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Arena ÖSD B2/JTraining zur Prüfung ÖSD-Zertifikat B2 für Jugendliche

 Test 1 - LESEN, Aufgabe 1

(sich) aus/suchen επιλέγω, διαλέγω

das Vorbild, -er πρότυπο

solch- τέτοιος, τέτοιου είδους

die Berühmtheit, -en διασημότητα

das Rätsel, - αίνιγμα, γρίφος

einzig- μοναδικός

das Idol, -e είδωλο

der Einfluss, -"e επιρροή

nachahmenswert αξιομίμητος, άξιος προς μίμηση

das Verhalten συμπεριφορά

sich verändern αλλάζω, μεταβάλλομαι

sich schminken βάφομαι, μακιγιάρομαι

die Markenkleidung επώνυμα ρούχα

deshalb γι' αυτό

sich streiten τσακώνομαι

häufig συχνά

tragisch τραγικός

übertreiben* υπερβάλλω

der Spiele-Programmierer,- προγραμματιστής ηλεκτρονικών παιχνιδιών

die Playstation κονσόλα ηλεκτρονικών παιχνιδιών, playstation

der Einblick, -e [εδώ] γνώση, εικόνα

nerven εκνευρίζω 

hocken [εδώ] κάθομαι

raus/kommen* βγαίνω έξω

die Schulfreundin, -nen φίλη από το σχολείο

die Mädchenclique, -n παρέα κοριτσιών, κοριτσοπαρέα

obwohl παρόλο που

alle όλοι, όλες, όλα

unterschiedlich διαφορετικός

bevorzugen προτιμώ

der Trend, -s [εδώ] τάση της μόδας

miteinander [εδώ] μαζί

shoppen gehen* πάω για ψώνια

sich orientieren an + DAT προσανατολίζομαι σε …

das Grundschulalter ηλικία παιδιών δημοτικού

beeindruckend εντυπωσιακός

der Nachwuchs απόγονοι, νέα γενιά

bestimmt συγκεκριμένος

sich verhalten* συμπεριφέρομαι

Mit * markiert sind die starken Verben.
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Arena ÖSD B2/J Training zur Prüfung ÖSD-Zertifikat B2 für Jugendliche

das Erlebnis, -se βίωμα, εμπειρία

reagieren auf + AKK αντιδρώ

herum/experimentieren πειραματίζομαι

sich an/passen an +  AKK προσαρμόζομαι σε …

heraus/bilden σχηματίζω, διαμορφώνω

die Norm, -en [εδώ] κανόνας

der Wert, -e αξία

nach/ahmen μιμούμαι

hinterfragen εξετάζω με λεπτομέρεια

nach/denken* σκέπτομαι, κάνω σκέψεις, συλλογίζομαι

die Handlung, -en [εδώ] ενέργεια, πράξη

das Selbstbewusstsein αυτοπεποίθηση

das Vertrauen εμπιστοσύνη

stärken δυναμώνω, ενισχύω

oftmals συχνά, πολλές φορές

die Stärke, -n [εδώ] ικανότητα, προσόν, πλεονέκτημα

womöglich πιθανώς, ίσως, μπορεί

durchaus αναμφίβολα

sich an/strengen προσπαθώ, κάνω προσπάθεια

suchen in + DAT ψάχνω, αναζητώ σε…

das soziale Netzwerk, -e κοινωνικό δίκτυο

gewöhnlich συνηθισμένος

die Plattform, -en βάση, πλατφόρμα

präsentieren παρουσιάζω

faszinieren εντυπωσιάζω, συναρπάζω

suggerieren υποβάλλω την ιδέα, δίνω την αίσθηση

verwirklichen πραγματοποιώ, κάνω πραγματικότητα

die Auswahl επιλογή

eine Rolle spielen έχει σημασία, είναι σημαντικό, παίζει ρόλο

befreundet sein mit + DAT είμαι φίλος με…

ab/schauen αντιγράφω, κοπιάρω

sich im Tun und Erleben anderer wieder/finden* βλέπω τον εαυτό μου στις πράξεις και τα βιώματα 
κάποιου άλλου

schlussendlich εντέλει, τελικά

vor allem κυρίως

von großer Bedeutung sein* είναι πολύ σημαντικό, έχει μεγάλη σημασία

ebenfalls επίσης

weshalb γιατί, για ποιο λόγο

zeitintensiv χρονοβόρος

die sozialen Medien (Pl.) κοινωνικά μέσα δικτύωσης, social media
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Arena ÖSD B2/JTraining zur Prüfung ÖSD-Zertifikat B2 für Jugendliche

sich entscheiden* für + AKK [εδώ] επιλέγω

begründet liegen* in + DAT εξηγείται, αιτιολογείται με… 

dazu/gehören αποτελώ μέρος (ομάδας)

auf dem Laufenden sein* είμαι ενήμερος, έχω τις τελευταίες πληροφορίες για 
κάτι

mit/bekommen* [εδώ] παίρνω είδηση, ενημερώνομαι, καταλαβαίνω

die Veröffentlichung, -en δημοσίευση

der ,,Gefällt mir"-Klick, -s επιλογή "like" με κλικ σε κοινωνικό διαδίκτυο

erhalten* λαμβάνω, παίρνω

die Unmittelbarkeit αμεσότητα

die Rückmeldung, -en ανταπόκριση

etwas kommt* an [εδώ] κάτι έχει απήχηση 

die Einzigartigkeit μοναδικότητα

die Aussschließlichkeit αποκλειστικότητα

die Aufmerksamkeit προσοχή

die Kommunikationsform, -en μορφή επικοινωνίας

mitunter μερικές φορές, που και που

das Wir-Gefühl το αίσθημα της ομαδικότητας / πως είμαστε όλοι ένα

vor/täuschen προσποιούμαι, υποκρίνομαι, δίνω την ψευδή αίσθηση

real πραγματικός, αληθινός

hierbei σ' αυτή την περίπτωση

die Art, -en είδος

die Familienbeziehung, -en οικογενειακή σχέση

versäumen χάνω, δεν προλαβαίνω

auf dem aktuellen Stand der Dinge sein* γνωρίζω την επικαιρότητα, είμαι ενήμερος για τα 
τελευταία γεγονότα

,,Fomo" / Fear of missing out φόβος να χάσω κάτι / κάποιο γεγονός

führen zu + DAT οδηγώ σε …

das Netz, -e δίκτυο

begrenzen περιορίζω, βάζω όρια

riskieren ρισκάρω, θέτω σε κίνδυνο

der Verlust, -e απώλεια

der Umfang [εδώ] έκταση, κλίμακα

die Nutzung χρήση

divers- διάφορος

betreffen* αφορώ

schauen κοιτάζω, βλέπω

heimlich κρυφά, μυστικά

nutzen χρησιμοποιώ, εκμεταλλεύομαι

die Gelegenheit, -en ευκαιρία, δυνατότητα

virtuell εικονικός, μη πραγματικός

sich bewegen in + DAT [εδώ] κινούμαι σε … 
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Arena ÖSD B2/J Training zur Prüfung ÖSD-Zertifikat B2 für Jugendliche

 Test 1 - LESEN, Aufgabe 2 / Text 1

die Tagesform διάθεση που έχω τη συγκεκριμένη μέρα

die Gewöhnung συνήθεια, εθισμός

das Alkohol αλκοόλ, οινόπνευμα

körperlich σωματικός

psychisch ψυχικός

die Reaktion, -en αντίδραση

steigend αυξανόμενος

die Alkoholkonzentration συγκέντρωση αλκοόλης/οινοπνεύματος

die Alkoholwirkung επίδραση του οινοπνεύματος

sogenannt- επονομαζόμενος, λεγόμενος

das Hypnosestadium, -stadien στάδιο ύπνωσης, λήθαργος

das Bewusstsein συνείδηση

bereits ήδη

ein/schränken περιορίζω

die Aggressivität επιθετικότητα

die Koordinationsstörung διαταραχή ικανότητας συντονισμού

die Artikulationsstörung διαταραχή άρθρωσης/έκφρασης

weiter/trinken* συνεχίζω να πίνω

folgen ακολουθώ

bewusstlos αναίσθητος, χωρίς αισθήσεις

der Schockzustand κατάσταση σοκ

gelangen πέφτω, καταλήγω, φτάνω

der Blutdruck πίεση αίματος, αρτηριακή πίεση

der Würgereflex, -e τάση για εμετό

die Fähigkeit, -en ικανότητα

der Umweltreiz, -e ερέθισμα από το περιβάλλον

derart τέτοιου είδους

lebensgefährlich επικίνδυνος για τη ζωή

das Ausmaß, -e διάσταση, βαθμός

 Test 1 - LESEN, Aufgabe 2 / Text 2

die Auswirkung, -en επίπτωση, συνέπεια

die Entwicklung, -en ανάπτυξη, διάπλαση

die Lunge, -n πνεύμονας

der Knochen, - κόκκαλο, οστό

der Kreislauf [εδώ] κυκλοφορία του αίματος

das Gehirn, -e εγκέφαλος

sich entwickeln αναπτύσσομαι

anfällig für + AKK [εδώ] ευαίσθητος, επιρρεπής σε

der Schaden, " βλάβη, ζημιά
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Arena ÖSD B2/JTraining zur Prüfung ÖSD-Zertifikat B2 für Jugendliche

an/richten δημιουργώ, κάνω, προκαλώ 

leiden* unter + DAT υποφέρω από …

erhöht αυξημένος

der Puls παλμός

gering μειωμένος, ελάχιστος

das Durchhaltevermögen αντοχή

die Lungenkapazität χωρητικότητα των πνευμόνων

die Kurzatmigkeit λαχάνιασμα

zur Folge haben* έχω ως συνέπεια

wirken auf + AKK επιδρώ σε …

das Nikotin νικοτίνη

stark [εδώ] έντονα

süchtig nach + DAT εθισμένος σε …

los/kommen* von + DAT ξεφεύγω από … 

 Test 1 - LESEN, Aufgabe 2 / Text 3

der Bio-Kraftstoff, -e βιολογική καύσιμη ύλη

die Generation, -en γενιά

komplett ολόκληρος, πλήρης

die Feldfrucht, "-e αγροτικός καρπός

sondern αλλά

menschlich ανθρώπινος

der Verzehr κατανάλωση, βρώση

(un)geeignet (α)κατάλληλος

die Pflanzenreste (Pl.) υπολείμματα φυτών

das Stroh άχυρο

die Holzschnitze (Pl.) ροκανίδια

die Biomasse, -n βιομάζα

das Gas, -e [εδώ] αέριο

um/wandeln in + AKK αλλάζω, μετατρέπω σε …

anschließend στη συνέχεια

bei Bedarf όταν χρειαστεί

verflüssigen υγροποιώ

setzen auf + AKK υπολογίζω σε …

der Autohersteller, - κατασκευαστής αυτοκινήτων

öffentlich δημόσιος

der E-Kraftstoff, -e συνθετική καύσιμη ύλη

das E-Fuel συνθετική καύσιμη ύλη

bestehend υφιστάμενος

die Synthese-Anlage, -n εγκατάσταση παραγωγής συνθετικής καύσιμης ύλης
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Arena ÖSD B2/J Training zur Prüfung ÖSD-Zertifikat B2 für Jugendliche

das E-Gas συνθετικό υγραέριο

das E-Benzin συνθετική βενζίνη

die Produktion παραγωγή

das E-Diesel συνθετικό ντίζελ

jeweils εκάστοτε, κάθε φορά

der Umfang [εδώ] ποσότητα

die Herstellung παρασκευή

in großem Stil [εδώ] σε μεγάλη έκταση/ποσότητα

sich lohnen αξίζει τον κόπο

umweltschonend φιλικός προς το περιβάλλον

der Kraftstoff, -e καύσιμη ύλη, καύσιμο

angesichts + GEN ενόψει … 

der Rohölpreis, -e τιμή του αργού πετρελαίου

der Autofahrer, - οδηγός αυτοκινήτου

kaum σχεδόν καθόλου/δεν

 Test 1 - LESEN, Aufgabe 2 / Text 4

der Plastikmüll πλαστικά σκουπίδια/απόβλητα

die Schwermetalle (Pl.) βαρέα μέταλλα

das Trinkwasser πόσιμο νερό

der Rückstand, "-e [εδώ] κατάλοιπο

das Pflanzenschutzmittel, - φυτοφάρμακο

die Nahrung τροφή

die Feinstaubbelastung επιβάρυνση από αιωρούμενα μικροσωματίδια

die Luft αέρας, [εδώ] ατμόσφαιρα

im Grunde genommen κατά βάθος

die Umwelt περιβάλλον

verschmutzen μολύνω

die Steinzeit λίθινη εποχή

verursachen προκαλώ, προξενώ

die Feuerstelle, -n εστία φωτιάς

die Umweltverschmutzung μόλυνση του περιβάλλοντος

das Rußpartikel, - σωματίδιo καπνού

die Asche στάχτη

der Ackerbau γεωργία

die Viehzucht κτηνοτροφία

die Verunreinigung μόλυνση

das Ammoniak αμμωνία

verantwortlich υπεύθυνος

der Umweltschaden, "- ζημιά στο περιβάλλον
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Arena ÖSD B2/JTraining zur Prüfung ÖSD-Zertifikat B2 für Jugendliche

sich in Grenzen halten* παραμένω σε όρια

sich regenerieren αναζωογονούμαι, αναπλάθομαι

sobald μόλις

weiter/ziehen* μετακινούμαι

erst [εδώ] αρχικά

die Industrialisierung βιομηχανοποίηση

die Landflucht αστυφιλία

entstehen* προκαλούμαι, δημιουργούμαι

kennen* + AKK unter + AKK γνωρίζω υπό τον όρο / ως …

 Test 1 - LESEN, Aufgabe 2 / Text 5

die Elektrifizierung ηλεκτροδότηση

erschließen* [εδώ] ανοίγω

nächst- [εδώ] επόμενος

logisch λογικός

der Schritt, -e βήμα

natürlich [εδώ] φυσικός

die Ressource, -n πηγή, πόρος

erzeugen παράγω

entdecken ανακαλύπτω

der Photoeffekt, -e φωτοηλεκτρικό φαινόμενο

die Methode, -n μέθοδος

das Elektrod, -en ηλεκτρόδιο

mittels + GEN μέσω … 

die Sonneneinstrahlung ακτινοβολία του ήλιου

erfinden* εφευρίσκω

elektrodynamisch ηλεκτροδυναμικός

der Generator, -en γεννήτρια

das Wasserkraftwerk, -e υδροηλεκτρικός σταθμός

kommerziell εμπορικός

die Windenergieanlage, -n αιολικός σταθμός παραγωγής ενέργειας

die Geothermie γεωθερμία

die Forschung, -en έρευνα

die Solarenergie ηλιακή ενέργεια

entwickeln [εδώ] αναπτύσσω

funktionstüchtig λειτουργικός

die Sollarzelle, -n ηλιακό στοιχείο

das Gezeitenkraftwerk, -e παλιρροϊκό εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας 

die Quelle, -n πηγή

die Energierzeugung παραγωγή ενέργειας

erschließen* [εδώ] χρησιμοποιώ, αξιοποιώ
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Arena ÖSD B2/J Training zur Prüfung ÖSD-Zertifikat B2 für Jugendliche

 Test 2 - LESEN, Aufgabe 1

der Testsieger, - ο νικητής του τεστ

das Kindergartenkind, -er νήπιο, παιδί που πηγαίνει στο νηπιαγωγείο

die Ansicht, -en άποψη, γνώμη

leisten προσφέρω, παρέχω

bevor πριν, προτού

die Nachhilfestunde, -n ώρα ενισχυτικής διδασκαλίας / μαθήματος 
φροντιστηρίου

wie folgt ως ακολούθως

gähnen χασμουριέμαι

die Fünfjährige, -n η πεντάχρονη

auf den Beinen sein* έχω ξυπνήσει, είμαι ξύπνιος

sowie όπως επίσης, καθώς και

das Lern-Soll υποχρέωση για μάθηση

erfüllen εκπληρώνω

nochmal πάλι, ξανά

die Konzentration συγκέντρωση

knapp [εδώ] περίπου, σχεδόν

lieber [εδώ] προτιμότερο

chauffieren πηγαίνω με το αυτοκίνητο

das Bildungsinstitut, -e εκπαιδευτήριο

zusätzlich επιπλέον

Mandarin Κινέζικη διάλεκτος Μανταρίν

etwa περίπου, σχεδόν

außerschulisch εξωσχολικός

steigern αυξάνω, ενισχύω

die Konkurrenz ανταγωνισμός

der Einwohner, - κάτοικος

zählend- αυτός που μετράει, που αριθμεί

der Inselstaat, -e κράτος που αποτελείται από νησιά, νησιωτικό κράτος

jährlich ετήσιος

um/rechnen [εδώ] μετατρέπω σε άλλο νόμισμα

Internationale Organisation zur Evaluation von  
Bildung

διεθνής οργανισμός για την αξιολόγηση της 
εκπαίδευσης

der Zweitklässler, - μαθητής της δεύτερης τάξης του Δημοτικού

der Viertklässler, - μαθητής της τέταρτης τάξης του Δημοτικού

weltbest- ο καλύτερος στον κόσμο

die Naturwissenschaft, -en φυσική επιστήμη

nominieren [εδώ] προτείνω

veröffentlichen δημοσιεύω

Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit  
und Entwicklung (OECD)

Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης



Pr
ax

is
 V

er
la

g

10

Arena ÖSD B2/JTraining zur Prüfung ÖSD-Zertifikat B2 für Jugendliche

das Ergebnis, -se αποτέλεσμα

der PISA-Test, -s τεστ PISA (αξιολόγησης μαθησιακών δεξιοτήτων)

der Fokus εστίαση

das Mal, -e φορά

die Kategorie, -n κατηγορία

ab/schneiden* [εδώ] φέρνω αποτέλεσμα

der Einheimische, -n ντόπιος

beklagen παραπονιέμαι, διαμαρτύρομαι

das Klassenzimmer αίθουσα διδασκαλίας, τάξη

gnadenlos δίχως έλεος, ανελέητα

der Leistungszwang πίεση για καλύτερη επίδοση

herrschen κυριαρχώ

der Kritiker, - κριτικός

fürchten φοβάμαι

nun τώρα

der Sieg, -e νίκη

das Signal, -e σήμα, σημάδι

statt + GEN αντί … 

sich besinnen* auf + AKK [εδώ] συγκεντρώνομαι σε … 

lebenspraktisch χρήσιμος/πρακτικός για τη ζωή

hilfsbereit πρόθυμος να βοηθήσει, εξυπηρετικός

erziehen ανατρέφω, μεγαλώνω

das Wettbewerbsdenken ανταγωνιστικό πνεύμα

das Testergebnis, -se αποτέλεσμα τεστ

belohnen επιβραβεύω

tatsächlich πράγματι

der Sprössling, -e [εδώ] παιδί, βλαστάρι

die Hilfsschule, -n φροντιστήριο

die Oberstufe λύκειο

immerhin [εδώ] πάντως 

der Grundschüler, - μαθητής δημοτικού

pauken [εδώ] διαβάζω, μελετώ πάρα πολύ για το σχολείο

liegen an + DAT οφείλεται σε … 

die Besonderheit, -en ιδιαιτερότητα

das Schulsystem, -e σχολικό σύστημα

absolvieren ολοκληρώνω το σχολείο, αποφοιτώ

während + GEN κατά τη διάρκεια … 

die Abschlussprüfung, -en τελική εξέταση

entscheiden* αποφασίζω

staatlich κρατικός
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Arena ÖSD B2/J Training zur Prüfung ÖSD-Zertifikat B2 für Jugendliche

an/nehmen* [εδώ] αποδέχομαι

wiederum όμως, από την άλλη

fest/legen καθορίζω

die Elite-Schmiede, -n το σχολείο στο οποίο φοιτούν μελλοντικά μέλη της 
ελίτ της κοινωνίας

die Grundversorgung βασικές παροχές 

spürbar αισθητός

die Soziologin, -nen η κοινωνιολόγος

aus/leuchten [εδώ] ξεδιαλύνω, φωτίζω

die Schattenseite, -n σκοτεινή/αρνητική πλευρά, μειονέκτημα

die Kindheit παιδική ηλικία

das Ausruhen ξεκούραση

viel zu kurz kommen* κάτι δεν είναι αρκετό, δεν φτάνει, δεν αρκεί

erleben βιώνω

das hat seinen Preis έχει το τίμημά του

der Wissenschaftler, - επιστήμονας

veröffentlicht δημοσιευμένος

die Studie, -n έρευνα, μελέτη

die Hauptursache, -n κύριο αίτιο

der Selbstmord, -e αυτοκτονία

wagen τολμώ

aus/scheren παρεκκλίνω

die Tutor-Stunde, -n ενισχυτική διδασκαλία

gönnen + DAT [εδώ] επιτρέπω, προσφέρω

das ,,Learning Lab" μαθησιακό εργαστήρι

stattdessen αντ' αυτού

das Nachbarskind, -er γειτονόπουλο

eben [εδώ] αφού

 Test 2 - LESEN, Aufgabe 2 / Text 1

der Begriff, -e [εδώ] όρος, έννοια

das Burnout υπερκόπωση

inflationär [εδώ] υπερβολικός

die Zunahme, -n αύξηση

der Betroffene, -n [εδώ] αυτός που τον αφορά

das Jahrzehnt, -e δεκαετία

die Tatsache, -n γεγονός

die Berufsgruppe, -n επαγγελματική ομάδα

sich fühlen νιώθω, αισθάνομαι 

sich ausgebrannt fühlen νιώθω υπερβολικά κουρασμένος, κατάκοπος

bewältigen [εδώ] ανταπεξέρχομαι
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Arena ÖSD B2/JTraining zur Prüfung ÖSD-Zertifikat B2 für Jugendliche

das Vorurteil, -e προκατάληψη

die Bevölkerung, -en πληθυσμός

entsprechend + DAT αναλόγως

das Unverständnis έλλειψη κατανόησης

entgegen/bringen* [εδώ] δείχνω 

auf/treten* [εδώ] εμφανίζομαι, αναφέρομαι

belegen [εδώ] τεκμηριώνω

das Lehrer-Sein δασκαλίκι

der Krankheitstag, -e ημέρα άδειας λόγω ασθενείας

sich verdoppeln διπλασιάζομαι

der Beschäftigte, -n απασχολούμενος, εργαζόμενος

das Bildungswesen εκπαιδευτικό σύστημα

 Test 2 - LESEN, Aufgabe 2 / Text 2

verfügen über + AKK διαθέτω

die Suite, -n σουίτα

der Komfort άνεση

der Luxus πολυτέλεια

bieten* προσφέρω

eigen δικό μου, ιδιωτικό

die Terrasse, -n ταράτσα

herrlich υπέροχος, θαυμάσιος

der Blick [εδώ] θέα

die Palmeninsel το νησί των φοινίκων 

azurblau γαλάζιος

der Arabische Golf Αραβικός κόλπος

genießen* απολαμβάνω

der Anspruch, -¨e απαίτηση

das Passende κατάλληλος

der Aufzug, -¨e ασανσέρ, ανελκυστήρας

der Butler, - μπάτλερ, υπηρέτης

der Palast, -¨e παλάτι

selbstverständlich φυσικά, αυτονόητα

das Aquarium, Aquarien ενυδρείο

einzigartig μοναδικός

die Unterwasser-Suite, -n υποθαλάσσια σουίτα

 Test 2 - LESEN, Aufgabe 2 / Text 3

existieren υπάρχω

psychiatrisch ψυχιατρικός
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die Diagnose, -n διάγνωση

subjektiv υποκειμενικός

die Erschöpfung εξάντληση, κούραση

der Krankheitswert, -e αξιολόγηση μιας ασθένειας

der Facharzt, ΄΄-e ειδικευμένος γιατρός

der Psychologe, -n ψυχολόγος

der Psychotherapeut, -en ψυχοθεραπευτής

beurteilen κρίνω, εκτιμώ

das Burnout-Syndrom σύνδρομο υπερκόπωσης

die Depression, -en κατάθλιψη

ähnlich- παρόμοιος, όμοιος

das Symptom, -e σύμπτωμα

der Fall, -΄΄e [εδώ] περίπτωση

die Folge, -n συνέπεια, αποτέλεσμα

betrachten als + AKK θεωρώ ως … 

gelten* ισχύω

die Ansicht, -en άποψη

separat ξεχωριστός

das Phänomen, -e φαινόμενο

das Charakteristikum, Charakteristika χαρακτηριστικό

auf/weisen* παρουσιάζω, εμφανίζω

werten αξιολογώ, εκτιμώ

mittlerweile εν τω μεταξύ

aus/gehen von* [εδώ] υποθέτω

ebenso επίσης, το ίδιο

die Schätzung, -en εκτίμηση

beziffern auf + AKK [εδώ] υπολογίζω σε … 

der Heranwachsende, -n έφηβος

das Erreichen [εδώ] ολοκλήρωση

die Altersgruppe, -n ηλικιακή ομάδα

 Test 2 - LESEN, Aufgabe 2 / Text 4

das Vierteljahrhundert, -e το τέταρτο του αιώνα

die Freizeitbeschäftigung, -en ενασχόληση στον ελεύθερο χρόνο

die Umfrage, -n δημοσκόπηση, γκάλοπ 

hervor/gehen* aus + DAT προκύπτω από … 

gucken κοιτάω, βλέπω

das Drittel ένα τρίτο

täglich καθημερινά, κάθε μέρα

sich an die Spitze setzen [εδώ] ανεβαίνω στην κορυφή / στην πρώτη θέση
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im Auftrag + GEN κατ` εντολή

die Stiftung, -en [εδώ] ίδρυμα

die Zukunftsfrage, -n ερώτηση που αφορά το μέλλον

der Bundesbürger, - γερμανός πολίτης

interviewen παίρνω συνέντευξη

der Rang ιεραρχική θέση

insgesamt συνολικά

prägen [εδώ] διαμορφώνω

das Medium, Medien μέσο

die Internetnutzung χρήση του διαδικτύου

nach wie vor όπως πάντα, εξακολουθεί να … 

die Lieblingsbeschäftigung, -en αγαπημένη ενασχόληση

 Test 2 - LESEN, Aufgabe 2 / Text 5

das Couchsurfing υπηρεσία φιλοξενίας ταξιδιωτών, "καναπεδρομία"

der letzte Schrei η τελευταία λέξη της μόδας

sich stürzen in + AKK πέφτω με τα μούτρα σε …

der Nulltarif άνευ πληρωμής, δωρεάν

in der Regel κατά κανόνα, συνήθως

bereit sein* [εδώ] είμαι πρόθυμος 

eine Freundschaft schließen* κάνω/ δημιουργώ φιλία

gegenseitig [εδώ] ο ένας τον άλλον, αμοιβαία

die Übernnachtungsmöglichkeit, -en δυνατότητα διανυκτέρευσης

 Test 3 - LESEN, Aufgabe 1

enorm τεράστιος, μεγάλος

die Wirkung, -en επίδραση

die Seele, -n ψυχή

das Familienmitglied, -er οικογενειακό μέλος

der Gedanke, -n σκέψη

das Lächeln χαμόγελο

der Tierbesitzer, - ιδιοκτήτης ζώου

daraufhin μετά από, έπειτα

anfangs αρχικά

das Altenheim, -e γηροκομείο

der Heimbewohner, - κάτοικος ιδρύματος, [εδώ] κάτοικος του γηροκομείου

das Personal (εργατικό) προσωπικό

im Ganzen στο σύνολο

bemerken αντιλαμβάνομαι, καταλαβαίνω

die Bereicherung εμπλουτισμός
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lebend ζωντανός

das Wesen,- ον

sich beschäftigen mit + DAT ασχολούμαι με … 

auf den Grund gehen* + DAT ψάχνω σε βάθος

durch/führen διεξάγω

beweisen* αποδεικνύω

um/gehen* mit + DAT [εδώ] χειρίζομαι

das Gefühl, -e [εδώ] αίσθημα

die Beziehung, -en σχέση

auf/bauen [εδώ] δημιουργώ

demnach συνεπώς, επομένως

besitzen* κατέχω

tendenziell με τάση, κατά βάση

das Selbstwertgefühl αίσθημα αυτοεκτίμησης

einsam μοναχικός, μόνος

kontaktfreudig κοινωνικός, επικοινωνιακός 

der Forscher, - ερευνητής

leiten [εδώ] διευθύνω

wesentlich ουσιαστικός

die Stütze, -n στήριγμα

kindlich παιδικός

auf/wachsen* μεγαλώνω

wahr/nehmen* αντιλαμβάνομαι, καταλαβαίνω

die Gesellschaft, -en κοινωνία

wissenschaftlich επιστημονικός

die Erkenntnis, -se διαπίστωση

vielversprechend πολύυποσχόμενο

die Haltung [εδώ] εκτροφή

zur Geltung kommen* φαίνομαι, έρχομαι στην επιφάνεια

ermöglichen κάνω δυνατό

die Unterstützung υποστήριξη

die Bildung εκπαίδευση, μόρφωση

insbesondere ιδιαίτερα, κυρίως

jene (r, s) εκείνος, -η, -ο 

optimal ιδανικός

psychologisch ψυχολογικό

dienen [εδώ] χρησιμεύω

die Therapiestunde, -n συνεδρία

der Vierbeiner,- τετράποδο

streicheln χαϊδεύω
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berichten + DAT ανακοινώνω, αναφέρω

die Zuneigung συμπάθεια, στοργή

die Wärme ζεστασιά

auf/muntern φτιάχνω την διάθεση

fest/stellen διαπιστώνω

der Effekt, -e αποτέλεσμα, επενέργεια

die Begegnung, -en συνάντηση

die Fellnase, -n [εδώ] ζώο με τρίχωμα

sich aus/wirken επιδρώ, έχω ως αποτέλεσμα

der Teilnehmer, - συμμετέχων

die Sitzung, -en [εδώ] συνεδρία

verteilen μοιράζω

der Liebling, -e ο αγαπημένος

verurteilen κατακρίνω

kritisieren ασκώ κριτική, κριτικάρω

mehrfach πολλές/πολλαπλές φορές

das Angstgefühl, -e αίσθημα φόβου

dennoch ωστόσο

auf/suchen [εδώ] πάω σε …, επισκέπτομαι

die Erkrankung, -en ασθένεια

beeinträchtigen περιορίζω, μειώνω, επηρεάζω αρνητικά

die Enttäuschung, -en απογοήτευση

die Verletzung, -en τραυματισμός

aus diesem Grund γι' αυτό τον λόγο

sogennant- επονομαζόμενος, λεγόμενος

die Tiergestützte Therapie θεραπεία στηριζόμενη στη συμμετοχή ζώων

die Behandlungsform, -en είδος θεραπείας

unterstützen υποστηρίζω

die Rehabilitation αποκατάσταση

ein/setzen [εδώ] εφαρμόζω, χρησιμοποιώ 

die Verhaltensstörung, -en πρόβλημα συμπεριφοράς

der Patient, -en ασθενής

beruhigend αυτό που με ηρεμεί, με ηρεμιστική δράση

jeglich- έκαστος

 Test 3 - LESEN, Aufgabe 2 / Text 1

der Mischling, -e [εδώ] ζώο που προκύπτει από διασταύρωση ράτσας

das Wildtier, -e άγριο ζώο

die Hausrasse, -n ράτσα κατοικίδιου

gefragt sein* έχω ζήτηση
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lebensbedrohlich απειλητικός για τη ζωή

der Wolf, -¨e λύκος

die Figur, -en [εδώ] χαρακτήρας

zurück/kehren επιστρέφω

modisch μοδάτος

der Stammplatz, -¨e μόνιμη θέση

das Dutzend, -e δωδεκάδα, ντουζίνα

das Wolfsrudel, - αγέλη λύκων

durch/streifen διασχίζω

der Reiz, -e [εδώ] γοητεία

das Original,-e πρωτότυπο

unerfahren άπειρος

der Hundehalter, - ιδιοκτήτης σκύλου

das Zuchtangebot, -e προσφορά εκτροφής

die Gänsehaut ανατριχίλα

das Gutteil, -e μεγαλύτερο μέρος 

etwas in sich haben* έχω μέσα μου

die Hundegenetik γενετικό υλικό σκύλου

besänftigen κατευνάζω, ηρεμώ

 Test 3 - LESEN, Aufgabe 2 / Text 2

der Ausbildungsberuf, -e επάγγελμα που απαιτεί εκπαίδευση

aus/wählen aus + AKK επιλέγω από …

das Ausbildungsportal, -e διαδικτυακή πύλη για την κατάρτιση

einen Überblick verschaffen δίνω μια γενική εικόνα

zusammen/fassen συνοψίζω 

die Wahl [εδώ] επιλογή

überlegen σκέπτομαι

der Bereich, -e τομέας

die Zukunft μέλλον

die Verdienstmöglichkeit, -en οικονομικές προοπτικές

die Übernahmechance, -n δυνατότητα πρόσληψης (μετά το τέλος της πρακτικής 
άσκησης)

 Test 3 - LESEN, Aufgabe 2 / Text 3

überhaupt [εδώ] γενικά 

zu/trauen θεωρώ ικανό για … 

der Verhaltensforscher, - ερευνητής συμπεριφοράς

bei/bringen* μαθαίνω κάτι σε κάποιον 

blind τυφλός
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der Süßwasserfisch, -e ψάρι του γλυκού νερού

akustisch ακουστικός

das Signal, -e ηχητικό σήμα

pfeiffen* σφυρίζω

das Versteck, -e κρυψώνα

das Futter τροφή ζώων

in Empfang nehmen* [εδώ] δέχομαι

empfangen* λαμβάνω

das Schallsignal, -e ηχητικό σήμα

flüssigkeitsgefüllt γεμάτος με υγρό

das Rohr, -e σωλήνας

der Frequenzbereich, -e περιοχή/φάσμα συχνοτήτων

der Schall ήχος

die Fledermaus, -"e νυχτερίδα

der Ultraschallbereich, -e περιοχή υπερήχων

der Dorsch, -e μπακαλιάρος

unhörbar που δεν ακούγεται

der Infraschallbereich, -e περιοχή υποήχων

 Test 3 - LESEN, Aufgabe 2 / Text 4

das Fehlurteil, -e [εδώ] λανθασμένη άποψη

reinrassig καθαρόαιμος

die Herkunft καταγωγή

gemischt μικτός, ανάμικτος

die Erbkrankheit, -en κληρονομική ασθένεια

der Hintergrund, - "e [εδώ] κληρονομικό υπόβαθρο

vor/kommen* εμφανίζομαι

bekannt sein* είμαι γνωστός

genetisch γενετικός

der Defekt, -e ελάττωμα

gewissenhaft ευσυνείδητος

der Züchter, - εκτροφέας

züchten εκτρέφω

aus/sortieren ξεδιαλέγω

eine Entscheidung treffen* παίρνω μια απόφαση

adoptieren υιοθετώ

der Welpe, -n κουτάβι

die Kreuzung, -en διασταύρωση
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 Test 3 - LESEN, Aufgabe 2 / Text 5

fest/halten* [εδώ] διαπιστώνω

eigenartig παράξενος, περίεργος

mit/nehmen* [εδώ] αποκομίζω

verbringen* περνώ χρόνο

die Oberschule, -n γυμνάσιο και λύκειο

das Eintagspraktikum, Eintagspraktika μονοήμερη πρακτική εξάσκηση

die Einrichtung, -en [εδώ] ίδρυμα

der Senior, -en ηλικιωμένος

der Behinderte, -n άτομο με ειδικές ανάγκες

skeptisch σκεπτικός, επιφυλακτικός

im Nachhinein εκ των υστέρων

die Pädagogin, -nen η παιδαγωγός

das Erfolgserlebnis, -se βίωμα επιτυχίας

rundherum [εδώ] εξολοκλήρου, πλήρως

 Test 4 - LESEN, Aufgabe 1

das Sandwichkind, -er το ενδιάμεσο/μεσαίο παιδί

die Reihenfolge, -n σειρά

das Erstgeborene, -n πρωτότοκο παιδί

das Nästhäckchen, - το μικρότερο παιδί της οικογένειας

verwöhnen καλομαθαίνω

mittendrin στη μέση, καταμεσής

jdm Beachtung schenken δίνω προσοχή σε κάποιον

alle Hände voll zu tun haben* έχω πολλά να κάνω

die Kinderschar, -en πολλά παιδιά, πλήθος παιδιών

mittler- μεσαίος

die Realität πραγματικότητα

wohl μάλλον

die Position, -en θέση, κατάταξη

die Geschwisterfolge σειρά γέννησης αδερφών

verallgemeinern γενικεύω

die Kinderzahl, -en αριθμός παιδιών

der Altersabstand, -"e διαφορά ηλικίας

das Geschlecht, -er φύλο

das Gefüge [εδώ] δομή

der Nachteil, -e μειονέκτημα

sich schwer tun* mit + DAT έχω δυσκολία με …

die Geschwisterforschung έρευνα που αφορά τα αδέρφια

eindeutig σαφής, ξεκάθαρος
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das Charaktermerkmal, -e στοιχείο του χαρακτήρα 

zu/schreiben* + DAT + AKK αποδίδω

individuell ατομικός

die Persönlichkeit, -en προσωπικότητα

sich auseinander/setzen mit + DAT [εδώ] ασχολούμαι

einen Stempel auf/drücken [εδώ] προσδίδω συγκεκριμένη ιδιότητα  

erfahren [εδώ] έμπειρος

sich aus dem Konzept bringen lassen* [εδώ] νευριάζω, χάνω την ψυχραιμία μου 

durch/spielen [εδώ] βιώνω

von klein auf από μικρή ηλικία

nach/sagen + DAT + AKK [εδώ] καταλογίζω

diplomatisch διπλωματικός

der Erwartungsdruck πίεση λόγω προσδοκιών 

die Freiheit, -en ελευθερία

ab/nehmen* + DAT [εδώ] απαλλάσσω  

selbstständig αυτόνομος, ανεξάρτητος

Herausforderungen mit sich bringen* φέρνει προκλήσεις

die Erfahrenheit εμπειρία

beeindrucken εντυπωσιάζω

das Anliegen, - [εδώ] επιθυμία

die Herausforderung, -en πρόκληση

konfrontieren + AKK mit + DAT αντιμετωπίζω, έρχομαι αντιμέτωπος

die Zuwendung στοργή, αφοσίωση

zuweilen που και που, καμιά φορά

der/die Gleichaltrige, -n συνομήλικος

mit/halten* [εδώ] συμβαδίζω

sich übergangen fühlen νιώθω παραγκωνισμένος

verschlossen* [εδώ] εσωστρεφής

preisgeben [εδώ] φανερώνω

das Innere [εδώ] εσωτερικός κόσμος

der Entwicklungsschritt, -e βήμα ανάπτυξης

der Meilenstein, -e ορόσημο, κατόρθωμα

gebührend δέων, απαιτούμενος 

messen* μετρώ, συγκρίνω

glänzen [εδώ] διαπρέπω

eher [εδώ] μάλλον

auf/blühen ανθίζω

ungeteilt αμέριστος

sich kümmern um + AKK φροντίζω για …

das Bedürfnis, -se ανάγκη
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ein/gehen* auf + AKK [εδώ] εμβαθύνω

übersehen* παραβλέπω

ab/gehen* [εδώ] συμβαίνει

einerseits από την μία πλευρά

auf diese Weise με αυτόν τον τρόπο

der Konflikt, -e σύγκρουση, αντιπαράθεση

selber ο ίδιος

lösen λύνω

allerdings ωστόσο

dabei ενώ

sich ein/schleichen* [εδώ] εισχωρώ/μπαίνω κρυφά

das Beziehungsmuster, - μορφή σχέσης

sich Zeit nehmen* αφιερώνω χρόνο σε … 

hin/hören ακούω με προσοχή

der Umgang mit + DAT [εδώ] συναναστροφή

der Lebensbereich, -e τομέας της ζωής

falls σε περίπτωση που … 

ungerecht άδικος

behandeln μεταχειρίζομαι

vorschnell βιαστικά

ab/tun* [εδώ] απορρίπτω

aus eigener Optik betrachten βλέπω από τη δική μου οπτική γωνία

 Test 4 - LESEN, Aufgabe 2 / Text 1

das Au-pair, -s κοπέλα/αγόρι au-pair

zunächst αρχικά

das Visum, Visa βίζα

die Aufenthaltsgenehmigung, -en άδεια παραμονής

ein/tauschen gegen + AKK ανταλλάσσω με … 

das Einwohnermeldeamt υπηρεσία δήλωσης τόπου κατοικίας

registrieren καταγράφω, καταχωρώ

die Ausländerbehörde υπηρεσία αλλοδαπών

beantragen κάνω αίτηση

die Arbeitserlaubnis άδεια εργασίας

aus/üben εξασκώ

die Botschaft, -en γερμανική πρεσβεία

die Ausreise έξοδος (από μια χώρα)

der Visumsprozess, -e διαδικασία απόκτησης βίζας
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 Test 4 - LESEN, Aufgabe 2 / Text 2

die Abgrenzung οριοθέτηση, διαχωρισμός

das Internat, -e εσώκλειστο σχολείο, οικοτροφείο

das Wohnheim, -e εστία

aussschließlich αποκλειστικά

die Unterbringung [εδώ] διαμονή

z. T. (zum Teil) εν μέρει

usw. (und so weiter) και τα λοιπά

das Kinderheim, -e ίδρυμα ανηλίκων 

das Jugendheim, -e ίδρυμα για εφήβους

die Erziehunghilfe βοήθεια για την ανατροφή παιδιών

sich aus/zeichnen durch + AKK διακρίνομαι για … 

pädagogisch παιδαγωγικός

die Aufgabenstellung άσκηση

intensiv έντονος, εντατικός

schulisch σχολικός

erzieherisch παιδαγωγικός

die Betreuung μέριμνα

sozialpädagogisch κοινωνικόπαιδαγωγικός

therapeutisch θεραπευτικός

die Intensität ένταση

die Wohngruppe, -n ομάδα που συγκατοικεί

sozusagen ας πούμε

der Ersatz [εδώ] αντικατάσταση 

die Ergänzung, -en [εδώ] συμπλήρωμα

 Test 4 - LESEN, Aufgabe 2 / Text 3

die Wissenschaft, -en επιστήμη

etwas klar sehen* βλέπω κάτι ξεκάθαρα

das Tagebuch, -¨er ημερολόγιο

der Kreativitätswert, -e ποσοστό δημιουργικότητας

die Rollenübernahmefähigkeit ικανότητα να αναλαμβάνει κανείς ένα συγκεκριμένο 
ρόλο

rundum εξ ολοκλήρου

wohl [εδώ] καλά

die Kontrollgruppe, -n συγκριτική ομάδα

der Urvater, -¨ γενάρχης

die Tagebuchforschung τομέας έρευνας ημερολογιών

untersuchen εξετάζω, ελέγχω

der Tagebuchschreiber, - αυτός που γράφει ημερολόγιο
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schließen* aus +DAT βγάζω ως συμπέρασμα, συμπεραίνω

das Herausschreiben καταγραφή

die Sorge, -n έγνοια

die Not, -¨e ανάγκη

widerstandsfähig ανθεκτικός

 Test 4 - LESEN, Aufgabe 2 / Text 4

die Biografie, -n βιογραφία

natürlich φυσικά

wertvoll πολύτιμος

es geht* um +AKK πρόκειται για …

die Epoche, -n (ιστορική) επόχη

die Gesellschaftsschicht, -en κοινωνικό στρώμα

das Geschichtsbuch, -¨er βιβλίο ιστορίας

die Nachkriegszeit μεταπολεμική περίοδος

die Schwierigkeit, -en δυσκολία

alleinerziehend αυτός που μεγαλώνει μόνος ένα παιδί

der Leser, - αναγνώστης

prominent διάσημος, επιφανής

 Test 4 - LESEN, Aufgabe 2 / Text 5

der Interessent, -en ενδιαφερόμενος

das Austauschjahr έτος συμμετοχής σε πρόγραμμα ανταλλαγής μαθητών

prägend βαθύς, έντονος

erweitern επεκτείνω, διευρύνω

der Horizont, -e ορίζοντας

spannend συναρπαστικός

der Einblick, -e ματιά

der Schüleraustausch ανταλλαγή μαθητών

das Summer-Camp, -s καλοκαιρινή κατασκήνωση

der/die Volljährige, -n ενήλικας

es zieht* jmdn in die Ferne με τραβάει προς τα ξένα

das Jobben περιστασιακή απασχόληση

finanzieren χρηματοδοτώ, πληρώνω

unverbindlich μη υποχρεωτικός, μη δεσμευτικό

kompetent ικανός

der Berater, - σύμβουλος

das Auslandsjahr, -e έτος παραμονής στο εξωτερικό

wissenswert που αξίζει να γνωρίζει κάποιος
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 Test 5 - LESEN, Aufgabe 1

die Anfangsgeschichte η ιστορία της αρχής

das Wellenreiten το σέρφινγκ

die Höhlenmalerei, -en σπηλαιογραφία, ζωγραφική των σπηλαίων

die Welle, -n κύμα

gleiten* über + AKK γλιστρώ πάνω από …

im Zuge [εδώ] κατά τη διάρκεια

die Seefahrt, -en ναυτιλία

die Ausbreitung εξάπλωση, διάδοση 

vielmehr πολύ περισσότερο

der Bestandteil, -e συστατικό στοιχείο

Wert legen auf + AKK δίνω αξία σε …

religiös θρησκευτικός

das Ritual, -e ιεροτελεστία, τελετουργία

der Bau [εδώ] κατασκευή, φτιάξιμο

das Surfbrett, -er σανίδα του σερφ

der Schutz προστασία

das Wohlwollen εύνοια

der Gott, -¨er θεός

der König, -e βασιλιάς

etc. (et cetera) και τα λοιπά

das System, -e σύστημα

regeln [εδώ] κανονίζω

der Anführer, - αρχηγός

aufgrund + GEN λόγω … 

verehren [εδώ] λατρεύω, τιμώ

der Typ, -en τύπος

hawaiianisch με καταγωγή από την Χαβάη, χαβανέζικος

das Surfboard, -s η σανίδα του σέρφινγκ

der Häuptling, -e αρχηγός ιθαγενής φυλής

zu/stehen* + DAT αναλογώ σε … 

der Fuß (Maßeinheit) πόδι [μονάδα μέτρησης] 

breit φαρδύς

sich verschmälernd στενεύοντας

die Überlieferung, -en παράδοση

stammen aus + DAT κατάγομαι από …

der Kapitän, -e καπετάνιος

der Leutnant ανθυπολοχαγός

der Kommadeur, -e διοικητής

das Schiffslogbuch, -¨er ημερολόγιο πλοίου
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die Kolonialisierung αποικισμός

die Mitwirkung [εδώ] συμμετοχή

christlich χριστιανικός

der Missionar, -e ιεραπόστολος

sittlich ευπρεπής, ευπρεπώς

übergeordnet ανώτερος

verschwinden* εξαφανίζομαι, χάνομαι

weltweit παγκόσμιος, παγκόσμια

die Verbreitung εξάπλωση

namhaft ονομαστός

der Entdecker, - εξερευνητής

bedeutend σημαντικός

der Reiseschriftsteller, - συγγραφέας ταξιδιωτικών βιβλίων

weiter/schreiben* συνεχίζω να γράφω

die Sportart, -en άθλημα

mit der Zeit με την πάροδο του χρόνου

der Surfclub, -s λέσχη σερφινγκ

der Beachboy, -s αγόρι της παραλίας

der Rettungsschwimmer, - ναυαγοσώστης

fortan από εδώ και στο εξής

wachen über + AKK φυλάω, προσέχω

hervorragend εξαιρετικός

der Schwimmer, - κολυμβητής

der Surfer, - σέρφερ

die Olympischen Spiele (Pl.) ολυμπιακοί αγώνες

der 100-m-Freistil 100 μέτρα ελεύθερο 

abgeleitet* von + DAT που προέρχεται από … 

der Kraulstil στιλ κρόουλ 

ein/führen εισάγω

der Staat, -en κράτος

an/gliedern ενσωματώνω

boomen ακμάζω

wie nie zuvor όπως ποτέ μέχρι τότε

die Erfindung, -en εφεύρεση

der Neoprenanzug, -¨e συνθετική στολή (από νεοπρέν)

weiter/entwickeln εξελίσσω 

der Zweite Weltkrieg δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος

der Klebstoff, -e κόλλα

die Verbesserung, -en βελτίωση

ein/laminieren ενισχύω με πλαστικό
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die Finne, -n [εδώ] πτερύγιο

das Fiberglas υαλοβάμβακας

überziehen* γλασάρω

die Neuerung, -en καινοτομία

unglaublich απίστευτος

das Manöver, - μανούβρα, ελιγμός

zuvor πριν, προηγουμένος

schützen vor + DAT προστατεύω από …

der Massensport μαζικό άθλημα

der Hollywoodfilm, -e ταινία του Χόλλυγουντ

verbinden* mit + DAT συνδέω με …

der Lifestyle τρόπος ζωής

bei/tragen* zu + DAT συμβάλλω σε …

üblich συνήθως

die 3-Finnen-Anordnung [εδώ] διάταξη τριών πτερυγίων

das Shortboard, -s κοντή σανίδα σέρφινγκ

die Surfgeschichte ιστορία του σέρφινγκ

 Test 5 - LESEN, Aufgabe 2 / Text 1

der Verband, -¨e ένωση, σωματείο

die Erziehung ανατροφή

das Schreibmotorik-Institut ινστιτούτο για τη δεξιότητα γραφής

bemängeln επικρίνω

der Großteil μεγαλύτερο μέρος, πλειοψηφία

die Schreibfertigkeit ικανότητα γραφής

das Grundschulkind, -er παιδί δημοτικού

befragt- ερωτηθείς

die Lehrkraft, -¨e διδακτικό προσωπικό

die Handschrift, -en γραφικός χαρακτήρας

nach Ansicht + GEN κατά την άποψη … 

lesbar ευανάγνωστος

flüssig ομαλός

der Mangel, -¨ έλλειψη

die Ursache, -n αιτία

das Schreibproblem, -e πρόβλημα γραφής

die Motorik δεξιότητα, κίνηση

mangelhaft ελλιπής, ανεπαρκής

die Koordination συντονισμός

fehlend ελλιπής

die Konzentrationsfähigkeit ικανότητα συγκέντρωσης
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 Test 5 - LESEN, Aufgabe 2 / Text 2

das Jugendamt υπηρεσία ανηλίκων

herausgegeben- εκδοθείς

zuverlässig αξιόπιστος

der Maßstab, -¨e μέτρο

die Festlegung καθορισμός

angemessen κατάλληλος, λογικός

entscheidend αποφασιστικός

der Faktor, -en παράγοντας

die Taschengeldhöhe ύψος/ποσό για το χαρτζιλίκι

durchaus μάλιστα, οπωσδήποτε

empfehlenswert αξιοσύστατος

das Kindesalter παιδική ηλικία

zukommen lassen* δίνω/παρέχω

zunehmend αυξανόμενος

der Geldbetrag, -¨e χρηματικό ποσό

die Obergrenze, -n ανώτατο όριο

erhöhen αυξάνω

daher γι' αυτό

angewiesen sein* auf + Akk βασίζομαι σε …

 Test 5 - LESEN, Aufgabe 2 / Text 3

der Rückgang μείωση

der Wirbeltierbestand, -¨e αριθμός των σπονδυλωτών ζώων

der Verlierer, - χαμένος

der Tapanuli-Orang-Utan ουρακοτάγκος tapanuli

der Flussdelfin, -e ποταμίσιο δελφίνι

der Amazonas Αμαζόνιος

die Landschildkröte, -n χερσαία χελώνα

die Süßwasserschildkröte, -n χελώνα του γλυκού νερού

die Mongolische Saiga-Antilope, -n μογγολική αντιλόπη Saiga

der Ostsee-Hering, -e ρέγκα της Βαλτικής Θάλασσας

der Tod, -e θάνατος

der Nördliche Breitmaulnashorn-Bulle, -n αρσενικός λευκός ρινόκερος του βορρά

die Spezies, - είδος

aus/sterben* εξαφανίζομαι

der Grund, -¨e λόγος

der Optimismus αισιοδοξία

dank + GEN / DAT χάρη

das Fangverbot, -e απαγόρευση αλιείας
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weiter επιπλέον

die Schutzmaßnahme, -n μέτρο προστασίας

der Finnwal, -e φύσαλος [είδος φάλαινας]

der Westpazifische Grauwal, -e γκρίζα φάλαινα του δυτικού ειρηνικού ωκεανού

sich erholen συνέρχομαι

beinahe σχεδόν

der Berggorilla, -s ορεινός γορίλας

die Vogelart, -en είδος πουλιού

der Bienenfresser, - μελισσοφάγος

sich aus/breiten εξαπλώνομαι

 Test 5 - LESEN, Aufgabe 2 / Text 4

der Ausdruck, -¨e έκφραση

artgerechte Tierhaltung κατάλληλη εκτροφή ζώου βάση είδους

der Tierschutz προστασία ζώων

sich bemühen προσπαθώ, κοπιάζω

möglichst όσο το δυνατόν

die Umgebung, -en περιβάλλον

unter/bringen* τακτοποιώ σε … 

der Besucher, - επισκέπτης

je …, desto … όσο … τόσο … 

die Enge στενότητα

der Bär, -en αρκούδα

die Wildkatze, -n αγριόγατα

die Bewegung, -en κίνηση

das Gehege, -n περιφραγμένος χώρος

inzwischen στο μεταξύ

sich zurück/ziehen* αποσύρομαι

der Fortschritt, -e πρόοδος

der Zoo-Gegner, - πολέμιος των ζωολογικών κήπων

kritisieren επικρίνω

ein/sperren εγκλωβίζω

der Zaun, -¨e φράχτης

der Wassergraben, -¨ τάφρος

weichen* κάνω χώρο για … 

 Test 5 - LESEN, Aufgabe 2 / Text 5

das Erwachsenenalter ηλικία ενηλίκων

ein/schätzen εκτιμώ, υπολογίζω 

zurück/blicken αναπολώ
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bewerten αξιολογώ

vermitteln μεταδίδω

die Manieren (Pl.) τρόποι συμπεριφοράς

die Offenheit ειλικρίνεια

vor/leben δίνω ζωντανό παράδειγμα

weiter/geben* δίνω, μεταδίδω

der Freiraum -¨e ελευθερία, περιθώριο 

fördern ενισχύω, υποστηρίζω

 Test 6 - LESEN, Aufgabe 1

überaus πάρα πολύ, εξαιρετικά

lebhaft ζωηρός

fantasievoll γεμάτος φαντασία

stoßen* auf + AKK πέφτω πάνω σε …

die Missbilligung αποδοκιμασία

sich gehören für + AKK είναι πρέπον για … 

der Hof, ¨e [εδώ] φάρμα, αγρόκτημα

das Talent, -e ταλέντο

die Kunstakademie, -n ακαδημία καλών τεχνών

der Abschluss, -¨e απολυτήριο

die Highschool,-s γυμνάσιο

der Zeichentrickfilm, -e ταινία κινουμένων σχεδίων

produzieren παράγω

sich selbstständig machen γίνομαι ελεύθερος επαγγελματίας

der Art-Direktor, -en καλλιτεχνικός διευθυντής

der Kurzfilm, -e ταινία μικρού μήκους

die Vorstellung, -en [εδώ] σκέψη, ιδέα

dar/stellen παρουσιάζω

glaubwürdig πιστευτός

der Außenstehende, -n άσχετος

absurd παράλογος

die Umsetzung πραγματοποίηση

der Investor, -en επενδυτής

schließlich τελικά

wagemutig τολμηρός

der Geldgeber, - χρηματοδότης

überzeugen πείθω

die Disney-Produktion, -en παραγωγή της Disney

die Öffentlichkeit δημοσιότητα

der Hase, -n λαγός
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der Durchbruch [εδώ] επιτυχία

schützen durch + AKK προστατεύω μέσω …

das Kopierrecht, -e πνευματικά δικαιώματα, δικαίωμα αναγραφής

die Einnahme, -n έσοδο

ein/spielen [εδώ] αποφέρω

gründen ιδρύω

gelingen* πετυχαίνω

verdanken + DAT [εδώ] οφείλω σε … 

ursprünglich αρχικά

der Ehren-Oscar, -s τιμητικό βραβείο Oscar

aus/zeichnen διακρίνω, τιμώ

die Erschaffung, -en δημιουργία

das Gegenstück, -e [εδώ] αντίθετος χαρακτήρας, ακριβές αντίθετο

das Beobachten παρατήρηση

aufbrausend ευέξαπτος

das Schnattern [εδώ] φλυαρία

assoziieren mit + DAT συσχετίζω

jährzornig οξύθυμος

ungeschickt αδέξιος

nachdem αφού

die Ente, -n πάπια

schaffen* δημιουργώ

stecken in + AKK [εδώ] ντύνω με …

der Matrosen-Rock, -¨e ενδυμασία ναύτη

die Verkauszahlen (Pl.) αριθμοί πωλήσεων

die Kinokasse, -n κινηματογραφικό ταμείο

die Rekordsumme, -n (χρηματικό) ποσό ρεκόρ

abendfüllend μεγάλου μήκους

drehen γυρίζω (ταινία)

gleichermaßen εξίσου

die Vorlage, -n πρότυπο

das Märchen, - παραμύθι

Schneewittchen und die sieben Zwerge η Χιονάτη και οι επτά νάνοι

der Märchenfilm, -e ταινία-παραμύθι

der Dokumentarfilm, -e ταινία ντοκιμαντέρ

erscheinen*  κυκλοφορώ, εμφανίζομαι

die Wüste, -n έρημος

die Schatzinsel, -n νησί του θησαυρού

erfolgreich επιτυχημένος

der Klassiker, - κλασικό κομμάτι
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Alice im Wunderland η Αλίκη στη χώρα των Θαυμάτων

erwerben* αποκτώ

das Areal, -e περιοχή

bauen χτίζω

der Vergnügungspark, -s πάρκο αναψυχής, λούνα παρκ

die Fantasiewelt, -en φανταστικός κόσμος

die Disney-Figur, -en χαρακτήρας της Disney

fertig/stellen ολοκληρώνω

das Gelände περιοχή, οικόπεδο

die Besucherzahl, -en αριθμός επισκεπτών

jmdm gerecht werden* ανταποκρίνομαι σε … 

die Planung, -en σχεδιασμός

kinderreich πολύτεκνος

sozial κοινωνικός

der Zugang πρόσβαση

die Anlage, -n εγκατάσταση

die Hauptrolle, -n πρωταγωνιστικός ρόλος

die Kinoproduktion, -en κινηματογραφική παραγωγή

zu Lebzeiten όσο (ακόμα) ζούσε

mit/wirken συμμετέχω

die Fertigstellung, -en ολοκλήρωση

das Unternehmen, - επιχείρηση

die Aktiengesellschaft, -en ανώνυμη εταιρεία

um/wandeln μετατρέπω

zählen zu + DAT ανήκω σε …

 Test 6 - LESEN, Aufgabe 2 / Text 1

kritisch επικριτικά

die EU-Kommission Ευρωπαϊκή Επιτροπή

die Beteiligung συμμετοχή

die Regierung, -en κυβέρνηση

laut + GEN / DAT σύμφωνα με … 

das Parlament, -e βουλή, κοινοβούλιο

der Bericht, -e αναφορά

lediglich μόνο

der Abgeordnete, -n βουλευτής

national εθνικός

sich unterscheiden* διαφέρω

die Erhebung, -en έρευνα

die Wirtschaft οικονομία
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nach Angaben βάσει δηλώσεων

unterpräsentieren υποαντιπροσωπεύω

börsennotiert εισηγμένος στο χρηματιστήριο

vor/stehen* διευθύνω, προΐσταμαι

grundsätzlich κατά βάση

der Arbeitsalltag εργατική καθημερινότητα

weiterhin και στο μέλλον 

zahlreich πολυάριθμος

aus/setzen εκθέτω

 Test 6 - LESEN, Aufgabe 2 / Text 2

der Radler, - ποδηλάτης

das Abbiegen στρίψιμο, στροφή

der PKW, -s Ι.Χ. αυτοκίνητο

der LKW, -s φορτηγό

an/fahren* χτυπώ κάποιον (με όχημα)

die Kopfverletzung, -en τραύμα στο κεφάλι

auf/treten* [εδώ] εμφανίζομαι, παρουσιάζομαι

die Lebensgefahr κίνδυνος για την ζωή

schweben [εδώ] βρίσκομαι σε … 

der Fahrradfahrer, - ποδηλάτης

die Unfallchirurgie τραυματοχειρουργική

die DGU (Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie) γερμανική εταιρεία τραυματοχειρουργικής

tödlich θανάσιμος, μοιραίος

die Hirnverletzung, -en εγκεφαλική κάκωση

vermeiden* αποφεύγω

der Helm, -e κράνος

gegen alle Vernunft πέραν κάθε λογικής

auf/setzen [εδώ] φοράω

unbequem άβολος

unästhetisch ακαλαίσθητος

die Frisur, -en κόμμωση

zerzausen ανακατεύω, χαλώ

aus Gewohnheit από συνήθεια

der Zweifel, - αμφιβολία

 Test 6 - LESEN, Aufgabe 2 / Text 3

die Anschnallpflicht υποχρέωση τοποθέτησης ζώνης ασφαλείας

die Rückbank, -¨e πίσω κάθισμα

an/schnallen βάζω ζώνη, προσδένομαι
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finanziell οικονομικός

der Sicherheitsgurt, -e ζώνη ασφαλείας

der Lebensretter, - σωτήρας

die Pflicht, -en υποχρέωση 

vorder- μπροστινός

die Selbstverständlichkeit, -en αυτονόητο

etwas locker nehmen* παίρνω κάτι στα χαλαρά

ergeben* [εδώ] δείχνω

es handelt sich um + AKK πρόκειται για …

der Anschnall-Muffel, - αυτός που βαριέται να βάλει ζώνη ασφαλείας

die Minderheit μειονότητα

der Einzelfall, -¨e μεμονωμένη περίπτωση

weitreichend [εδώ] σοβαρός, εκτεταμένος

 Test 6 - LESEN, Aufgabe 2 / Text 4

der Kita-Leitungskongress συνέδριο διευθυντών νηπιαγωγείων 

das Treffen, - συνάντηση

die Kita-Leiterin, -nen διευθύντρια παιδικού σταθμού

der Kita-Leiter, - διευθυντής παιδικού σταθμού

die personelle Unterbesetzung ελλιπής στελέχωση σε προσωπικό 

die Kita, -s παιδικός σταθμός, νηπιαγωγείο

die Einschränkung, -en περιορισμός

die Öffnungszeit, -en ώρες λειτουργίας

an/geben* δηλώνω

vergangen περασμένος, παρελθοντικός

gravierend σοβαρός

enttäuschen + AKK απογοητεύω

ernst nehmen* παίρνω σοβαρά

kurzfristig βραχυπρόθεσμος

wohl kaum μάλλον όχι 

die Vergangenheit παρελθόν

versäumen [εδώ] αμελώ, παραλείπω

 Test 6 - LESEN, Aufgabe 2 / Text 5

technisch τεχνικός

rar σπάνιος

säen σπέρνω, [εδώ] είναι κάτι σπάνιο

männerdominiert ανδροκρατούμενος

der Bursche, -n αγόρι

im Klartext, -e με σαφή λόγια
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männeruntypisch μη τυπικό για άντρες

frauendominiert γυναικοκρατούμενος 

der Kindergartenpädagoge, -n παιδαγωγός νηπιαγωγείου

der Grundschullehrer, - δάσκαλος δημοτικού

scheinbar όπως φαίνεται

der Anreiz, -e ερέθισμα

der Berufsstand [εδώ] επαγγελματικός κλάδος

der Bubentag, -e ημέρα επαγγελματικής ενημέρωσης αγοριών

das Budesministerium, -ministerien ομοσπονδιακό υπουργείο

der Konsumentenschutz προστασία καταναλωτών

entgegen/wirken δρω αντίθετα σε … 

kürzlich πρόσφατα

über die Bühne gehen* [εδώ] διοργανώνω, γίνομαι

 Test 7 - LESEN, Aufgabe 1

das Ökosystem, -e οικολογικό σύστημα, οικοσύστημα

der Wandel αλλαγή

der Klimastress άγχος που προκαλείται από την αλλαγή του κλίματος

der Klimawandel αλλαγή του κλίματος, κλιματική αλλαγή

verkleinern μικραίνω, περιορίζω

der Lebensraum, ¨e βιότοπος

die Tierart, -en είδος ζώου

der Eisbär, -en πολική αρκούδα

die Arktis Αρκτική

schmelzen* λειώνω

die Tatze, -n πόδι ζώου

prominent διάσημος, επιφανής

bemerkbar αντιληπτός, αισθητός

die Tierwelt κόσμος των ζώων

die Pflanzenwelt κόσμος των φυτών

der Grad, -e βαθμός

die Erwärmung θέρμανση (του πλανήτη)

heimisch εγχώριος, τοπικός

die Allergie, -n αλλεργία

hervor/rufen* προκαλώ

die Klimaerwärmung (υπερ) θέρμανση του κλίματος

zu/nehmen* [εδώ] αυξάνω

die Öko-Klimatologin, -nen οικολογική κλιματολόγος

im Durchschnitt κατά μέσον όρο

an/steigen* αυξάνω
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die Region, -en περιοχή

einige μερικοί

quälen βασανίζω

der Allergiker, - αλλεργικός

verdrängen διώχνω, εκτοπίζω

biologisch βιολογικός

die Vielfalt ποικιλία

die Wetterkonditionen (Pl.) καιρικές συνθήκες

der Kollege, -n συνάδελφος

nach/gehen* [εδώ] ερευνώ

global παγκόσμιος

die Klimadaten (Pl.) κλιματολογικά δεδομένα

der Pfeil, -e βέλος

der Klimavektor, -en κλιματικό διάνυσμα

zudem επιπλέον

fest/halten* [εδώ] διαπιστώνω, καταγράφω

die Richtung, -en κατεύθυνση

die Geschwindigkeit, -en ταχύτητα

die Klimaregion, -en κλιματολογική περιοχή

der Kontinent, -e ήπειρος

der Ozean, -e ωκεανός

nach/weisen* αποδεικνύω

klimatisch κλιματικός, κλιματολογικός

die Veränderung, -en αλλαγή

sich heraus/stellen αποδείχνομαι

das Überleben επιβίωση

die Klimaveränderung, -en κλιματική αλλαγή

an/grenzen συνορεύω

zusammen/treffen* συναντιέμαι

sich weiter/bewegen* μετακινούμαι παραπέρα

das Gebiet, -e περιοχή

der Klimakorridor, -e κλιματικός διάδρομος

die Anzahl αριθμός

komplex περίπλοκος

das Zusammenspiel [εδώ] σύμπραξη

die Zuwanderung μετανάστευση

der Klima-Flüchtling, -e πρόσφυγας εξαιτίας κλιματικών αλλαγών

durcheinander würfeln ανακατεύω

zufolge + GEN σύμφωνα με … 

der Gewinner, - νικητής, κερδισμένος
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wandernd [εδώ] μετακινούμενος

sensibel ευαίσθητος

die Bergwelt ορεινός κόσμος

massiv [εδώ] σε μεγάλο βαθμό

bedrohen + AKK απειλώ

die Grenze, -n [εδώ] όριο

der Gefrierpunkt, -e σημείο πήξης

steigen* ανεβαίνω

der Orkan, -e τυφώνας

fällen κόβω (δέντρο)

der Waldbestand, -¨e δασικό απόθεμα

der Schädling, -e παράσιτο

das Treibhausgas, -e αέριου θερμοκηπίου

das Kohlendioxid διοξείδιο του άνθρακα

verarbeiten επεξεργάζομαι

die Tonne, -n τόνος (μονάδα μέτρησης)

der Kohlenstoff άνθρακας

die Atmosphäre, -n ατμόσφαιρα

heraus/finden* ανακαλύπτω

die Feststellung, -en διαπίστωση

der Tropenwald, -¨er τροπικό δάσος

gelangen φτάνω, καταλήγω

oberhalb + GEN πάνω από … 

die Breite, -n [εδώ] γεωγραφικό πλάτος

die Simulation, -en προσομοίωση

sich vergrößern μεγαλώνω, επεκτείνομαι

landwirtschaftlich αγροτικός

nutzbar χρήσιμος

die Fläche, -n έκταση, επιφάνεια

der Quadratkilometer, - τετραγωνικό χιλιόμετρο

die Ernte, -n σοδιά

sich verringern μειώνομαι

die Erderwärmung υπερθέρμανση της γής

das Ackerland καλλιεργήσιμη γη, χωράφια

tropisch τροπικός

Zentralafrika κεντρική Αφρική

sich verschlechtern χειροτερεύω

der Weizen, - σιτάρι

der Bedarf ανάγκη, ανάγκες

das Eiweiß πρωτεΐνη, λεύκωμα
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decken καλύπτω

verhindern αποτρέπω

betonen τονίζω

auf Dauer μακροπρόθεσμα

das Nahrungsmittel, - τρόφιμο

 Test 7 - LESEN, Aufgabe 2 / Text 1

das Opfer, - θύμα

zu/setzen [εδώ] βασανίζω, ταλαιπωρώ

das Mobbing μπούλινγκ, εκφοβισμός

sich wenden* an + AKK απευθύνομαι σε …

der Mitschüler, - συμμαθητής

nötig αναγκαίος

das Umfeld περίγυρος, περιβάλλον

sich gut aufgehoben fühlen νιώθω ασφάλεια

die Seele, -n ψυχή

 Test 7 - LESEN, Aufgabe 2 / Text 2

das Stadtmarketing μάρκετινγκ που αφορά την πόλη

locken προσελκύω

das Jubiläum, Jubiläen επέτειος

das Motto, -s μότο, σύνθημα

ungewöhnlich ασυνήθιστο

die Programmvielfalt ποικιλόμορφο πρόγραμμα

der Blick, -e ματιά

die Kulisse, -n παρασκήνιο

persönlich προσωπικός

der Museumsmacher, - αυτός που φτιάχνει τα μουσεία

der Bus-Shuttle, -s ειδικά/έκτατη λεωφορείακή γραμμή

 Test 7 - LESEN, Aufgabe 2 / Text 3

das Graffiti, -s γκράφιτι

die Hauswand, -¨e τοίχος σπιτιού

sprayen ψεκάζω

deswegen γι' αυτό το λόγο

solch- τέτοιος

die Sachbeschädigung, -en φθορά (ξένης) ιδιοκτησίας

entfernen [εδώ] αφαιρώ, απομακρύνω

das Institut, -e ινστιτούτο

die Kunstform, -en μορφή τέχνης
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erfahren* über + AKK μαθαίνω

digital ψηφιακός

die Datenbank, -en τράπεζα/βάση δεδομένων

das Forschungsprojekt, -e ερευνητικό πρότζεκτ/πρόγραμμα

das Informationssystem, -e σύστημα πληροφόρησης

erstellen δημιουργώ

 Test 7 - LESEN, Aufgabe 2 / Text 4

der Neid ζήλια, φθόνος

stecken hinter + DAT κρύβεται πίσω από …

sich ein/gestehen* παραδέχομαι

aufrichtig ειλικρινής

die Anerkennung αναγνώριση

einst [εδώ] κάποτε

befinden* [εδώ] κρίνω, αποφαίνομαι

der Showmaster, - παρουσιαστής εκπομπής

schenken δωρίζω

der Professor,-en καθηγητής πανεπιστημίου

die Soziologie Κοινωνιολογία

die Sozialpsychologie Κοινωνική Ψυχολογία

neutral ουδέτερος

begehren ποθώ, επιθυμώ, λαχταρώ

das Gut, -¨er αγαθό

der Besitz ιδιοκτησία, περιουσία 

fertig werden* mit + DAT αντιμετωπίζω, τα βγάζω πέρα με…

die Abgrenzung οριοθέτηση

die Eifersucht ζήλια

streitig machen αμφισβητώ κάτι

 Test 7 - LESEN, Aufgabe 2 / Text 5

der Manieren-Fan, -s οπαδός των καλών τρόπων

der Gegner, - αντίπαλος

die Umgangsform, -en τρόπος συμπεριφοράς

erst einmal μόλις

sich ein/prägen [εδώ] χαράζομαι στο υποσυνείδητο

ab/legen [εδώ] αποβάλλω

das Benehmen συμπεριφορά

das Berufsleben επαγγελματική ζωή

ein/treten* in + AKK εισέρχομαι

das Bewerbungsgespräch, -e επαγγελματική συνέντευξη (υποψήφιος για 
πρόσληψη)
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an/stehen* [εδώ] περιμένω, επίκειμαι, μέλλομαι

die Branche, -n τομέας, κλάδος

beklagen παραπονιέμαι, διαμαρτύρομαι 

die Bewerberin, -nen υποψήφια

der Bewerber, - υποψήφιος

grundlegend βασικός

die Kenntnis, -se γνώση

der Berufseinsteiger, - νέος εργαζόμενος, πρωτάρης

disqualifizieren απορρίπτομαι

die Unhöflichkeit αγένεια

an/kommen bei + DAT έχω απήχηση σε …

 Test 8 - LESEN, Aufgabe 1

das Leitungswasser νερό της βρύσης

bedenkenlos χωρίς δεύτερη σκέψη

heiß diskutiert werden* συζητούμαι πολύ

von Zeit zu Zeit κατά καιρούς, πότε πότε

die Schlagzeile, -n [εδώ] επικεφαλίδα, είδηση

vertrauen + DAT εμπιστεύομαι

die Mehrheit πλειοψηφία

die Trinkwasserqualität ποιότητα του πόσιμου νερού

der Grundsatz, -¨e (θεμελιώδης) αρχή

gewährleisten εξασφαλίζω, εγγυώμαι

die Trinkwasserverordnung κανονισμός περί πόσιμου νερού

die Regelung, -en ρύθμιση

zum Teil εν μέρει

die Vorgabe, -n οδηγία

der Zeitpunkt, -e χρονική στιγμή

der Schadstoffgrenzwert, -e οριακή τιμή ρυπαντικής ουσίας

überschreiten* ξεπερνώ

beispielsweise παραδείγματος χάρη

chemisch χημικός

physikalisch φυσικός

der Parameter, - παράμετρος

der Abstand, -¨e απόσταση

reinigen + AKK καθαρίζω

desinfizieren απολυμαίνω

der Wasserversorger, - πάροχος πόσιμου νερού

erfüllen [εδώ] πληρώ

die Untersuchungspflicht υποχρέωση ελέγχου

das Wasserwerk, -e υδραγωγείο
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hingegen αντιθέτως

unterliegen* + DAT υπόκειμαι σε … 

die Aufsicht εποπτεία, επιτήρηση 

das Gesundheitsamt υγειονομική υπηρεσία

Zweifel an + DAT αμφιβολία για …

die Unbedenklichkeit ακινδυνότητα

die Wasserqualität ποιότητα του πόσιμου νερού

das Fachwissen εξειδικευμένες γνώσεις

kursierend που κυκλοφορεί/διαδίδεται

die Halbwahrheit, -en μισή αλήθεια

gewiss- συγκεκριμένος

der Schadstoff, -e βλαβερή ουσία

der Giftstoff, -e τοξική/δηλητηριώδης ουσία

vorhanden sein* υπάρχω

prozentual ποσοστιαίος

der Anteil, -e ποσοστό, μερίδιο

die Substanz, -en ουσία

gesetzlich νόμιμος, που προβλέπεται από το νόμο

der Grenzwert, -e οριακή τιμή

dar/stellen [εδώ] αποτελώ

keinerlei κανενός είδος

gesundheitlich που αφορά την υγεία, για την υγεία

der Ursprung, -¨e [εδώ] προέλευση

letzendlich τελικά

der Wasserhahn, -¨e βρύση

fließen* ρέω

beziehen aus* + DAT παίρνω, λαμβάνω

das Grundwasser υπόγεια ύδατα

das Quellwasser πηγαίο νερό

der Wasseranteil, -e ποσοστό/μερίδιο νερού

die Talsperre, -n υδατοφράχτης

der Brunnen, - πηγάδι

fördern [εδώ] αντλώ

schädlich βλαβερός

die Verunreinigung, -en βρομιά, ρύπος

weiter/leiten διοχετεύω

gefiltert φιλτραρισμένος

das Rohrsystem, -e σύστημα σωληνώσεων

regional περιφερειακός

der Hausanschluss, -¨e σύνδεση νερού στο σπίτι
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bis hierhin μέχρι εδώ

der Hausbesitzer, - ιδιοκτήτης σπιτιού

gesundheitsgefährdend επικίνδυνος για την υγεία

die Landwirtschaft γεωργία

das Pestizid, -e παρασιτοκτόνο

das Feld, -er [εδώ] χωράφι, αγρός

verwenden χρησιμοποιώ

die Erde [εδώ] έδαφος

der Kunstdünger, - τεχνητό λίπασμα

die Wasserquelle, -n πηγή νερού

das Nitrat νιτρικό άλας

an/reichern εμπλουτίζω

der Nitrat-Wert, -e τιμή νιτρικού άλατος

generell γενικά

die Bundesrepublik Ομοσπονδιακή Δημοκρατία (Γερμανία)

der Europäische Gerichtshof Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

verklagen + AKK ενάγω, κάνω αγωγή

das Milligramm, -e χιλιοστόγραμμο

der Liter, - λίτρο

verpflichtet sein* zu + DAT είμαι υποχρεωμένος να …

verunreinigt μολυσμένος

bei/mischen προσμιγνύω

die Stichprobe, -n δείγμα

Stiftung Warentest Ίδρυμα αξιολόγησης υπηρεσιών και αγαθών 

neulich πρόσφατα

die Leitungswasserprobe, -n δείγμα νερού βρύσης

belasten mit + DAT επιβαρύνω με …

der Messwert, -e τιμή μέτρησης

betragen* ανέρχομαι ε … 

das Labor, -e εργαστήριο

kristallklar πεντακάθαρος

der Bergsee, -n ορεινή λίμνη

die Quelle, -n πηγή

enthalten* περιέχω

der Mineralstoff, -e ανόργανα συστατικά/στοιχεία

das Bundesumweltamt Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Περιβάλλοντος

der Nachdruck [εδώ] έμφαση

bestätigen επιβεβαιώνω 

die Babynahrung, -en βρεφική τροφή

zu/bereiten προετοιμάζω
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das Abkochen αποστείρωση μέσω βρασμού

schaden + DAT βλάπτω

eventuell ενδεχόμενος

der Keim, -e μικρόβιο, βάκιλος

hauseigen του σπιτιού

ab/töten εξοντώνω, σκοτώνω

 Test 8 - LESEN, Aufgabe 2 / Text 1

die Schulbildung σχολική εκπαίδευση

das Einkommen εισόδημα

sich ernähren τρέφομαι

überproportional υπέρμετρος

vertrackt μπερδεμένος

der Zusammenhang, -¨e σχέση, συσχετισμός

die Unübersichtlichkeit ασάφεια, μπέρδεμα

das Gericht, -e [εδώ] φαγητό, γεύμα

der Brennwert, -e θερμιδική αξία, ενέργεια τροφής

der Nährstoff, -e θρεπτική ουσία

der Gehalt [εδώ] σημασία

der Rohkostsalat, -e σαλάτα με ωμά λαχανικά

das vegane Curry κάρυ για χορτοφάγους

signalisieren συμβολίζω

sich disziplinieren αυτοπειθαρχούμαι

achten auf + AKK προσέχω

verantwortungsvoll υπεύθυνος

blicken κοιτώ

die Eigenschaft, -en ιδιότητα

hoch angesehen sein* εκτιμώμαι ιδιαίτερα

der Ernährungsstil τρόπος διατροφής

die Schicht, -en κοινωνικό στρώμα

die Milieuzugehörigkeit ένταξη σε συγκεκριμένο κοινωνικό στρώμα

demonstrieren [εδώ] επιδεικνύω

gleichzeitig ταυτόχρονα

gesellschaftlich κοινωνικός

ab/grenzen [εδώ] διαχωρίζω

 Test 8 - LESEN, Aufgabe 2 / Text 2

die SOS-Kinderdorfmutter, -¨ ανάδοχη μητέρα σε παιδικό χωριό SOS

der SOS-Kinderdorfvater, -¨ ανάδοχος πατέρας σε παιδικό χωριό SOS
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an/vertrauen εμπιστεύομαι

gestalten διαμορφώνω

das Familienleben οικογενειακή ζωή

musizieren παίζω μουσική

die Gute-Nacht-Geschichte, -n παραμύθι πριν τον ύπνο 

vor/lesen διαβάζω σε κάποιον

betreuen + AKK φροντίζω, μεριμνώ

emotional συναισθηματικός

die Bezugsperson, -en άτομο εμπιστοσύνης, πρόσωπο αναφοράς

über die Zeit hinaus πέρα από τον προκαθορισμένο χρόνο

zugleich ταυτόχρονα

pädagogisch παιδαγωγικός

die Fachkraft, -¨e εξειδικευμένο προσωπικό

hauswirtschaftlich οικιακός

die Mitarbeiterin, -nen η συνεργάτης

mit/wirken [εδώ] συνεργάζομαι

der Berufsalltag επαγγελματική καθημερινότητα

dicht πυκνός

der Erzieher, - [εδώ] παιδαγωγός

die Erzieherin, nen [εδώ] η παιδαγωγός

der Sozialpädagoge, - κοινωνικός παιδαγωγός

die Sozialpädagogin, -nen η κοινωνική παιδαγωγός

die Psychologin, -nen η ψυχολόγος

die Kraft,-¨e [εδώ] εργατικό δυναμικό

sorgen für + AKK φροντίζω για

 Test 8 - LESEN, Aufgabe 2 / Text 3

nicht umsonst [εδώ] όχι χωρίς λόγο

der Ratschlag, -"e συμβουλή

der Schlag, -"e χτύπημα

jmdm etwas vor Augen führen δείχνω

bewusst machen κάνω συνειδητό, βοηθώ να συνειδητοποιήσει

an/greifen* + AKK επιτίθεμαι

in Frage stellen αμφισβητώ

das Handeln [εδώ] πράξη, ενέργεια

die Grundvoraussetzung, -en βασική προϋπόθεση

unerwünscht ανεπιθύμητος

auf taube Ohren stoßen* δεν εισακούομαι, αγνοούμαι

lebenswichtig σημαντικός για την ζωή
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 Test 8 - LESEN, Aufgabe 2 / Text 4

das Getreide σιτηρά, δημητριακά

die Nuss, -¨e  ξηρός καρπός

beachten τηρώ, λαμβάνω υπόψη

der Brokkoli, -s μπρόκολο

die Paprika, -s πιπεριά

Co. (Companie) [εδώ] και συναφή/λοιπά

das Kleinkind, -er νήπιο

schätzen + AKK εκτιμώ

der Vegetarierbund ένωση χορτοφάγων

die Grundlage, -n [εδώ] βάση

das Oktoberfest γιορτή της μπίρας (στο Μόναχο)

tierfrei χωρίς ζωικά συστατικά

das Holzfäller-Grillsteak, -s μπριζόλα του ξυλοκόπου

der vegane Leberkäse χορτοφαγικό αλλαντικό

verzeichnen καταγράφω

der Buchmarkt βιβλιαγορά

die Neuerscheinung, -en νέα κυκλοφορία

das Kochbuch, -¨er βιβλίο μαγειρικής

 Test 8 - LESEN, Aufgabe 2 / Text 5

die Verträglichkeit ανεκτικότητα

die Erfahrungsoffenheit προθυμία για απόκτηση νέων εμπειριών

die Unsicherheit ανασφάλεια

die Nervosität νευρικότητα

ehelich συζυγικός

die Zufriedenheit ικανοποίηση

eher μάλλον

das Risiko, -s ρίσκο, κίνδυνος

die Ehestabilität σταθερότητα στο γάμο

der Charakter, -e χαρακτήρας

das Scheidungsrisiko, -s κίνδυνος διαζυγίου

der Zeitverlauf πέρασμα του χρόνου

der Befund, -e πόρισμα

der Vergleich, -e σύγκριση

flämisch φλαμανδικός

erhärten [εδώ] επιβεβαιώνω, ενισχύω

die Datensammlung, -en συλλογή δεδομένων

soziostrukturell που αναφέρεται στη δομή της κοινωνίας

das Merkmal, -e χαρακτηριστικό

der Befragte, -n ερωτηθείς

erfassen [εδώ] καταγράφω
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 Test 9 - LESEN, Aufgabe 1

die Sternschnuppe, -n πεφταστέρι

der/das Meteor, -e μετέωρο

der Meteorit, -e(n) μετεωρίτης

der Meteoroid, -e μετεωροειδή

der Planet, -en πλανήτης

das Sonnensystem, -e ηλιακό σύστημα

interplanetar διαπλανητικός

füllen mit + DAT γεμίζω με …

das Element, -e στοιχείο

manche μερικοί

ein/dringen* in + AKK εισέρχομαι

die Erdatmosphäre γήινη ατμόσφαιρα

die Leuchterscheinung, -en λάμψη, φωτεινό φαινόμενο

die Wettererscheinungen (Pl.) καιρικά φαινόμενα

die Erdoberfläche επιφάνεια της γής

Altgriechisch Αρχαία Ελληνικά

ab/leiten [εδώ] προέρχομαι από …, παράγω

die Luft αέρας

verglühen σβήνω, καίγομαι

komplett τελείως

herab/fallen* πέφτω κάτω

die Erde [εδώ] Γη

im Grunde κατά βάση

beobachten + AKK παρακολουθώ

der Staubkörper, - σωματίδιο σκόνης

der Gesteinskörper, - σωματίδιο πετρώματος

der Metallkörper, - μεταλλικό σωματίδιο

der Durchmesser διάμετρος

der Millimeter χιλιοστό

der Bolide, -n (φωτεινή) βολίδα

der Feuerball, -¨e μπάλα φωτιάς

die Feuerkugel, -n σφαίρα φωτιάς

das Gesamtgewicht συνολικό βάρος

je nach + DAT ανάλογα

der Winkel γωνία

das Einfallen [εδώ] είσοδος

die Geschwindigkeit ταχύτητα

verdampfen εξατμίζομαι

der Vorgang, -¨e διαδικασία

das Luftmolekül, -e μόριο αέρα



Pr
ax

is
 V

er
la

g

46

Arena ÖSD B2/JTraining zur Prüfung ÖSD-Zertifikat B2 für Jugendliche

ionisieren ιονίζω

das Elektron, -en ηλεκτρόνιο

entziehen* αφαιρώ

leuchtend φωτεινός

überstrahlen [εδώ] επισκιάζω (με τη λάμψη μου)

die Spur, -en ίχνος

sichten + AKK βλέπω

der Meteorstrom, -¨e ρεύμα μετεώρων

kreuzen διασταυρώνω

die Flugbahn, -en τροχιά

der Komet, -en κομήτης

der Meteorschauer, - καταιγίδα μετεώρων

bestaunen + AKK κοιτάζω με θαυμασμό

jeweilig- εκάστοτε

das Sternbild, -er αστερισμός

benennen* nach ονομάζω σύμφωνα με … 

betrachten κοιτάζω, παρατηρώ

bilden σχηματίζω

die Quadrantiden (Pl.) Τεταρτίδες

der Bärenhüter αστερισμός του Βοώτη

die Perseiden (Pl.) Περσείδες

glücklicherweise ευτυχώς

sodass έτσι ώστε

die Sicht ορατότητα

die Leoniden (Pl.) Λεοντίδες

der Löwe [εδώ] Λέων

die Tauriden (Pl.) Ταυρίδες

der Stier Ταύρος

die Chance, -n ευκαιρία, δυνατότητα

das Himmelszeichen, - [εδώ] οιωνός

überwiegend κυρίως

die Deutung, -en ερμηνεία

das Erscheinen εμφάνιση

der Überbringer, - κομιστής

der Göttergedanke, -n σκέψη των θεών

strahlend λαμπερός

die Erscheinung, -en εμφάνιση

nächtlich νυχτερινός

die Vorsicht προσοχή

volkstümlich λαϊκός
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der Glaube πίστη

in Erfüllung gehen* πραγματοποιούμαι, εκπληρώνομαι

die Voraussetzung, -en προϋπόθεση

die Sicherheit [εδώ] σιγουριά

die Theorie, -n θεωρία

führen in + AKK [εδώ] οδηγώ, πηγαίνω

das antike Griechenland η αρχαία Ελλάδα

stammen von + DAT κατάγομαι από … 

heilig ιερός

das Zeichen, - σημάδι, ένδειξη

begünstigt ευνοημένος

 Test 9 - LESEN, Aufgabe 2 / Text 1

die Zahnhygiene υγιεινή των δοντιών

effektiv αποτελεσματικός

die Zahnpflege φροντίδα των δοντιών

das Werkzeug, -e εργαλείο

die Zahnbürste, -n οδοντόβουρτσα

die Handzahnbürste, -n οδοντόβουρτσα χειρός

der Bürstenkopf, -¨e κεφαλή της βούρτσας

abgerundet στρογγυλεμένος

der Kunststoffborsten, - συνθετική τρίχα βούρτσας

zwingend αναγκαστικός

gründlich σχολαστικά

das Zähneputzen βούρτσισμα των δοντιών

vereinfachen απλοποιώ

empfinden* νιώθω, αισθάνομαι

aus/spülen ξεπλένω

auf/bewahren + AKK φυλάω

trocknen στεγνώνω

die Bildung [εδώ] σχηματισμός, δημιουργία

die Bakterie, -n βακτήριο

 Test 9 - LESEN, Aufgabe 2 / Text 2

der Verzicht [εδώ] μη χρήση

der Dünger, - λίπασμα

das Lebewesen, - ον

die Naturmode μόδα που προσανατολίζεται στη φύση

die Weiterverbreitung εξάπλωση

geprüft ελεγμένος
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der Prozess, -e [εδώ] διαδικασία

entstehen aus + DAT δημιουργούμαι

kostbar πολύτιμος

die Faser, -n ίνα

die Bio-Baumwolle βιολογικό βαμβάκι

das Bio-Leinen βιολογικό λινό

die Bio-Schurwolle βιολογικό μαλλί προβάτου

ökologisch οικολογικός

das Kleidungsstück, -e ρούχο

unabhängig ανεξάρτητος

die Hautverträglichkeit δερματική ανεκτικότητα

testen + AKK δοκιμάζω, εξετάζω

die Bio-Kleidung βιολογικά ρούχα

die Baumwolle βαμβάκι

der Pioniergeist πρωτοποριακό πνεύμα, πρωτοπόρος

der Initiator, -en πρωτεργάτης

das Anbauprojekt, -e πρόγραμμα καλλιέργειας

 Test 9 - LESEN, Aufgabe 2 / Text 3

überempfindlich υπερευαίσθητος

das Immunsystem, -e ανοσοποιητικό σύστημα

vererben + AKK κληροδοτώ

der Elternteil, -e γονέας

verringern μειώνω

die Wahrscheinlichkeit πιθανότητα

erkranken ασθενώ, αρρωσταίνω

das Gen, -e γονίδιο

der Auslöser, - αιτία

hinzu/kommen* [εδώ] προστίθεμαι

in Berührung kommen* mit + DAT έρχομαι σε επαφή με …

die Sensibilisierung ευαισθητοποίηση

nie zuvor ποτέ προηγουμένως

die Erdbeere, -n φράουλα

allergisch reagieren auf + AKK αντιδρώ αλλεργικά σε …

 Test 9 - LESEN, Aufgabe 2 / Text 4

die UV-Strahlen (Pl.) υπεριώδεις ακτίνες

ab/hängen von + DAT εξαρτώμαι από … 

der Gewebetyp, -en [εδώ] τύπος υφάσματος

das Gewebe, - ύφασμα
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der UV-Schutz προστασία από τις υπεριώδεις ακτίνες

speziell ειδικά

die UV-Schutzkleidung ρούχα για την προστασία από τις υπεριώδεις ακτίνες

aus/richten auf + AKK προσανατολίζω σε …

die Faser, -n ίνα

weben + AKK υφαίνω 

das Textil, -ein ύφασμα

behandeln επεξεργάζομαι

verraten* μαρτυρώ

der UPF-Wert, -e (Ultraviolet Protection Factor) τιμή προστασίας από τις υπεριώδεις ακτίνες

der Lichtschutzfaktor, -en δείκτης προστασίας

die Sonnencreme, -s αντιηλιακή κρέμα

der Sonnenbrand, -¨e έγκαυμα από τον ήλιο

 Test 9 - LESEN, Aufgabe 2 / Text 5

her/kommen* προέρχομαι

die Verarbeitung επεξεργασία

der Schnitt, -e κόψιμο

die Billigware, -n φτηνό προϊόν

zusammen/nähen συρράπτω

die Ware, -n προϊόν

an/passen προσαρμόζω

der Aufwand κόπος

das Geld χρήμα

die Riesenfeude τεράστια χαρά

führen zu + DAT οδηγώ, καταλήγω σε …

irgendwann κάποτε

die Massenware, -n μαζικό προϊόν

aus aller Herren Länder από όλον τον κόσμο

überschwemmen πλημμυρίζω

überschüssig περιττός

verbrennen* καίω

 Test 10 - LESEN, Aufgabe 1

der Superheld, -en υπερήρωας

entspringen* πηγάζω, προέρχομαι

die Realität πραγματικότητα

entfernt sein* απέχω

der Biologe, -n βιολόγος

sich verwandeln in + AKK μεταμορφώνομαι
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fiktiv φανταστικός

das Experiment, -e πείραμα

unterziehen* + DAT υποβάλλομαι

dienen als + NOM υπηρετώ ως … 

der Soldat, -en φαντάρος, στρατιώτης

das Serum ορός

injizieren κάνω ένεση

spannen τεντώνω

die Liege, -n κλίνη εξέτασης 

beschießen* mit + DAT πυροβολώ, βομβαρδίζω με … 

die Vita-Strahlung ακτινοβολία βήτα

heraus/kommen* [εδώ] προκύπτω

der Comic-Band, - ¨e τόμος κόμικς

raus/kommen* [εδώ] κυκλοφορώ στην αγορά

das Fantasie-Produkt προϊόν φαντασίας

zumindest τουλάχιστον

der Molekularbiologe, -n μοριακός βιολόγος

das Prinzip, -ien αρχή

die Transformation, -en μεταμόρφωση

alles andere als + ADJ κάθε άλλο παρά … 

undenkbar αδιανόητος

das Muskelwachstum ανάπτυξη των μυών

gesteigert αυξημένος

die Ausdauer αντοχή

die Schnelligkeit γρηγοράδα, ταχύτητα

auf Knopfdruck με το πάτημα ενός κουμπιού, άμεσα/αμέσως

die Verwandlung μεταμόρφωση

die Epigenetik επιγενετική

relativ σχετικά

der Forschungszweig, -e ερευνητικός κλάδος

das Anschalten ενεργοποίηση

das Ausschalten απενεργοποίηση

der Mechanismus, Mechanismen μηχανισμός

es möglich machen κάνω εφικτό

die Methylgruppe, -n μεθυλική ομάδα

der Zusatz, -¨e προσθήκη

der Baustein, -e συστατικό (στοιχείο)

der Lichschalter, - διακόπτης (φωτός)

die Funktion, -en λειτουργία

hervor/rufen* προκαλώ
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es klappt πετυχαίνει

supermuskulös σούπερ μυώδες

ansatzweise στοιχειωδώς

die Zelle, -n κύτταρο

zerstören + AKK καταστρέφω

der Wirkstoff, -e δραστική ουσία

das Psoralen ψωραλένιο (χημική ένωση)

die Haut δέρμα

systematisch συστηματικός

die Behandlung, -en θεραπεία

schlucken καταπίνω

ultraviolett υπεριώδης

bestrahlt werden* υφίσταμαι ακτινοβολία 

die UV-Strahlung υπεριώδης ακτινοβολία

aktivieren ενεργοποιώ

sich heften an + AKK κολλάω πάνω σε …

die Zellteilungsgeschwindigkeit ταχύτητα διαχωρισμού κυττάρων

grübeln [εδώ] σπαζοκεφαλιάζω

brillant εξαιρετικός

die Gammastrahlen-Bombe, -n βόμβα ακτίνων γάμμα

versehren [εδώ] τραυματίζω

das Monster, - τέρας

wütend (εξ)οργισμένος

heraus/brechen* αποσπώ

die Gammastrahlung ακτίνες γάμμα

die Doppelhelix διπλή έλικα

die Fachsprache ειδική ορολογία

die Chromothripsis  χρωμοθρυψία, χρωμόθρυψη

der Reparaturmechanismus μηχανισμός επιδιόρθωσης

teilweise εν μέρει

zusammen/setzen συνθέτω

alias λεγόμενος, επονομαζόμενος 

ab/bekommen* [εδώ] δέχομαι

spekulieren υποθέτω

das Wiederzusammensetzen (επ)ανασύνθεση 

durcheinander/geraten* ανακατεύομαι

das Blutkörperchen, - αιμοσφαίριο

zerdrücken λιώνω

der Fleck, -en [εδώ] μελανιά

sich färben χρωματίζομαι
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der Abbaustoff, -e ουσία που προκύπτει κατά την αποσύνθεση

das Hämoglobin αιμοσφαιρίνη

das Biliverdin χολοπρασίνη

das Gefäß, -e [εδώ] αγγείο

die Oxidation οξείδωση

der Sauerstoff οξυγόνο

auf/nehmen* [εδώ] απορροφώ

das Mysterium, Mysterien μυστήριο

ungelöst άλυτος

an/behalten* κρατώ φορεμένο, διατηρώ

 Test 10 - LESEN, Aufgabe 2 / Text 1

das Weltraumgeschäft επιχειρήσεις που σχετίζονται με το διάστημα

unter anderem μεταξύ άλλων

die Raumstation -en διαστημικός σταθμός

der Nachschub (αν)εφοδιασμός

versorgen mit + DAT εφοδιάζω, προμηθεύω

künfitg μελλοντικά

der Mars Άρης

der Chef, -s αφεντικό

das Versuchsgelände πεδίο δοκιμών

erstmals για πρώτη φορά

die Zündung ανάφλεξη

neuartig νέου είδους, καινούργιος

der Raptor-Antrieb κινητήρας πυραύλου 

das Methan μεθάνιο

der flüssige Sauerstoff υγρό οξυγόνο

leisten [εδώ] αποδίδω

derzeitig τωρινός

der Merlin-Triebwerk, -e κινητήρας Μέρλιν

die Rakete, -n πύραυλος

starten ξεκινώ

verlangen απαιτώ

das Triebwerk, -e κινητήρας

 Test 10 - LESEN, Aufgabe 2 / Text 2

verstärkt ενισχυμένος

die Gruppenarbeit ομαδική εργασία

projektbezogen σχετικός με το πρόγραμμα

die Selbstständigkeit αυτάρκεια, αυτοτέλεια
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die Experimentfreudigkeit όρεξη/διάθεση για πειράματα

das Ausdrucksvermögen εκφραστικότητα

die Kleingruppe, -n μικρή ομάδα

die Lerngruppe, -n ομάδα εκμάθησης

die Unterrichtsform, -en μορφή  μαθήματος

zurück/lassen* αφήνω πίσω

die Förderung υποστήριξη, προώθηση

aus/bauen [εδώ] αναπτύσσω

die Erleichterung διευκόλυνση

der Übergang, -¨e μετάβαση

das Collège κολλέγιο

zu/schneiden* auf + AKK προσαρμόζω σε …

 Test 10 - LESEN, Aufgabe 2 / Text 3

der Schulausflug, -¨e σχολική εκδρομή

der Schulbesuch, -e επίσκεψη σχολείου

tief in die Tasche greifen* βάζω το χέρι βαθιά στην τσέπη, πληρώνω πολλά

vor/schreiben* προδιαγράφω

das Schulgeld δίδακτρα

an/fallen* [εδώ] προκύπτω

das Budget μπάτζετ, προϋπολογισμός

reichen φτάνω, αρκώ

die Förderung [εδώ] στήριξη

finanzschwach οικονομικά αδύναμος

die Einkommensgrenze, -n όριο εισοδήματος

die Lebenshaltungskosten (Pl.) κόστος ζωής

verzichten auf + AKK στερούμαι 

die Schulveranstaltung, -en σχολική εκδήλωση

der Elternvertreter, - εκπρόσωπος γονέων

fordern απαιτώ

die Mitbestimmung συμμετοχή (στις αποφάσεις)

 Test 10 - LESEN, Aufgabe 2 / Text 4

heutzutage σήμερα

schnuppern [εδώ] παίρνω μια ιδέα από … 

zukünftig μελλοντικός

die Lehrperson, -en δάσκαλος/α

das Schulhaus, -¨er σχολικό κτήριο

der Schuleintritt ένταξη στο σχολείο

das Schuljahr, -e σχολική χρονιά
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die Basisstufe, -n βασικό επίπεδο

die Grundstufe, -n βασικό επίπεδο

definieren προσδιορίζω

die Schwierigkeit, -en δυσκολία

aus/lösen προκαλώ, δημιουργώ

die Initiative ergreifen* παίρνω την πρωτοβουλία για … 

hochsensibel υπερευαίσθητος

genügen αρκώ

Kontakte knüpfen mit + DAT δημιουργώ επαφές με …

veranlassen [εδώ] κανονίζω

der Schulhausplatz, -¨e πλατεία του σχολείου

erforschen εξερευνώ
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der Mond, -e φεγγάρι

der Zwergplanet, -en πλανήτης νάνος

der Kleinkörper, - σωματίδιο

der Asteroid, -en αστεροειδής

die Reihenfolge σειρά

der Merksatz, -¨e μνημοτεχνικός κανόνας

der Nachthimmel νυχτερινός ουρανός

der Anfangsbuchstabe, -n αρχικό/πρώτο γράμμα

das Weltall διάστημα

drehen γυρίζω

ungefähr περίπου

der Kollaps κατάρρευση

riesengroß τεράστιος

die Wasserstoffwolke, -n σύννεφο υδρογόνου


