin, -nen ακτιβίστρια για θέματα που αφορούν το περιβάλλον
die Möglichkeit, -en δυνατότητα, ευκαιρία
die Bundeskanzlerin, -nen η ομοσπονδιακή καγκελάριος
schädlich βλαβερός
das Klimagas, -e αέριο που βλάπτει το περιβάλλον
senken μειώνω
jedoch όμως
auf/geben* [εδώ] εγκαταλείπω, παρατάω
enttäuschend απογοητευτικός
überraschend απροσδόκητος
der Politiker, - ο πολιτικός
der Ökonome, -n οικονομολόγος
nachhaltig με τρόπο βιώσιμο
wirtschaften διαχειρίζομαι τα πράγματα
der Kampf, -“e αγώνας
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das Klima  κλίμα
entscheidend αποφασιστικής σημασίας
das Engagement στράτευση, αγώνας
das Bewusstsein συνείδηση
schärfen οξύνω
die Nachhaltigkeit βιωσιμότητα
alltäglich καθημερινός
 
Seite 69 - Lesen - Test 3 - Teil 3 
das Klettern αναρρίχηση
neugierig auf + Akk. περίεργος για …
aus/testen δοκιμάζω, τεστάρω
der Fortgeschrittene, -n προχωρημένος
der Erxperte, -n εξπέρ, [εδώ] πολύ προχωρημένος
der Ferienspaß ευχάριστες διακοπές
der Bergsee, -n βουνίσια λίμνη
die Action δράση
der Freizeitpark, -s πάρκο αναψυχής
der Bubble-Fußball φουσκοποδόσφαιρο, bubble soccer
das Natur-Adventure περιπέτεια στη φύση
das Geocaching κυνήγι με GPS, geocaching
jede Menge ... ένα σωρό …
die Abwechslung ποικιλία, εναλλαγή
das Tenniscamp, -s κατασκήνωση τένις
die Schweizer Alpen Ελβετικές Άλπεις
professionell επαγγελματικός, [εδώ] επαγγελματίας
der Trainer, - / die Trainerin, -nen προπονητής / προπονήτρια
der Sprachkurs, -e τμήμα εκμάθησης ξένων γλωσσών
die Tätigkeit, -en δραστηριότητα, ασχολία
der Betreuer, - ο υπεύθυνος
das Feriencamp, -s κατασκήνωση (για διακοπές)
die Herausforderung, -en πρόκληση
das Bewerbungsformular, -e έντυπο αίτησης προσληψης
das Sprachcamp, -s κατασκήνωση που προσφέρει και μαθήματα ξένων γλωσσών
… lang επί …
abwechslungsreich ποικίλος
das Animationsprogramm πρόγραμμα δραστηριοτήτων
sowie καθώς και …
intensiv εντατικός
der Sprachunterricht μαθήματα ξένων γλωσσών
das Beachcamp, -s παραθαλάσσια κατασκήνωση
der Traumstrand, -“e ονειρεμένη πλαζ
entspannen χαλαρώνω
Sport treiben* κάνω σπορ
einzigartig μοναδικός (στο είδος του)
verbringen* περνώ [χρόνο]
frühzeitig [εδώ] έγκαιρος
die Ermäßigung, -en έκπτωση
das Abenteuer, - περιπέτεια  
Auf ins Abenteuer! Πάμε για περιπέτειες!
die körperliche Behinderung σωματική αναπηρία, σωματικό μειονέκτημα
die Betreuung φροντίδα
barrierefrei χωρίς εμπόδια, με ελεύθερη πρόσβαση για όλους
der Kletterchampion, -s πρωταθλητής αναρρίχησης
der Höhenrausch μέθη του ύψους
das Jugendwerk, -e ίδρυμα νεολαίας, οργάνωση για νέους
das Ferienlager, - κατασκήνωση (για διακοπές)
faszinierend συναρπαστικός
das Schlangenklettern κατακόρυφη αναρρίχηση
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das Abseilen κατάβαση με σκοινί
der Hochseilgarten αναρριχητική διαδρομή
geeignet κατάλληλος
verbinden* mit + Dat. συνδέω, [εδώ] συνδυάζω
veranstalten διοργανώνω
unvergesslich αξέχαστος
das Naturthema, ...themen θέμα που σχετίζεται με τη φύση
im Vordergrund stehen* βρίσκομαι στο προσκήνιο
bewusst συνειδητός, συνειδητά
wahr/nehmen* αντιλαμβάνομαι
fortan στο εξής
betrachten παρατηρώ
europaweit σε όλη την Ευρώπη, πανευρωπαϊκά
 
Seite 70 - Lesen - Test 3 - Teil 4 
privat ιδιωτικός
das Feuerwerk, -e πυροτέχνημα, πυροτεχνήματα
ab/schaffen καταργώ
sich (näher) beschäftigen mit + Dat. ασχολούμαι (διεξοδικότερα) με …
Silvester παραμονή Πρωτοχρονιάς
die Rakete, -n ρουκέτα
der Böller, - βαρελότο
frei/setzen απελευθερώνω
knapp ... λιγότερο από …
gesamt- συνολικός
der Straßenverkehr οδική κυκλοφορία
ab/brennen* καίω
das Feld, -er χωράφι
die Gefahr, -en κίνδυνος
dort besteht keine Gefahr εκεί δεν υφίσταται/υπάρχει κίνδυνος
der Brauch, -“e έθιμο
verzichten auf + Akk. παραιτούμαι, δεν θέλω, απέχω
ich verzichte! να μου λείπει!
die Knallerei ρίψη κροτίδων
das Recht, -e auf + Akk. δικαίωμα σε …
die Luft αέρας
verschmutzen ρυπαίνω
bedrohen απειλώ
die Gesellschaft, -en κοινωνία
der Bürger, - πολίτης
auf Kosten + Gen. σε βάρος …
sich amüsieren διασκεδάζω
das Umweltprojekt, -e περιβαλλοντικό πρόγραμμα
unterstützen υποστηρίζω, [εδώ] χρηματοδοτώ
egoistisch εγωϊστικός
bejubeln επευφημώ
der Start ξεκίνημα
absolut ... απολύτως
das feine Gehör λεπτή ακοή
der Knaller, - κροτίδα
erschrecken τρομάζω (κάποιον)
sie erschrecken sie zu Tode τα τρομάζουν πάρα πολύ, τους κόβουν τη χολή
die Bestimmung, -en κανονισμός, διάταξη
das Tierrecht, -e δικαίωμα των ζώων
verabschieden αποχαιρετώ
begrüßen χαιρετίζω, [εδώ] υποδέχομαι
von mir aus … αν ρωτάτε εμένα / κατά τη γνώμη μου …
die Feuerwerks-Steuer φόρος πυροτεχνημάτων
ein/führen καθιερώνω, εισάγω
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die Aufräum-Arbeiten (Pl.) εργασίες καθαριότητας
sich halten* an + Dat. τηρώ, σέβομαι
die Kontrolle, -n έλεγχος
die Geldstrafe, -n πρόστιμο
die Informations-Kampagne, -n εκστρατεία ενημέρωσης
die Belastung, -en επιβάρυνση
starten ξεκινώ (κάτι)
erkennen* αναγνωρίζω, αντιλαμβάνομαι, καταλαβαίνω
gedankenlos απερίσκεπτος, αδιάφορος
in vollem Gange sein* βρίσκομαι σε πλήρη εξέλιξη
die Tierwelt ζωϊκός κόσμος
die Verantwortung ευθύνη
die Generation, -en γενιά
schulden οφείλω
bei/tragen* zu + Dat.  συμβάλλω
der Smog αιθαλομίχλη
die Industrie βιομηχανία
rufen* nach + Dat. ζητώ (επιτακτικά)
vielmehr μάλλον
die Nutzung χρήση
ein/schränken περιορίζω
 
Seite 71 - Lesen - Test 3 - Teil 5 
die Jugendherberge, -n ξενώνας για νέους
individuell ατομικός
die Ankunftszeit, -en ώρα άφιξης
die Herbergsleitung διεύθυνση του ξενώνα
vereinbaren συμφωνώ, κανονίζω
ansonsten διαφορετικά
zugesagt κρατημένος
unangemeldet χωρίς κράτηση
telefonisch τηλεφωνικά
erfahren* πληροφορούμαι
die Mitgliedschaft συμμετοχή ως μέλος, ιδιότητα μέλους
ausländisch αλλοδαπός
die Mitgliedskarte, -n κάρτα/ταυτότητα μέλους
der Verband, -“e σωματείο
das Heimatland, -“er χώρα (προέλευσης), πατρίδα
der Aufenthalt παραμονή
die Unterbringung διαμονή
erfolgen γίνεται
das Mehrbettzimmer, - πολύκλινο δωμάτιο
unter/bringen* τοποθετώ
sofern εφόσον
verfügbar διαθέσιμος
nutzen κάνω χρήση
die Einrichtung, -en [εδώ] εγκατάσταση
der Gegenstand, -“e αντικείμενο
der Tischdienst μάζεμα/καθάρισμα του τραπεζιού
die Bettwäsche κλινοσκεπάσματα
der Übernachtungspreis, -e τιμή διανυκτέρευσης
das Abendessen δείπνο
stets πάντα
in Form + Gen. σε μορφή / υπό τύπο ...
das Buffet, -s μπουφές
der Abfall, -“e απορρίματα
getrennt χωριστά
die Energie ενέργεια
sparsam um/gehen* mit + Dat. κάνω οικονομία
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mit/bringen* φέρνω μαζί μου, έχω στις αποσκευές μου
alkoholisch οινοπνευματώδης
der Außenbereich, -e εξωτερική περιοχή, περιβάλλων χώρος
der Raucher-Point, -s σημείο όπου επιτρέπεται το κάπνισμα
ein/richten δημιουργώ, φτιάχνω, κατασκευάζω
die Öffnungszeiten (Pl.) ώρες λειτουργίας
die Nachtruhe ώρες νυκτερινής ησυχίας
  
Seite 88 - Lesen - Test 4 - Teil 1 
die Theatergruppe, -n θεατρική ομάδα, θεατρικός όμιλος
bevor πριν να / προτού …
das Geldgeschenk, -e χρηματικό δώρο
gebrauchen χρησιμοποιώ
etw. lohnt sich (nicht) (δεν) αξίζει τον κόπο
ein großes Stück näher sein* + Dat. βρίσκομαι πολύ κοντύτερα σε …
der Skiurlaub διακοπές για σκι
brechen* σπάζω
geübt έμπειρος, επιδέξιος
der Skifahrer, - σκιέρ
jahrelang μακροχρόνιος, πολυετής
ungeübt άπειρος
der Anfänger, - αρχάριος
auf jeden Fall σε κάθε περίπτωση
aus/richten + Dat. + Akk. διαβιβάζω
Gute Besserung! Περαστικά!
das Konsolenspiel, -e ηλεκτρονικό παιχνίδι
inzwischen εν τω μεταξύ
die Schokoladentorte, -n τούρτα σοκολάτα
aus/probieren δοκιμάζω
quatschen [εδώ] φλυαρώ
echt … πραγματικά …
 
Seite 90 - Lesen - Test 4 - Teil 2 / Online-Handel 
der Online-Handel διαδικτυακό εμπόριο
der Klick, -s κλικ
gewünscht- επιθυμητός
der Käufer, - αγοραστής
rasant πολύ γρήγορος, ραγδαίος
die Eintrittskarte, -n εισιτήριο [παράσταση/προβολή/μουσείο]
die Urlaubsreise, -n ταξίδι διακοπών
die Paketsendung, -en αποστολή πακέτου
verschicken αποστέλλω, στέλνω
zurück/gehen* auf + Akk. έχω ως αφετηρία, προέρχομαι από …
der Lieferwagen, - φορτηγάκι (για παράδοση εμπορευμάτων)
die Katastrophe, -n καταστροφή
umweltfreundlich φιλικός προς το περιβάλλον
die Technologie, -n τεχνολογία
das E-Fahrzeug, -e ηλεκτροκίνητο όχημα
gefragt sein* έχω ζήτηση
 
Seite 91 - Lesen - Test 4 - Teil 2 / Die Zukunft des Wohnens 
der Wohnraum, -“e κατοικίσιμος χώρος
ziehen* in + Akk. [εδώ] μετακομίζω σε …
die Höhe, -n ύψος
in die Höhe bauen χτίζω σε ύψος
das Einfamilienhaus, -“er μονοκατοικία
das Stockwerk, -e / die Etage, -n όροφος
das Hochhaus, -“er πολυκατοικία
die Anonymität ανωνυμία
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der Ruf [εδώ] φήμη
die Nebenkosten (Pl.) πρόσθετα έξοδα (για ρεύμα, νερό κτλ)
die Immobilie, -n το ακίνητο
das Gebiet, -e περιοχή
unbezahlbar απλησίαστος, πανάκριβος
die Nachfrage ζήτηση
der Stadtplaner, - πολεοδόμος
erhöhen υψώνω, αυξάνω σε ύψος
die Wiese, -n λειβάδι
zerstören καταστρέφω
die Gegend, -en περιοχή
liegen* an + Dat. οφείλεται σε …
die Architektur αρχιτεκτονική
größtenteils ως επί το πλείστον
die Altersgruppe, -n ηλικιακή ομάδα
 
Seite 93 - Lesen - Test 4 - Teil 3 
die Biene, -n μέλισσα
an/pflanzen φυτεύω
bienenfreundlich φιλικός προς τις μέλισσες
blühen ανθίζω
etwas Blühendes κάτι που ανθίζει
der Balkonkasten, - ζαρντινιέρα
der Obstbaum, -“e οπωροφόρο δέντρο
die Honigbiene, -n μέλισσα που παράγει μέλι
das Insekt, -e έντομο, ζωϋφιο
die Umweltaktion, -en δράση για το περιβάλλον
sich betätigen als + Nom. δραστηριοποιούμαι ως …
der Jungjournalist, -en νέος δημοσιογράφος
engagiert πρόθυμος, αφοσιωμένος
gratis δωρεάν
Handball χάντμπολ
ehrenamtlich εθελοντικά
die Kindergruppe, -n παιδική ομάδα
tätig sein* als + Nom. εργάζομαι/απασχολούμαι ως …
das Sportfest, -e αθλητική γιορτή/εκδήλωση
der Eichstätter Adventsmarkt χριστουγεννιάτικη αγορά του Eichstätt
der Zweck, -e σκοπός
ein/setzen für + Akk. χρησιμοποιώ για …
die Einnahmen (Pl.) εισπράξεις
der Verkauf, -“e πώληση, πωλήσεις
das SOS-Kinderdorf, -“er παιδικό χωριό SOS
der Schutz προστασία
gerecht δίκαιος
sich ein/setzen für + Akk. εργάζομαι για …
zahlreich πολυάριθμος
der Ratgeber, - σύμβουλος
umweltbewusst με περιβαλλοντική συνείδηση
der Einkauf, -“e αγορά
der Freiwillige, -n εθελοντής
die Kosmetik περιποίηση του σώματος, καλλυντικά
die Info, -s πληροφορία
(nicht) ausgeschlossen sein* (δεν) αποκλείεται
die Putzaktion, -en εκστρατεία καθαρισμού
die Grünanlage, -n ζώνη/περιοχή πρασίνου
die Teilnehmerliste, -n κατάλογος συμμετεχόντων
der Urwald, -“er τροπικό δάσος
der Beitrag, -“e συμβολή
wertvoll πολύτιμος
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einen wertvollen Beitrag leisten παρέχω πολύτιμη συμβολή
passend κατάλληλος
der Wolf, -“e λύκος
der Infostand, -“e πληροφοριακό περίπτερο, περίπτερο ενημέρωσης
die Spendensammlungs-Aktion, -en δράση για τη συλλογή δωρεών
 
Seite 94 - Lesen - Test 4 - Teil 4 
reichlich … αρκετός, αρκετοί
die Gelegenheit, -en ευκαιρία
sogenannt- λεγόμενος, όπως αποκαλείται
die Fitnessstunde, -n ώρα καλής φυσικής κατάστασης
an/locken προσελκύω
eh ούτως ή άλλως, έτσι κι αλλιώς
erfinden* εφευρίσκω
die Ausrede, -n δικαιολογία
der Vorteil, -e πλεονέκτημα
verschwitzt ιδρωμένος
unwohl κακοδιάθετος
integrieren + Akk. in + Akk. ενσωματώνω σε …
längerfristig μακροπρόθεσμα
die Voraussetzung, -en προϋπόθεση
die Dauer διάρκεια
von Dauer sein* έχω διάρκεια
der Schulhof αυλή του σχολείου, προαύλιο
der Sportlehrer, - γυμναστής
der Wissenschaftler, - επιστήμονας
der Frühsport πρωϊνή άθληση
die Tatsache, -n γεγονός
übrig- υπόλοιπος
anstrengend κουραστικός, κοπιαστικός
der Powersport-Kurs μάθημα δυναμικής εκγύμνασης
unter anderem μεταξύ άλλων
Aqua-Fitness υδρογυμναστική
zu/stimmen + Dat. συμφωνώ με …
voll und ganz 100%, πέρα για πέρα
befürchten φοβάμαι
der Gegner, - αντίπαλος
die Initiative, -n πρωτοβουλία
der Bio-Rhythmus βιορυθμός
respektieren σέβομαι, παίρνω σοβαρά υπόψη
schlecht gelaunt κακοδιάθετος
 
Seite 95 - Lesen - Test 4 - Teil 5 
die Gebrauchsanleitung οδηγίες χρήσης
das Benutzerhandbuch, -“er εγχειρίδιο χρήστη, manual
der Rat, Ratschläge συμβουλή
ein/schalten ανάβω, θέτω σε λειτουργία [συσκευή]
der Akku, -s μπαταρία, συσσωρευτής
vollständig εντελώς, πλήρως
entladen άδειος, αποφορτισμένος
auf/laden* φορτίζω, γεμίζω [μπαταρία]
der Touchscreen οθόνη αφής
fehlerhaft ελαττωματικός, ελαττωματικά
der Bildschirmschutz προστασία οθόνης
optional προαιρετικός
das Zubehör αξεσουάρ
an/bringen* τοποθετώ
der Handschuh, -e γάντι
an/tippen αγγίζω [οθόνη]
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spitz μυτερός
funktionieren λειτουργώ
möglicherweise πιθανώς
die Feuchtigkeit υγρασία
die Fehlfunktion, -en ελαττωματική λειτουργία
verursachen προκαλώ
die Anwendung, -en εφαρμογή
aus/schalten κλείνω, θέτω εκτός λειτουργίας [συσκευή]
die Ein-/Aus-Taste κουμπί on-off
die Lautstärketaste κουμπί έντασης ήχου / volume
drücken πιέζω
gedrückt halten* κρατώ πατημένο
sich wenden* an + Akk. απευθύνομαι σε …
das Servicezentrum, …zentren κέντρο εξυπηρέτησης, σέρβις
sich erwärmen θερμαίνομαι
aus/führen εκτελώ
der Strom (ηλεκτρικό) ρεύμα
die Auswirkung, -en επίδραση
die Lebensdauer διάρκεια ζωής
speichern αποθηκεύω
die Daten (Pl.) δεδομένα, στοιχεία
löschen σβήνω, διαγράφω
erstellen δημιουργώ
die Sicherungskopie, -n αντίγραφο ασφαλείας
andernfalls σε διαφορετική περίπτωση, διαφορετικά
wiederherstellen αποκαθιστώ, επαναφέρω
beschädigen προκαλώ βλάβη
der Verlust, -e απώλεια
verantwortlich υπεύθυνος
  
Seite 112 - Lesen - Test 5 - Teil 1 
die Sportart, -en άθλημα
seit kurzem εδώ και λίγο καιρό
der Kampfsport πολεμική τέχνη
das Fitnessstudio, -s γυμναστήριο
das Mannschaftsspiel, -e ομαδικό άθλημα
irgendwie … κάπως ...
vorbei/schauen bei + Dat. κοιτάζω σε ...
das Probetraining, -s δοκιμαστική προπόνηση
der Übungsraum, -“e χώρος άσκησης/προπόνησης
ideal ιδανικός
Das stimmt (nicht). Αυτό (δεν) είναι σωστό.
die Reaktionsfähigkeit ικανότητα αντίδρασης
die Konzentration συγκέντρωση
sich verteidigen αμύνομαι
das Selbstvertrauen αυτοπεποίθηση
stärken ενισχύω, δυναμώνω
das Tor, -e τέρμα
der Mitspieler, - συμπαίκτης
die Grundstufe βασική βαθμίδα
zunächst αρχικά
verschieden- διάφοροι/-ες/-α
der Stoß, -“e σπρωξιά, απώθηση
der Schlag, -“e χτύπημα
die Beintechnik, -en τεχνική (χρήσης) των ποδιών
die Abwehr άμυνα
die Körperhaltung, -en στάση του σώματος
die Stufe, -n βαθμίδα
die Technik, -en τεχνική  
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die Reihenfolge (χρονολογική) σειρά
in einer bestimmten Reihenfolge σε μια συγκεκριμένη σειρά
der Angriff επίθεση
im Ganzen συνολικά
die Eigenschaft, -en ιδιότητα
 
Seite 114 - Lesen - Test 5 - Teil 2 / Nichts ist unendlich 
unendlich ατέλειωτος, χωρίς τελειωμό
die Überfischung υπεραλίευση
die Bedrohung, -en απειλή
das Lebewesen, - ον
fangen* πιάνω
nach/wachsen* μεγαλώνω (και αναπληρώνω τις απώλειες)
das Nahrungsmittel, - τρόφιμο
knapp λιγοστός
das Meeressäugetier, -e θαλάσσιο θηλαστικό
der Seehund, -e φώκια
der Wal, -e φάλαινα
der Lebensraum, -“e βιότοπος, τόπος ζωής
das Gleichgewicht ισορροπία
aus dem Gleichgewicht bringen* ανατρέπω την ισορροπία
heutzutage σήμερα, στην εποχή μας
hochmodern υπερσύγχρονος
kilometerlang μήκους χιλιομέτρων
das Fangnetz, -e / das Netz, -e δίχτυ
fischen ψαρεύω
die Fischereifirma, ...firmen αλιευτική εταιρεία
auf einmal  [εδώ] μονομιάς, με τη μία
reichen bis zu + Dat. φθάνω μέχρι …
der Meeresgrund πυθμένας της θάλασσας
auf/wühlen ανακατεύω
der Boden έδαφος, βυθός, πυθμένας
der Korallenriff, -e κοραλλιογενής ύφαλος
mit sich reißen* συμπαρασύρω
unzählig αμέτρητος
die Muschel, -n μύδι
der Krebs, -e καβούρι
der Jungfisch, -e γόνος
der Beifang μη δημοφιλή / άχρηστα ψάρια
nichts anfangen können* mit + Dat δεν μπορώ να κάνω τίποτα με …
überleben επιβιώνω
die Tortur, -en βασανιστήριο, μαρτύριο
zurück/werfen* in + Akk. πετάω πίσω σε …
hauptsächlich κυρίως
 
Seite 115 - Lesen - Test 5 - Teil 2 / Wo sind die alle zu Hause? 
Wo sind die zu Hause? Από πού είναι;
unterrichten διδάσκω
die Erdkunde Γεωγραφία
veröffentlichen δημοσιεύω
die Nation, -en έθνος
die Weltreise, -n ταξίδι σ‘ όλο τον κόσμο, γύρος του κόσμου
der Erdteil, -e ήπειρος
unternehmen* επιχειρώ, κάνω
zurückhaltend επιφυλακτικός, συγκρατημένος
entdecken ανακαλύπτω
der Kochkurs, -e μαθήματα μαγειρικής
die Bereicherung εμπλουτισμός, [εδώ] κέρδος
der Reiseführer, - ταξιδιωτικός οδηγός
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der Stoff, -e υλικό
 
Seite 117 - Lesen - Test 5 - Teil 3 
der Buchtipp, -s συμβουλή για βιβλιόφιλους
derzeit αυτή την εποχή
erfolgreich επιτυχημένος
der Jugendbuchautor, -en συγγραφέας εφηβικών βιβλίων
verfilmen γυρίζω σε ταινία, μεταφέρω στην οθόνη
der Roman, -e μυθιστόρημα
das Schicksal, -e μοίρα
mies αισχρός, απαίσιος
der Verräter, - προδότης
der Bestseller, - ευπώλητο βιβλίο, bestseller
der Jugendliteraturpreis βραβείο εφηβικής λογοτεχνίας
aus/zeichnen + Akk. mit + Dat. βραβεύω με …
der Klassiker, - κλασικό έργο
die Welle, -n κύμα
ungewöhnlich ασυνήθιστος
das Experiment, -e πείραμα
anti-demokratisch αντιδημοκρατικός
das Handeln δράση, ενέργειες
betreffen* αφορώ
stecken in + Dat. [εδώ] κρύβομαι, είμαι ριζωμένος σε …
das Märchen, - παραμύθι
Schneewittchen Χιονάτη
die Stiefmutter μητριά
weltbekannt γνωστός σ‘ όλο τον κόσμο
die Königin, -nen βασίλισσα
erstmals για πρώτη φορά
wahr αληθινός, πραγματικός
kämpfen gegen + Akk. αγωνίζομαι κατά/εναντίον …
der Nazi, -s ναζί
verhaften συλλαμβάνω
das Taschenbuch, -“er βιβλίο τσέπης
die Erzählung, -en διήγημα
das Wissen γνώση
erweitern επεκτείνω
biografisch βιογραφικός
die Ehefrau, -en η σύζυγος
serbisch από τη Σερβία
die Physikerin, -nen η φυσικός
beobachten παρατηρώ, παρακολουθώ, βλέπω
klauen + Dat. + Akk. κλέβω
hinterher/rennen* + Dat. τρέχω ξοπίσω
verlassen εγκαταλελειμένος
der Hinterhof, -“e πίσω αυλή
verändern αλλάζω, μεταβάλλω
der Außenseiter, - περιθωριακός, outsider
grundverschieden εντελώς διαφορετικός
pummelig στρουμπουλός
der Blick, -e [εδώ] ματιά
auf den ersten Blick εκ πρώτης όψεως
das Hörbuch, -“er ακουστικό βιβλίο
das Sturmfeuer λαίλαπα
das Bootsrennen ιστιοδρομία
die Nordsee Βόρεια Θάλασσα
verschwinden* εξαφανίζομαι
das Segelboot, -e ιστιοπλοϊκό (σκάφος)
trotz + Gen. παρά …
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der Zuschauer, - θεατής
mysteriös μυστηριώδης
auf mysteriöse Art κατά μυστηριώδη τρόπο
ums Leben kommen χάνω τη ζωή μου
vereinfacht απλοποιημένος
verrückt τρελός
tragisch τραγικός
verständlich κατανοητός
… denn je … παρά/από ποτέ
an/regen zu + Dat. παρακινώ, προτρέπω
an/packen πιάνω
ganz neu anpacken πιάνω εντελώς από την αρχή
der Schwarm, -“e σμήνος, κοπάδι
der Schriftsteller, - συγγραφέας  
der Science-Fiction-Thriller, - θρίλερ επιστημονικής φαντασίας
existenziell υπαρξιακός
die Menschheit ανθρωπότητα
unbekannt άγνωστος
die Lebensform, -en μορφή ζωής
ökologisch οικολογικός
die Botschaft, -en [εδώ] μήνυμα
verpacken τυλίγω, συσκευάζω, [μεταφ.] κρύβω
der Wissenschaftsthriller, - επιστημονικό θρίλερ
 
Seite 118 - Lesen - Test 5 - Teil 4 
allgemein γενικός
im Allgemeinen γενικά
bevorzugen προτιμώ
das Gedicht, -e ποίημα
das Talent, -e ταλέντο
naturwissenschaftliche Fächer (Pl.) μαθήματα θετικής κατεύθυνσης
fördern βοηθώ, στηρίζω
rein καθαρός, καθαρά
aus/lachen περιγελώ, γελώ σε βάρος κάποιου
sinnvoll λογικός, σωστός
trennen χωρίζω
behaupten ισχυρίζομαι
ab/lenken αποσπώ την προσοχή
sich zu/trauen θεωρώ τον εαυτό μου ικανό
gemischt μεικτός
die Ausrüstung εξοπλισμός
pädagogisch παιδαγωγικός
die Weiterbildung επιμόρφωση
die Schwäche, -n αδυναμία
lösen λύνω
die Diskussion, -en συζήτηση
stattdessen αντί γι‘ αυτό
unterschiedlich διαφορετικός, διαφορετικού τύπου
der Migrant, -en μετανάστης
die Schwierigkeit, -en δυσκολία
die Extra-Klasse, -n ειδικό τμήμα
 
Seite 119 - Lesen - Test 5 - Teil 5 
das Passwort, -“er κωδικός, password
das Muss υποχρέωση, απαραίτητο
erraten* μαντεύω
das Zeichen, - [εδώ] σύμβολο
das Sonderzeichen, - ειδικό σύμβολο
bestehen* aus + Dat. αποτελούμαι από ...
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sämtlich- όλοι/-ες/-α
auswendig απέξω
verraten* + Dat. + Akk. προδίδω, [εδώ] γνωστοποιώ
das Konto, Konten λογαριασμός
heraus/finden* εξακριβώνω, βρίσκω
verhindern εμποδίζω, αποτρέπω
der Zugriff πρόσβαση
der Virenschutz προστασία από ιούς
die/der Firewall τείχος προστασίας
verdächtig ύποπτος
die Aktivität, -en δραστηριότητα
das Tool, -s εργαλείο
ein/stellen ρυθμίζω
die Warnung, -en προειδοποίηση
von + Dat. aus από …
sich ab/melden ξεδηλώνομαι, διαγράφομαι
jederzeit ανά πάσα στιγμή
die Sicherheits- und Login-Einstellungen (Pl.) ρυθμίσεις ασφαλείας και εισόδου
sich aus/loggen βγαίνω (από ένα site)
der Betrugsversuch, -e απόπειρα εξαπάτησης
der Betrüger, - απατεώνας
kriminell εγκληματικός
die Handlung, -en ενέργεια
misstrauisch δύσπιστος
in Not sein* βρίσκομαι σε κατάσταση ανάγκης
die Rechtschreib- und Grammatikfehler (Pl.) ορθογραφικά και γραμματικά λάθη
erhalten* παίρνω, λαμβάνω, παραλαμβάνω
  
Seite 136 - Lesen - Test 6 - Teil 1 
das Frühlingsfoto, s ανοιξιάτικη φωτογραφία
filmen γυρίζω ταινία
der Kurzfilm, -e ταινία μικρού μήκους
die Geschwindigkeit ταχύτητα
drehen γυρίζω  
der Preis, -e [εδώ] βραβείο
die Nervosität νευρικότητα, εκνευρισμός
entstehen* δημιουργούμαι, προκύπτω
die Fotozeitschrift, -en φωτογραφικό περιοδικό
durch/lesen* διαβάζω (από την αρχή μέχρι το τέλος)
stoßen* auf + Akk. [εδώ] πέφτω πάνω σε …
aus/wählen unter + Dat. επιλέγω, διαλέγω ανάμεσα σε …
der Online-Chat, -s πλατφόρμα διαδικτυακών συζητήσεων
spontan αυθόρμητα, χωρίς πολλή σκέψη
ein/fallen* + Dat. περνά από το μυαλό
chaotisch χαοτικός
heraus/kommen* προκύπτω
ziemlich [εδώ] σχεδόν
überlegen σκέπτομαι
kommen* auf + Akk. καταλήγω σε …
dar/stellen παρουσιάζω
der Einsendeschluss (προθεσμία για τη) λήξη συμμετοχών
sich beeilen βιάζομαι, κάνω γρήγορα
raus/nehmen* αφαιρώ
sich (nicht) im Klaren sein* (δεν) έχω σαφή εικόνα
die Radtour, -en διαδρομή με ποδήλατο
sich aus/ruhen αναπαύομαι
sich erholen von + Dat. ξεκουράζομαι
klicken κλικάρω
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Seite 138 - Lesen - Test 6 - Teil 2 / Was brauchen Stadtkinder? 
das Stadtkind, -er παιδί της πόλης
groß werden* μεγαλώνω
psychisch ψυχικός
sich aus/wirken auf + Akk. έχω επίδραση πάνω σε …
der Forscher, - ερευνητής
Dänemark Δανία
positiv θετικός, θετικά
dennoch εν τούτοις, και όμως
obwohl αν και, μολονότι
sich befassen mit + Dat. ασχολούμαι, καταπιάνομαι
die Padagogin, -nen η παιδαγωγός
bemerken παρατηρώ, προσέχω, αντιλαμβάνομαι
derart ... τόσο …
sich fürchten vor + Dat. φοβάμαι
die Wurzel, -n ρίζα
der Erfolg, -e επιτυχία
unruhig ανήσυχος
ausgeglichen εξισορροπημένος, ήρεμος
schüchtern συνεσταλμένος
aus sich heraus/kommen* βγαίνω από το καβούκι μου
 
Seite 139 - Lesen - Test 6 - Teil 2 / Ein Schülerstreik der besonderen Art
der Schülerstreik, -s μαθητική απεργία
der Klimaschutz προστασία του κλίματος
die Politik πολιτική
die Wirtschaft οικονομία
demonstrieren für + Akk. διαδηλώνω υπέρ/για …
die Klimastreik-Bewegung κίνημα για κλιματική απεργία
motivieren + Akk. zu + Dat. παρακινώ
ziehen* [εδώ] βαδίζω, κινούμαι
die Quelle, -n πηγή
je ... από …
auf die Straße gehen* κατεβαίνω στους δρόμους
die Kleinstadt, -“e κωμόπολη
die Demonstration, -en διαδήλωση
auf/rufen* zu + Dat. καλώ σε …
der Organisator, -en διοργανωτής
das Vorbild, -er πρότυπο, υπόδειγμα
fern/bleiben* + Dat απέχω
mobilisieren κινητοποιώ
sich an/schließen* + Dat. ακολουθώ, συμμετέχω
der Umzug, -“e πορεία
die Flagge, -n σημαία
das Banner, - φλάμπουρο, λάβαρο, banner
 
Seite 141 - Lesen - Test 6 - Teil 3 
die Klamotten (Pl.) ρούχα
originell πρωτότυπος, πρωτότυπα
gestalten διαμορφώνω
das Sweatshirt, -s κολλεγιακή μπλούζα
ungewohnt ασυνήθιστος
der Look όψη
verleihen* + Dat. + Akk. δίνω
unbegrenzt απεριόριστος
das Material, -ien υλικό
die Fantasie φαντασία
der Osterhase, -n πασχαλινός λαγός
die Band, -s (μουσικό) συγκρότημα
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das Logo, -s λογότυπο
die Logogestaltung διαμόρφωση του λογότυπου
aus/geben* δαπανώ, ξοδεύω
das Design σχέδιο
inspirieren εμπνέω
erstellen φτιάχνω, κατασκευάζω
der Workshop, -s εργαστήρι
der Protagonist, -en πρωταγωνιστής
auf/bauen χτίζω, δημιουργώ
die Spannung, -en ένταση, αγωνία
das Webinar, s διαδικτυακό σεμινάριο
der Regisseur, -e σκηνοθέτης
elementar στοιχειώδης
der Film-Clip, -s κλιπάκι, ταινιούλα
genügen αρκώ
der Klebezettel, - αυτοκόλλητο (χαρτάκι)
der Fotokurs, -e μαθήματα φωτογραφίας
garantiert εγγυημένος
der Schiffsmodellbau κατασκευή μοντέλων πλοίων
begeistern + Akk. für + Akk. ενθουσιάζω, συναρπάζω για …
im Nu στη στιμή, στο πι και φι
der Editor [εδώ] πρόγραμμα σύνθεσης λογότυπου
umwerfend εκπληκτικός
die Jazzband, -s συγκρότημα τζαζ
das Armband, -“er βραχιόλι
der Modeschmuck φο μπιζού
das Tutorial, -s κύκλος μαθημάτων
begleiten συνοδεύω
stammen aus + Dat. προέρχομαι, κατάγομαι
die Gedichtform, -en μορφή ποίησης/ποιήματος
die Volkshochschule, -n ανοικτό πανεπιστήμιο
 
Seite 142 - Lesen - Test 6 - Teil 4 
das Lebensmittel, - τρόφιμο
schuld sein* für + Akk. ευθύνομαι
widersprechen* δεν συμφωνώ, έχω αντίρρηση
die Kinderkrippe, -n παιδικός σταθμός
das Schulsystem, -e σχολικό σύστημα
(nicht) in der Lage sein* (δεν) είμαι σε θέση
heran/wachsen* μεγαλώνω
die Jugend [εδώ] νέα παιδιά
heran/ziehen* zu + Dat. (μεγαλώνω και) κάνω …
aus/bilden εκπαιδεύω
oftmals συχνά
bunt πολύχρωμος
die Verpackung, -en συσκευασία
angesagt της μόδας
der Comicheld, -en ήρωας κόμικ
insbesondere ιδιαίτερα
werben* für + Akk. διαφημίζω, κάνω διαφήμιση για …
das Fett, -e λίπος
bombardieren + Akk. mit + Dat. βομβαρδίζω με …
stoppen σταματώ
unnötig μη αναγκαίος, περιττός
bereit πρόθυμος, έτοιμος
sich bereit erklären δηλώνω έτοιμος/πρόθυμος
verlockend ελκυστικός
übermäßig υπερβολικός, υπέρμετρος
verleiten + Akk. zu + Dat. παρασύρω σε …
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nützen + Dat. οφελώ
der Mist [εδώ] παλιοπράγματα
das Enkelkind, -er εγγόνι
der Kinderkanal παιδικό κανάλι
schauen βλέπω, παρακολουθώ
sich wenden* an + Akk. απευθύνομαι
sich finanzieren χρηματοδοτούμαι
noch lange nicht … απέχει πολύ από το να …
der Enkel, - εγγονός
übergewichtig υπέρβαρος
speziell ειδικός, ειδικά
öffentlich δημόσιος
die Kantine, -n καντίνα
derartig- τέτοιου είδους
wohl [εδώ] μάλλον
halten* + Akk. für ... θεωρώ …
die Debatte, -n συζήτηση, debate
gespannt sein* auf + Akk. περιμένω … ανυπόμονα
beispielsweise παραδείγματος χάριν, για παράδειγμα
ganz zu schweigen von + Dat. κι ας μη μιλήσουμε για …
die Geburtstagstorte, -n τούρτα γενεθλίων
das Werbeverbot, -e απαγόρευση διαφήμισης
sich einigen auf + Akk. συμφωνώ να …
die Ausnahme, -n εξαίρεση
die Bedingung, -en όρος
erfüllen πληρώ, τηρώ
 
Seite 143 - Lesen - Test 6 - Teil 5 
die Benutzungsordnung κανονισμός λειτουργίας
die Schulmediothek, -en σχολικό αρχείο πολυμέσων
die Benutzung  χρήση
der Schulangehörige, -n μαθητής
zu/lassen* zu + Dat. επιτρέπω
täglich καθημερινός
das Schwarze Brett πίνακας ανακοινώσεων
bekannt machen γνωστοποιώ
erstmalig πρώτος, για πρώτη φορά
vor/zeigen επιδεικνύω
der Grundschüler, - μαθητής του δημοτικού
befreit sein* von + Dat. είμαι απαλλαγμένος, απαλλάσσομαι από …
der Erziehungsberechtigte, -n κηδεμόνας
der Benutzer, - χρήστης
die Ausleihe δανεισμός
übertragbar μεταβιβάσιμος
unverzüglich άμεσα, χωρίς καθυστέρηση
aus/stellen [εδώ] εκδίδω
der Schuleintritt έναρξη φοίτησης (στο σχολείο)
automatisch αυτόματος, αυτομάτως
betragen* ... ανέρχομαι σε …
aus/leihen* δανείζω, δανείζομαι
vor/bestellen προπαραγγέλνω
die Weitergabe μεταβίβαση
entleihen* δανείζω 
die Behandlung μεταχείριση
die Beschädigung, -en βλάβη, ζημία
die Haftung ευθύνη
verpflichtet sein* υποχρεούμαι
sorgfältig προσεκτικός, με προσοχή/επιμέλεια
behandeln μεταχειρίζομαι
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bewahren + Akk. vor + Dat. προφυλλάσσω
die Räumlichkeiten (Pl.) χώροι
der Ausschluss αποκλεισμός
die Anordnung, -en εντολή
das Bibliothekspersonal προσωπικό της βιβλιοθήκης
verstoßen* gegen + Akk. παραβαίνω, παραβιάζω …
für begrenzte Zeit για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
aus/schließen* + Akk. von + Dat. αποκλείω από …
  
Seite 160 - Lesen - Test 7 - Teil 1 
der Schüleraustausch μαθητική ανταλλαγή
das Schuljahr, -e σχολική χρονιά
der Austauschschüler, - μαθητής που συμμετέχει σε πρόγραμμα ανταλλαγών
die Gasteltern (Pl.) φιλοξενούντες γονείς
der Gastbruder, -“ φιλοξενών αδελφός
empfangen* υποδέχομαι
Tapas (Pl.) τάπας [ισπανικοί μεζέδες]
die Spezialität, -en σπεσιαλιτέ
perfekt τέλειος
vorbei/gehen* περνώ
das Musikfestival, -s μουσικό φεστιβάλ
auf/nehmen* δέχομαι, υποδέχομαι
anfangs στην αρχή
das Sprachproblem, -e πρόβλημα με τη γλώσσα
der Ausdruck, -“e έκφραση
zudem επιπλέον
der Gegensatz, -“e αντίθεση
im Gegensatz zu + Dat. σε αντίθεση προς …, αντίθετα με …
sportlich αθλητικός
örtlich τοπικός
sich ein/schreiben* γράφομαι, εγγράφομαι
der Lebensstil, -e τρόπος ζωής
lebensfroh χαρούμενος, γελαστός
der Humor χιούμορ
nennen* [εδώ] προσφωνώ
die Beziehung, -en σχέση
 
Seite 162 - Lesen - Test 7 - Teil 2 / Bio-Lebensmittel oder konventionell? Was essen die Österreicher lieber? 
die Bio-Lebensmittel (Pl.) βιολογικά τρόφιμα
konventionell συμβατικός
das Bio-Produkt, -e βιολογικό προϊόν
vielfach πολλαπλάσιος
produzieren παράγω
der Besserverdiener, - καλύτερα αμοιβόμενος, άτομο με υψηλότερο εισόδημα
die Umweltorganisation, -en περιβαλλοντική οργάνωση
die Umstellung auf + Akk. αλλαγή, μετατόπιση προς …
der Wocheneinkauf, -“e εβδομαδιαία αγορά
vierköpfig- τετραμελής
der Warenkorb, -“e καλάθι για τα ψώνια
exakt ακριβώς
das Billigprodukt, -e φθηνό προϊόν
das Markenprodukt, -e επώνυμο προϊόν
im Durchschnitt κατά μέσο όρο
das Fertigprodukt, -e έτοιμο προϊόν
der Softdrink, -s αναψυκτικό
relativ σχετικά
ersetzen + Akk. durch + Akk. αντικαθιστώ με …
pflanzlich φυτικός
auf/wenden* für + Akk. δαπανώ, ξοδεύω
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Seite 163 - Lesen - Test 7 - Teil 2 / Hauptsache charmant - Neue Sitten in der Flugzeugkabine 
die Hauptsache το κυριότερο (όλων)
charmant γοητευτικός
die Sitte, -n έθιμο
die Flugzeugkabine, -n καμπίνα του αεροπλάνου, θάλαμος επιβατών
die Fluggesellschaft, -en αεροπορική εταιρεία
ungeschminkt αμακιγιάριστος, χωρίς μακιγιάζ
nach wie vor … εξακολουθεί να …
sich schminken μακιγιάρομαι, βάφομαι
weder … noch … ούτε … ούτε …
die Flugbegleiterin, -nen αεροσυνοδός
die Uniform, -en στολή
das Halstuch, -“er μαντήλι για το λαιμό, φουλάρι
die Perlenohrringe (Pl.) μαργαριταρένια σκουλαρίκια
die Pflicht, -en υποχρέωση, υποχρεωτικό
die Frisur, -en κόμμωση
der Lippenstift, -e κραγιόν
Schluss machen mit + Dat. καταργώ …
das Kabinenpersonal προσωπικό καμπίνας
die Richtlinie, -n οδηγία, κατευθυντήρια γραμμή
der Komfort, -s άνεση
das Team-Mitglied, -er μέλος της ομάδας
der Sprecher, - εκπρόσωπος
die Neuerung, -en νεωτερισμός
künftig μελλοντικός, μελλοντικά, στο μέλλον
die Stewardess, -en αεροσυνοδός
die Standarduniform, -en τυπική στολή
Wert legen auf + Akk. δίνω σημασία σε …
der Service εξυπηρέτηση, σέρβις
 
Seite 165 - Lesen - Test 7 - Teil 3 
archäologisch αρχαιολογικός
früher παλαιότερα
römisch ρωμαϊκός
das Freilichtmuseum, …museen υπαίθριο μουσείο
der Tourenplaner, - εφαρμογή για το σχεδιασμό διαδρομών
das Mountainbiken κινούμαι με mountainbike
los/radeln ξεκινώ (με το ποδήλατο)
die Mountainbike-Tour, -en διαδρομή με mountainbike
paddeln κάνω κουπί, κωπηλατώ
die Kanutour, -en διαδρομή με κανό
die Vorkenntnisse (Pl.) γνώσεις [πάνω σε κάτι]
erforderlich αναγκαίος, απαιτούμενος
die Schwimmweste, -n σωσίβιο
die Begleitperson, -en συνοδός
die Wildnis-Wanderung, -en πεζοπορία στην άγρια φύση
der Schwarzwald Μέλανας Δρυμός [οροσειρά στη Νότια Γερμανία]
wild άγριος
wander-erfahren με εμπειρία στην πεζοπορία
garantieren εγγυώμαι
der Ausblick, -e θέα
glasklar κρυστάλινος
der Bach, -“e ρυάκι, ποταμάκι
der Skipass ημερήσιο εισιτήριο (για σκιέρ)
der Pulverschnee λεπτό χιόνι
der Kurztrip, -s μονοήμερο ή ολιγοήμερο ταξίδι
entfliehen* + Dat. ξεφεύγω από …
die Übernachtung, -en διανυκτέρευση
die Halbpension ημιδιατροφή
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klettern σκαρφαλώνω, αναρριχώμαι
die Prüfung, -en [εδώ] δοκιμασία
eine Prüfung bestehen* περνάω με επιτυχία μια δοκιμασία
der Mut θάρρος
die Geschicklichkeit επιδεξιότητα
die Anfahrt μετάβαση
der Hauptbahnhof κεντρικός σιδηροδρομικός σταθμός
die Buslinie, -n λεωφορειακή γραμμή
das Erlebnisbad, -“er κολυμβητήριο αναψυχής
überdacht στεγασμένος
der Wasserpark, -s υδάτινο πάρκο
die Wasser-Rutsche, -n νεροτσουλήθρα
der Gutschein, -e κουπόνι
downloaden κατεβάζω (από το διαδίκτυο)
der Rabatt, -e έκπτωση
der Besucherpark, -s πάρκο επισκεπτών
das Geschehen συμβάν, όσα συμβαίνουν
die Flughafenwelt κόσμος του αεροδρομίου
hautnah από κοντά
der Ηügel, - λόφος
Starten und Landen απογείωση και προσγείωση
interaktiv διαδραστικός
der Fremdenführer, - ξεναγός
die Vergangenheit παρελθόν
die Berliner Mauer τείχος του Βερολίνου
der Fahrradverleih δανεισμός ποδηλάτου, δανεικό ποδήλατο
der Helm, -e κράνος
der Geheimtipp, -s μυστική συμβουλή
kristallklar κρυστάλινος, πεντακάθαρος
der Gebirgssee, -n ορεινή λίμνη
unterhalb + Gen. κάτω από …
pur καθαρός
Natur pur! Σκέτη φύση!
 
Seite 166 - Lesen - Test 7 - Teil 4 
der Auszubildende, -n / Azubi, -s / Lehrling, -e μαθητευόμενος
die Verkehrsmittel (Pl.) κυκλοφοριακό μέσο, μέσο συγκοινωνίας
sich durch/setzen επικρατώ [υιοθετούμαι]
die Entlastung ανακούφιση
die Ausgabe, -n δαπάνη
die Monatskarte, -n κάρτα μηνιαίων διαδρομών
unerheblich ασήμαντος
der Fall, -“e [εδώ] περίπτωση
der Taxi-Dienst υπηρεσία ταξί/μεταφοράς
übernehmen* αναλαμβάνω
der Fahrgast, -“e επιβάτης
ländlich αγροτικός
wie … der Fall ist όπως συμβαίνει σε …
bereit/stellen διαθέτω
der Steuerzahler, - φορολογούμενος
der Nahverkehr τοπική συγκοινωνία
das Projekt, -e πρόγραμμα, σχέδιο
um/setzen εφαρμόζω
der Schulweg δρόμος για/προς το σχολείο
die Fahrtkosten (Pl.) μεταφορικά (έξοδα)
finanziell οικονομικός
fair δίκαιος
der Staat, -en κράτος
die Bildung μόρφωση
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kostengünstig οικονομικός, φθηνός
bevorzugen [εδώ] ευνοώ, μεταχειρίζομαι ευνοϊκά
der Verkehrsteilnehmer, - χρήστης μέσων μεταφοράς
unfair άδικος
der Schulbus, -se σχολικό λεωφορείο
sich an/hören ακούγομαι
bedenken* συνυπολογίζω, παίρνω υπόψη
ein/stellen προσλαμβάνω
ein/setzen χρησιμοποιώ
das Fahrzeug, -e όχημα
herum/stehen* στέκομαι (αχρησιμοποίητος)
sich beteiligen an + Dat. συμμετέχω
ungefähr περίπου
die Ausbildung [εδώ] το μέρος όπου μαθητεύει
entsprechend- αντίστοιχος
der Profit κέρδος
die Forderung, -en απαίτηση
eindeutig σαφής, ξεκάθαρος
 
Seite 167 - Lesen - Test 7 - Teil 5 
die Kletterhalle, -n γυμναστήριο αναρρίχησης
die Nutzungsbedingungen (Pl.) όροι χρήσης, κανονισμός λειτουργίας
der Neuling, -e αρχάριος, πρωτάρης
der Klettersport άθλημα της αναρρίχησης
das Schnupperklettern δοκιμαστική αναρρίχηση
die Begleitung συνοδεία
die Aufsichtsperson, -en επιτηρητής
die Einverständniserklärung, -en δήλωση συγκατάθεσης
vor/legen εμφανίζω, παρουσιάζω, υποβάλλω
der Eintrittspreis, -e αντίτιμο εισόδου
vollendet- συμπληρωμένος
volljährig ενήλικος
berechtigt sein* zu + Dat. έχω το δικαίωμα να …
beaufsichtigen επιτηρώ, εποπτεύω
ermäßigt μειωμένος
die Beaufsichtigung επιτήρηση
der Bereich, -e περιοχή, τομέας
das Betreten είσοδος
die Sicherheitsgründe (Pl.) λόγοι ασφαλείας
sich auf/halten* παραμένω
die Leitung διεύθυνση
unter Leitung von + Dat. υπό την καθοδήγηση
die Mindest-Teilnehmerzahl ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων
aus/reichen επαρκώ
kurzfristig βραχυπρόθεσμα
ab/sagen ακυρώνω
etwaig- τυχόν

Seite 184 - Lesen - Test 8 - Teil 1 
die Zeile, -n γραμμή, σειρά, αράδα
vergangen- περασμένος
die Buchmesse, -n έκθεση βιβλίου
der Buchladen, -“ βιβλιοπωλείο
der Dinosaurier, - δεινόσαυρος
gleich [εδώ] αμέσως
die Dauerausstellung, -en μόνιμη/διαρκής έκθεση
die Eingangshalle, -n είσοδος, χώρος υποδοχής
das Skelett, -e σκελετός
reichen zu + Dat. φθάνω μέχρι …
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das Knie, die Knie γόνατο
die Führung, -en ξενάγηση
vorbei sein* έχει περάσει, έχει ήδη γίνει
gigantisch γιγάντιος
übrigens παρεμπιπτόντως
der Paläontologe, -n παλαιοντολόγος
existieren υπάρχω
die Riesenschlange, -n τεράστιο φίδι
beeindruckend εντυπωσιακός
enttäuscht απογητευμένος
 
Seite 186 - Lesen - Test 8 - Teil 2 / Nachrichten der anderen Art 
die Leseschwäche δυσκολία στην ανάγνωση, δυσαναγνωσία
durchaus ασφαλώς
kompliziert σύνθετος, περίπλοκος
abstrakt αφηρημένος
der Begriff, -e όρος
das Fremdwort, -“er ξένη λέξη
die Nachrichtenredaktion γραφείο σύνταξης των ειδήσεων
der Deutschlandfunk [δημόσιος ραδιοφωνικός σταθμός στη Γερμανία]
anspruchsvoll απαιτητικός
die Neuigkeit, -en το νέο
leseschwach με δυσκολία στην ανάγνωση
die Pädagogik παιδαγωγική
betonen τονίζω
lediglich μόνο, απλά
die Bekämpfung καταπολέμηση
der Beipackzettel, - έντυπο με οδηγίες χρήσης
etwa [εδώ] για παράδειγμα
verfassen συντάσσω
 
Seite 187 - Lesen - Test 8 - Teil 2 / Was gibt es Schlimmeres? 
das Dach, -“er στέγη
ohne festes Dach über dem Kopf / ohne Bleibe χωρίς στέγη/κατάλυμμα, άστεγος
die Jahreszeit, -en εποχή (του χρόνου)
der Anstieg άνοδος, αύξηση
etwa [εδώ] περίπου
wohnunglos άστεγος
der Flüchtling, -e πρόσφυγας
das Sozialzentrum, …zentren κέντρο κοινωνικής μέριμνας
beschaffen + Dat. + Akk. παρέχω
die Suppenküche, -n κοινωνικό συσσίτιο
die Notunterkunft, -“e πρόχειρο κατάλυμμα
duschen κάνω ντους
familiär οικογενειακός
der Hauptgrund, -“e κύριος λόγος
der Mangel an + Dat. έλειψη σε …
bezahlbar προσιτός
 
Seite 189 - Lesen - Test 8 - Teil 3 
die Junior-Band, -s ορχήστρα/συγκρότημα για νέους
die Geige, -n βιολί
das Keyboard αρμόνιο, κίμπορντ
das Schlagzeug ντραμς
das Weihnachtskonzert, -e χριστουγεννιάτικη συναυλία
festlich εορταστικός
die Kunstfotografie καλλιτεχνική φωτογραφία
die Fototechnik, -en φωτογραφική τεχνική, τεχνική φωτογράφησης
die Fotoausstellung, -en φωτογραφική έκθεση
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das Fotomuseum, …museen φωτογραφικό μουσείο
der Fotograf, -en φωτογράφος
der Ballsport άθλημα που παίζεται με μπάλα
ernst σοβαρός
es ernst meinen το εννοώ/παίρνω σοβαρά
ab/sprechen* mit + Dat. συνεννοούμαι
gezielt στοχευμένος, στοχευμένα
der Schwerpunkt, -e κέντρο βάρους, ιδιαίτερο ενδιαφέρον
künstlerisch καλλιτεχνικός
debattieren επιχειρηματολογώ, ανταλλάσσω επιχειρήματα
verteidigen υπερασπίζομαι
der Standpunkt, -e άποψη
das Geschehnis, -se συμβάν
das Pflegeprodukt, -e προϊόν περιποίησης
mischen αναμειγνύω, ανακατεύω
die Gesichtscreme, -s κρέμα προσώπου
die Handcreme, -s κρέμα χεριών
der Makeup-Entferner καθαριστικό προσώπου [ντεμακιγιάζ]
der Lippenbalsam αλοιφή για τα χείλη
die Einführung in + Akk. εισαγωγή σε …
die Grundtechnik, -en βασική τεχνική
die Spieltaktik, -en τακτική παιχνιδιού
das Halbjahr, -e εξάμηνο
die Sorte, -n είδος
die Leiterin, -nen υπεύθυνη, διευθύντρια
im Anschluss στη συνέχεια, κατόπιν
selbstgemacht χειροποίητος
die Theater-Werkstatt θεατρικό εργαστήρι
die Antike αρχαιότητα
auf/führen παρουσιάζω, ανεβάζω [θεατρικό έργο]
 
Seite 190 - Lesen - Test 8 - Teil 4 
der Tierpark, -s ζωολογικός κήπος
gefährden θέτω σε κίνδυνο
die Tierart, -en ζωϊκό είδος, ζώο
der Artenschutz προστασία των ζώων/ειδών
der Tiger, - τίγρη
der Bär, -en αρκούδα
der Affe, -n πίθηκος
der Löwe, -n λιοντάρι
die Giraffe, -n καμηλοπάρδαλη
der Eisbär, -en πολική αρκούδα
die Gefangenschaft φυλάκιση
das Aussterben εξαφάνιση, αφανισμός
das Gefängnis, -se φυλακή
das Wildtier, -e άγριο ζώο
das Gehege, - περιφραγμένος χώρος
sich langweilen βαριέμαι
bestehend- υφιστάμενος
das Tierschutzgesetz, -e νόμος για την προστασία των ζώων
jagen κυνηγώ
das Nashorn, -“er ρινόκερος
dienen + Dat. χρησιμεύω σε …
die Erholung ξεκούραση
die Unterhaltung [εδώ] διασκέδαση
mithilfe von + Dat. με τη βοήθεια …
sich weiter/bilden επιμορφώνομαι
ein/sperren [μεταφ.] φυλακίζω
die Wasserwelt υδάτινος/θαλάσσιος κόσμος
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der Delfin, -e δελφίνι
die Seekuh, -“e θαλάσσια αγελάδα
beeindruckt εντυπωσιασμένος
sich vor/nehmen* βάζω στόχο
das Plastik πλαστικό
der Tierpfleger, - φροντιστής ζώων
belebt ζωντανός
der Naturschutz προστασία της φύσης
die Verbindung, -en σύνδεση
in Verbindung bringen* + Akk. mit + Dat. φέρνω σε επαφή με …
Freude bereiten + Dat. δίνω χαρά, ευχαριστώ
der Käfig, -e κλουβί
die Weite απεραντοσύνη
ersetzen αντικαθιστώ
das Säugetier, -e θηλαστικό
entsprechen* + Dat. αντιστοιχώ σε …
an/strengen κουράζω
ziehen* τραβώ, προσελκύω
millionenfach κατά εκατομμύρια
wenn es nach mir ginge αν ήταν στο χέρι μου
die Freizeitbeschäftigung, -en απασχόληση στον ελεύθερο χρόνο
Geschichte sein* ανήκω στο παρελθόν
wild άγριος
zur Schau stellen εκθέτω, επιδεικνύω
 
Seite 191 - Lesen - Test 8 - Teil 5 
die Campordnung κανονισμός λειτουργίας κατασκήνωσης
das Jahrzehnt, -e δεκαετία
das Jugendcamp, -s κατασκήνωση για νέους
der Ferienaufenthalt, -e παραμονή/διαμονή κατά τη διάρκεια των διακοπών
der Teilnehmer, - / die Teilnehmerin, -nen συμμετέχων / συμμετέχουσα
sich wohl/fühlen νιώθω άνετα, αισθάνομαι ωραία
das Zusammenleben συμβίωση
das Verhalten συμπεριφορά
beachten προσέχω, λαμβάνω υπόψη
das Gemeinschaftsleben κοινή ζωή
verlangen απαιτώ
der Dienst, -e υπηρεσία
wechselnd- εναλλασσόμενος
der Küchendienst υπηρεσία στην κουζίνα
die Sauberhaltung διατήρηση σε καθαρή κατάσταση
der Schlafplatz, -“e κρεβάτι
der Tagesplan, -“e ημερήσιο/καθημερινό πρόγραμμα
der Kiosk, -e περίπτερο
die Knabbereien (Pl.) σνακς
sorgen für + Akk. φροντίζω, [μεταφ.] δημιουργώ
die Unordnung αταξία
an/ziehen* προσελκύω
die Maus, -“e ποντίκι
das Küchen-Team, -s επιτελείο της κουζίνας
die Aufsicht επίβλεψη
festgesetzt- (προ)καθορισμένος
die Badeordnung κανονισμός για όσους κάνουν μπάνιο
aus/hängen* είναι αναρτημένος
zu/stimmen συμφωνώ, συγκατατίθεμαι
der Hinweis, -e υπόδειξη
die Aufnahme, -n [εδώ] λήψη
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Seite 208 - Lesen - Test 9 - Teil 1 
das Musikgymnasium, …gymnasien μουσικό γυμνάσιο
die Wiener Philharmoniker (Pl.) Φιλαρμονική της Βιέννης
die Aufführung, -en παράσταση
das Schulorchester, - σχολική ορχήστρα
das Cello τσέλο
zuvor προηγουμένως
die Karotte, -n καρότο
die Zucchini (Pl.) κολοκυθάκια
der Lauch πράσο
befreundet (sein*) (είμαι) φίλος
der Musiker, - ο μουσικός
ausgefallen ασυνήθιστος, πρωτότυπος
auf/treten* εμφανίζομαι
der Designer, - σχεδιαστής
der Architekt, -en αρχιτέκτονας
der Schriftsteller, - συγγραφέας
die Kunst, -“e τέχνη
der Koch, -“e μάγειρας
dabei sein* συμμετέχω
entwickeln αναπτύσσω, εξελίσσω
der Ton, -“e ήχος
sich an/hören + Akk. / sich … an/hören ακούω ,,, / ακούγομαι …
die Flöte, -n φλάουτο, φλογέρα
die Gurke, -n αγγούρι
die Paprika, -s πιπεριά
die Trompete, -n τρομπέτα
verarbeiten + Akk. zu + Dat. επεξεργάζομαι σε …
das Saiteninstrument, -e έγχορδο (μουσικό) όργανο
ungeeignet ακατάλληλος
afrikanisch αφρικανικός
die Konzertmusik συναυλιακή μουσική
elektronisch ηλεκτρονικός
die Komposition, -en σύνθεση
der Konzertbesuch, -e παρακολούθηση της συναυλίας
der Genuss, -“e απόλαυση
wandern in + Akk. [εδώ] καταλήγω
der Biomüll βιολογικά απορρίμματα
übrig bleiben* περισσεύω
die Bühne σκηνή (θεάτρου)
das Rezept, -e συνταγή
der Kommentar, -e σχόλιο
 
Seite 210 - Lesen - Test 9 - Teil 2 / Thema „Plastikmüll“ 
der Plastikmüll πλαστικά σκουπίδια
landen in + Dat./Akk. [μεταφ.] καταλήγω
achten auf + Akk. προσέχω, δίνω προσοχή
wiederverwerten ανακυκλώνω
die Statistik, -en στατιστική
Dat. + zufolge σύμφωνα με …
gerade einmal … μόλις …
die Wiederverwertung ανακύκλωση
der Verband, -“e ένωση, σύνδεσμος 
die Entsorgungswirtschaft κλάδος αποκομιδής απορριμμάτων
recyceln ανακυκλώνω
der Kunststoff, -e συνθετικό υλικό, πλαστικό
das Recycling ανακύκλωση
die Chemiefabrik, -en χημικό εργοστάσιο
der Brennstoff, -e καύσιμο
anstelle von + Dat. αντί για / στη θέση …
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das Öl [εδώ] πετρέλαιο
das Gas αέριο
die Anlage, -n εγκατάσταση
ordentlich τακτικός, τακτικά, όπως πρέπει
entsorgen πετάω (στα σκουπίδια)
die Deponie, -n χωματερή
ungesichert ανασφάλιστος
enden in + Dat. καταλήγω σε …
illegal παράνομος, παράνομα
das Wohngebiet, -e κατοικημένη περιοχή
verbrennen* καίω
 
Seite 211 - Lesen - Test 9 - Teil 2 / Spielzeug kauft man immer gern, aber … 
das Spielzeug, -e παιχνίδι, παιχνίδια
das Paradies παράδεισος
die Puppe, -n κούκλα
der Bauklotz, -“e τούβλο, τουβλάκι
die Modelleisenbahn, -en μοντέλο σιδηρόδρομου
der Spielzeugladen, -“ παιχνιδάδικο
die Kindheit παιδική ηλικία
die Einkaufsstraße, -n εμπορικός δρόμος
der Umsatz, -“e τζίρος
die Supertmarktkette, -n αλυσίδα σούπερ μάρκετ
der Prospekt, -e διαφημιστικό έντυπο
das Fachgeschäft, -e ειδικευμένο κατάστημα
aus/sterben* εξαφανίζομαι, εκλείπω
der Leiter, - διευθυντής
das Kinderkaufhaus, -“er παιδικό πολυκατάστημα
der Einkaufsspaß διασκέδαση/ευχαρίστηση στις αγορές
an/fassen  αγγίζω
das Karussel, -s αλογάκια [λούνα παρκ]
magisch μαγικός
 
Seite 213 - Lesen - Test 9 - Teil 3 
das Ereignis, -se γεγονός
bevor/stehen* επίκειται
das Pferderennen αγώνας με άλογα, ιπποδρομία
das Tal, -“er κοιλάδα
genannt … που τον/τη φωνάζουν …
der Nussknacker, - καρυοθραύστης
Heiligabend παραμονή Χριστουγέννων
die Entdeckung, -en ανακάλυψη
die Currywurst, -“e λουκάνικο με κάρυ
die fünfziger Jahre (Pl.) δεκαετία του 1950
das Kriegsende τέλος του πολέμου
zum Leben erwecken δίνω ζωή, ξυπνώ
die Kreatur, -en δημιούργημα
das Monster, - τέρας
knallhart αδυσώπητα σκληρός
das Viertel, - (οικοδομικό) τετράγωνο, [εδώ] γειτονιά
die Gewalt βία
das Verbrechen, - έγκλημα
regieren κυβερνώ, κυριαρχώ
der Diebstahl, -“e κλοπή
die Schule schwänzen κάνω κοπάνα
die Clique, -n παρέα, οι κολλητοί, κλίκα
sich an/passen an + Akk. προσαρμόζομαι σε …
unter/gehen* βυθίζομαι
autobiografisch αυτοβιογραφικός
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die Jugendzeit εποχή της νιότης, νεανικά χρόνια
das Jahrhundert, -e αιώνας
die Lebensfreude χαρά για τη ζωή
das Miteinander συνύπαρξη
der Weltkrieg, -e παγκόσμιος πόλεμος
hungrig πεινασμένος
hören auf + Akk. (υπ)ακούω σε …
weltberühmt κοσμοξακουστός
die Fassung, -en μορφή
der Detektiv, -e ντέντεκτιβ
der Blumenstand, -“e λουλουδάδικο
runter/laden* κατεβάζω (στον υπολογιστή)
auf/tauchen εμφανίζομαι
verstecken κρύβω
gefangen halten* κρατώ φυλακισμένο
das Volksbuch, -“er λαϊκό ανάγνωσμα
witzig διασκεδαστικός
das Kinderbuch, -“er παιδικό βιβλίο
der Spaß, -“e [εδώ] πλάκα, αστείο
sicher sein* vor + Dat. είμαι σίγουρος από …
egal ob … oder … είτε … είτε …, αδιάφορο αν … ή …
hochnäsig ψηλομύτης
die Marktfrau, -en πωλήτρια στη λαϊκή
der Professor, -en καθηγητής (πανεπιστημίου)
der Papst, -“e πάπας
vorbei/kommen* περνάω μπροστά από ..., [εδώ] τα βγάζω πέρα με …
 
Seite 214 - Lesen - Test 9 - Teil 4 
das Pflichtfach, -“er υποχρεωτικό μάθημα
das Umweltbewusstsein περιβαλλοντική συνείδηση
ernst nehmen* + Akk. παίρνω … στα σοβαρά
die Realität πραγματικότητα
konfrontieren Akk. mit + Dat. φέρνω … αντιμέτωπο
der Stellenwert αξία, θέση
der Fokus επίκεντρο
in den Fokus rücken βάζω στο επίκεντρο
das Umweltproblem, -e περιβαλλοντικό πρόβλημα
drängen + Akk. zu + Dat. πιέζω να …
um/denken* αλλάζω τρόπο σκέψης, σκέπτομαι διαφορετικά
regional τοπικός
saisonal εποχιακός
die Bequemlichkeit άνεση, ευκολία
gesondert- χωριστός
der Lebensbereich, -e τομέας της ζωής
durchdringen* διαπερνώ
die Umweltfrage, -n ερώτημα σχετικό με το περιβάλλον
das Extra-Fach, -“er επιπλέον μάθημα
die Schulzeit μαθητικά χρόνια
beeinflussen επηρεάζω
die Gewohnheit, -en συνήθεια
die Fähigkeit, -en ικανότητα
die Chance, -n ευκαιρία
die Grundeinstellung βασική αντίληψη
der Lehrplan, -“e πρόγραμμα διδασκαλίας
der Gymnasiast, -en μαθητής του Γυμνασίου-Λυκείου
der Stundenplan, -“e ωρολόγιο πρόγραμμα
sich aus/kennen* mit + Dat. γνωρίζω/ξέρω καλά …
umfangreich εκτενής
schmeißen* πετάω, ρίχνω



Arena B1Training zur Prüfung Goethe-/ ÖSD-Zertifikat B1

©
 P

ra
xi

s V
er

la
g

38

zweifeln an + Dat. αμφιβάλλω για …
realisieren συνειδητοποιώ, αντιλαμβάνομαι
die Verhaltensweise, -n τρόπος συμπεριφοράς
hin/weisen* + Akk. auf + Akk. υποδεικνύω
plastikfrei χωρίς πλαστικά
 
Seite 215 - Lesen - Test 9 - Teil 5 
das Ferienhaus, -“er εξοχικό σπίτι (διακοπών)
die Einrichtung [εδώ] επίπλωση
das Inventar εξοπλισμός
vermissen διαπιστώνω ότι λείπει
umgehend άμεσα, χωρίς καθυστέρηση
die Terrasse, -n ταράτσα
der Ausflugstipp, -s ιδέα για εκδρομή
die Anreise άφιξη
der Anreisetag ημέρα άφιξης
in Ausnahmefällen σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατ‘ εξαίρεση
mit/teilen γνωστοποιώ, πληροφορώ
voraussichtlich- προβλεπόμενος
die Ankunftszeit ώρα άφιξης
der Abreisetag ημέρα αναχώρησης
Außenstehende (Pl.) τρίτα πρόσωπα
die Beschaffung προμήθεια
der Ersatzschlüssel, - εφεδρικό κλειδί
die Ferienwohnung, -en παραθεριστική κατοικία
kabellos ασύρματος
der Internetanschluss, -“e σύνδεση με το διαδίκτυο
einmalige Bezahlung εφάπαξ πληρωμή
vorhanden sein* είναι διαθέσιμος
der Zugangs-Code κωδικός πρόσβασης
die Reinigung καθαρισμός
leeren αδειάζω
ab/schalten κλείνω [ηλεκτρική συσκευή]
das Geschirr κουζινικά
der Zustand κατάσταση
ein/räumen + Akk. in + Akk. τοποθετώ … σε …
die Bergschuhe (Pl.) παπούτσια ορειβασίας
die Schischuhe (Pl.) παπούτσια για σκι
die Gummistiefel (Pl.) πλαστικές μπότες
die Straßenschuhe (Pl.) παπούτσια περιπάτου
die Entsorgung αποκομιδή απορριμμάτων
der Restmüll λοιπά απορρίμματα
das Behältnis, -se δοχείο
das Grundstück, -e οικόπεδο
 
Seite 232 - Lesen - Test 10 - Teil 1 
die Heimatstadt, -“e ιδιαίτερη πατρίδα
hin/gehen* πηγαίνω, επισκέπτομαι
die Graffiti (Pl.) γκράφιτι
besprühen ψεκάζω
legal νόμιμος, νόμιμα
der Quadratmeter, - τετραγωνικό (μέτρο)
das Motto, -s σύνθημα
das Menschenrecht, -e ανθρώπινο δικαίωμα
sprayen ψεκάζω
die Skizze, -n σκίτσο
der Sprayer, - ψεκαστής, [εδώ] καλλιτέχνης του γκράφιτι
weg müssen* πρέπει να φύγω/απομακρυνθώ
bemalen ζωγραφίζω
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einfarbig μονόχρωμος
der Hintergrund φόντο
im Anschluss daran στη συνέχεια, κατόπιν
die Spraydose, -n (κουτί με) σπρέυ
der Pinsel, - πινέλο
die Wirkung επίδραση, αποτέλεσμα
ein/packen βάζω μέσα, τυλίγω
die Bahnhofsgegend περιοχή του σταθμού
die Figur, -en φιγούρα
die Straßenkunst τέχνη του δρόμου
das Kunstwerk, -e καλλιτέχνημα
die Kunstaktion, -en καλλιτεχνική δράση
an/reisen (κατα)φθάνω
der DJ, -s ντισκ τζόκεϊ
der Rapper, - ράπερ
der Beatboxer, - καλλιτέχνης του μπίτμποξ
der Breakdancer, - χορευτής breakdance
der Umkreis περίμετρος
los sein* συμβαίνει
aktiv werden* δρω, εκφράζομαι
 
Seite 234 - Lesen - Test 10 - Teil 2 / Urlaub am Meer
der Sonnenschirm, -e ομπρέλα για τον ήλιο
das Handtuch, -“er πετσέτα
die Sonnencreme, -s αντηλιακή κρέμα
die Küste, -n ακτή
die Adria Αδριατική (θάλασσα)
das Ungeheuer, - τέρας
die Vorstellung, -en [εδώ] ιδέα, εικόνα
die Heilkraft, -“e θεραπευτική δύναμη
das Salzwasser αλμυρό νερό, [μεταφ.] θαλασσινό νερό, θάλασσα
lebhaft ζωηρός, ζωντανός
der Kurort, -e λουτρόπολη
es nach/machen + Dat. μιμούμαι ...
das Seebad, -“er παραθαλάσσιο θέρετρο
selbstverständlich αυτονόητος, [εδώ] εννοείται
sackartig σαν σακί
die Haut δέρμα
das Sonnenbaden ηλιοθεραπεία
in Mode kommen* γίνομαι της μόδας
 
Seite 235 - Lesen - Test 10 - Teil 2 / Eine grüne Mütze für das Dach 
die Mütze, -n σκουφί
begrünen πρασινίζω
der Trend, -s τάση
der Ingenieur, -e μηχανικός
das Gras, -“er χορτάρι
der Strauch, -“er θάμνος
die Grünpflanze, -n πράσινο φυτό
die Dachbegrünung πρασίνισμα της σκεπής
exotisch εξωτικός
die Architektur αρχιτεκτονική
die Bepflanzung φύτευση
die Temperatur, -en θερμοκρασία
die Kosten (Pl.) έξοδα
die Hitze ζέστη
filtern φιλτράρω
der Sauerstoff οξυγόνο
an/locken προσελκύω
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die Fläche, -n επιφάνεια
weit mehr als + Nom. πολύ περισσότερο από ...
es bringen* auf + Akk. καταφέρνω ...
 
Seite 237 - Lesen - Test 10 - Teil 3 
kompetent υπεύθυνος
mehrjährig- πολυετής
die Prüfungsvorbereitung προετοιμασία εξετάσεων
der Wortschatz λεξιλόγιο
hinterlassen* αφήνω (μήνυμα)
das Coaching εκγύμναση
das Referat, -e εισήγηση
der Vortrag, -“e διάλεξη
die Präsentation, -en παρουσίαση
der Jurastudent, -en φοιτητής Νομικής
mündlich προφορικός
die Sozialkunde Κοινωνιολογία
der Lernerfolg, -e πρόοδος (στη μάθηση)
der Einsteiger, - αρχάριος, πρωτάρης
erzielen επιτυγχάνω
der Express-Kurs, -e υπερεντατικό τμήμα
systematisch συστηματικός, συστηματικά
offiziell επίσημος
die Sprachprüfung, -en γλωσσική εξέταση
die Kursgebühr δίδακτρα
der Muttersprachler, - μητρόγλωσσος
der Fußweg διαδρομή με τα πόδια
kulturell πολιτισμικός, πολιτισμικά
die Unterkunft, -“e κατάλυμμα
erreichbar προσβάσιμος
der Intensivkurs, -e εντατικό τμήμα
die Unterrichtseinheit, -en διδακτική ενότητα
die Niveaustufe, -n (γλωσσικό) επίπεδο
anerkannt αναγνωρισμένος
eine Prüfung ab/legen δίνω μια εξέταση
der Nachhilfe-Kreis, -e φροντιστηριακός όμιλος
das Velo, -s ποδήλατο [ελβετικά γερμανικά]
das Memory-Kartenspiel, -e παιχνίδι μνήμης (με κάρτες)
unterhaltsam διασκεδαστικός
die Bezeichnung, -en ονομασία
gebräuchlich συνηθισμένος
die Atmosphäre ατμόσφαιρα
der Gesang τραγούδι
der Kursinhalt, -e περιεχόμενο του μαθήματος
das Schriftzeichen, - ιδεογράμμα
miteinander ο ένας με τον άλλο, μαζί
die Muttersprache, -n μητρική γλώσσα
das Tandem, -s δίδυμο, ζευγάρι, tandem
der Skype-Partner, - συμμαθητής στην πλατφόρμα skype
die Lektion, -en (μαθησιακή) ενότητα
 
Seite 238 - Lesen - Test 10 - Teil 4 
der Unterrichtsstoff ύλη του μαθήματος
selbstständig αυτόνομα, μόνος μου
der Nachwuchs νέα γενιά, [μεταφ.] παιδιά
rechtzeitig έγκαιρα
korrigieren διορθώνω
andernfalls διαφορετικά, σε διαφορετική περίπτωση
drohen απειλώ
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die Gefahr droht υπάρχει κίνδυνος
sich ein/schleichen* τρυπώνω
der Irrtum, -“er σφάλμα
die Rechenaufgabe, -n άσκηση αριθμητικής
ratsam σκόπιμος, ενδεδειγμένος
zwischendurch ενδιαμέσως
nach/sehen* ελέγχω, ρίχνω μια ματιά
die Rechenoperation, -en αριθμητική πράξη
prinzipiell βασικά, κατά βάση
öfter / öfters συχνά
die Geduld υπομονή
erledigen τακτοποιώ, τελειώνω
der Elternabend, -e απόγευμα γονέων
ausdrücklich ρητά και κατηγορηματικά
sich ein/mischen in + Akk. ανακατεύομαι σε ...
der Lern- und Wissensstand μαθησιακό και γνωστικό επίπεδο
sich halten* an + Akk. συμμορφώνομαι με ...
die Empfehlung, -en σύσταση
der Gefallen χάρη
(keinen) Gefallen tun* + Dat. (δεν) κάνω χάρη σε ...
ab/hängen* von + Dat. εξαρτώμαι
das Arbeitsbuch, -“er βιβλίο ασκήσεων
der Aufsatz, -“e έκθεση (ιδεών)
zu/hören + Dat. ακούω ... (προσεκτικά)
eventuell ενδεχομένως
die Notiz, -en σημείωση
sich schwer/tun* bei + Dat. δυσκολεύομαι σε ...
extrem εξαιρετικά, πάρα πολύ
um/gehen* mit + Dat. χειρίζομαι
der Eindruck, -“e εντύπωση
die Lehrperson, -en διδάσκων
die Lehrerrolle ρόλος του διδάσκοντος
 
Seite 239 - Lesen - Test 10 - Teil 5 
der Escape-Room, -s / Escape-Raum, -“e δωμάτιο απόδρασης
die Spielregel, -n κανόνας του παιχνιδιού
der Spielverlauf, -“e εξέλιξη του παιχνιδιού, πώς παίζεται το παιχνίδι
die Teamarbeit ομαδική δουλειά
das Escape Game, -s παιχνίδι διαφυγής
raus/kommen* aus + Dat. βγαίνω έξω από ...
falls ... σε περίπτωση που ...
raus/lassen* βγάζω έξω
der Spielleiter, - διευθυντής του παιχνιδιού
der Lautsprecher, - μεγάφωνο
kommunizieren mit + Dat. επικοινωνώ με ...
das Schließfach, -“er θυρίδα φύλαξης προσωπικών αντικειμένων, locker
der Wartebereich, -e χώρος αναμονής
nacheinander ο ένας μετά τον άλλο, διαδοχικά
sich befreien απελευθερώνομαι
tiefergehende Kenntnisse (Pl.) βαθύτερες γνώσεις
die Disziplin, -en [εδώ] κλάδος, τομέας
um die Ecke denken* σκέπτομαι έξω από το κουτί / αντισυμβατικά
die Stärke δύναμη
nötig αναγκαίος
zerbrechen* σπάζω, κάνω κομμάτια
ab/reißen* [εδώ] γκρεμίζω
verbiegen* λυγίζω


