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Test 1 - 3
Aufgabe 2 / Seite 8
r Sportmuffel, -

άνθρωπος που δεν ενδιαφέρεται για τα σπορ

Sport ist Mord

ο αθλητισμός σκοτώνει

e Figurprobleme (Pl.)

προβλήματα με τη σιλουέτα

r Extremsport

extreme sports, ριψοκίνδυνα σπορ

r Mannschaftssport

ομαδικό άθλημα

Aufgabe 3 / Seite 9
wählen A

επιλέγω

begründen A

αιτιολογώ

Aufgabe 4 / Seite 9
e Weltsprache, -n

παγκοσμίως ομιλούμενη γλώσσα

e Weltwissenschaftssprache, -n

παγκόσμια γλώσσα των επιστημών

r Hochschullehrer, -

καθηγητής πανεπιστημίου

sich erweisen* als N

αποδεικνύομαι

im Gegenteil

αντιθέτως, ίσα ίσα

e Vielsprachigkeit

πολυγλωσσία

e Multikulturalität

πολυπολιτισμικότητα

e Dominanz

κυριαρχία

e Lingua Franca

κοινή γλώσσα επικοινωνίας

es ist zu begrüßen

είναι θετικό

r Studiengang, "-e

πρόγραμμα σπουδών

r Dozent, -en

καθηγητής Α.Ε.Ι.

international handlungsfähig

ικανός για δράση σε διεθνές επίπεδο

sich verringern

μειώνομαι

im Unterschied zu D

σε αντίθεση προς …

r Immigrant, -en

μετανάστης

e Einheitssprache, -n

ενιαία/κοινή γλώσσα

r Faktor, -en

παράγοντας

r Zusammenhalt

συνοχή

e kulturellen Eigenarten (Pl.)

πολιτισμικές ιδιομορφίες

jeweilig-

εκάστοτε

(fest) verankert

(γερά) ριζωμένος

r Mitgliedsstaat, -en

χώρα/κράτος μέλος

verkehren mit D

επικοινωνώ

e Vorlage, -n

επίσημο έντυπο, νομοσχέδιο

e Amtssprache, -n

επίσημη γλώσσα

übersetzen Α in A

μεταφράζω

e Sprachpaar-Kombination, -en

συνδυασμός γλωσσικών ζευγών

enorme Kosten (Pl.)

τεράστιο κόστος

zur Folge haben* Α

συνεπάγομαι, έχω ως συνέπεια

unbedingt nötig

απολύτως αναγκαίος

repräsentieren Α

εκφράζω, αντιπροσωπεύω
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Aufgabe 5 / Seite 10
e meistgesprochene Muttersprache

η περισσότερο ομιλούμενη μητρική γλώσσα

e Μenschheit

ανθρωπότητα

berücksichtigen A

παίρνω υπόψη

sich auf/teilen in A

χωρίζομαι σε …

r Dialekt, -e

διάλεκτος

standardisiert

τυποποιημένος

e Hochsprache, -n

λόγια γλώσσα, καθαρεύουσα

e Schrift

γραφή

auf/weisen* A

επιδεικνύω

s Jahrtausend, -e

χιλιετία

e Verkehrssprache, -n

γλώσσα επικοινωνίας

überdies

επιπλέον, πέρα απ΄αυτό

e Amtssprache, -n

επίσημη γλώσσα

gelten* als N

θεωρούμαι

unter D

μεταξύ

r Wirtschaftsfachmann, Wirtschaftsfachleute

οικονομολόγος

s laufende Jahrhundert

ο αιώνας που διανύουμε

r asiatisch-pazifische Raum

η περιοχή Ασίας - Ειρηνικού

prägen A

διαμορφώνω

gegenwärtig

αυτόν τον καιρό

einzigartig

μοναδικός

r Wirtschaftsboom

ραγδαία οικονομική ανάπτυξη

e Weltbank

Παγκόσμια Τράπεζα

prognostizieren A

προβλέπω

e Wirtschaftsmacht, "-e

οικονομική δύναμη

weltweit

παγκοσμίως

ernst nehmen* A

e Einrichtung

παίρνω σοβαρά υπόψη
πολιτική μεταρρυθμίσεων και ανοίγματος προς τον έξω
κόσμο
ίδρυση

sinologisch

σινολογικός, σχετικός με τον κινεζικό πολιτισμό

r Lehrstuhl, "-e

πανεπιστημιακή έδρα

vorig-

πρώην

regulär

τακτικός

breit gefächert

πολυποίκιλος

analog

αναλογικά

e Entwicklung verläuft

τα πράγματα εξελίσσονται

e Fachrichtung, -en

επιστημονικός κλάδος

sich etablieren

καθιερώνομαι

etliche (Pl.)

αρκετοί

durch/führen A

διοργανώνω

unerlernbar

που είναι αδύνατο να μάθει κανείς

s Image ab/legen

αποβάλλω την εικόνα που έχουν οι άλλοι για μένα

weitgehend

σε μεγάλο βαθμό

s Lautsystem, -e

φωνητικό σύστημα

e Reform- und Öffnungspolitik
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rasch

γρήγορος

s Erfolgserlebnis, -se

θετικό βίωμα

Aufgabe 7 / Seite 11
s Satzglied, -er

όρος της πρότασης

jeweilig-

εκάστοτε

entsprechend-

ανάλογος

Aufgabe 8 / Seite 12
r Aufenthalt, -e

διαμονή

etw. bringt* mir viel

με ωφελεί πολύ

umfangreich

εκτενής

r Einstufungstest, -s

κατατακτήριο τεστ

e Voraussetzung, -en

προϋπόθεση

erhöht

αυξημένος

modern eingerichtet

σύγχρονα εξοπλισμένος

reizvoll

γοητευτικός

malerisch

γραφικός

s Herumreisen

ταξίδια

r Lernfortschritt, -e

μαθησιακή πρόοδος

Aufgabe 9 / Seite 12
r Werbetext, -e

διαφημιστικό κείμενο

s Bundesland, -"er

ομοσπονδιακό κρατίδιο

zweifellos

αναμφισβήτητα

mittelalterlich geprägt

με επιρροές από το μεσαίωνα

markant

χαρακτηριστικός

verzaubern A

μαγεύω

weltoffen

κοσμοπολίτικος

s mediterrane Flair

μεσογειακή ατμόσφαιρα

D wird nachgesagt

λέγεται ότι έχει

virtuell

εικονικός

r Rundflug, -"e

γύρος της πόλης με εναέριο μέσο

Aufgabe 10 / Seite 13
banal

τετριμμένος

e Bilanz, -en

απολογισμός

Aufgabe 11 /Seite 13
s Bestimmungswort, -"er

προσδιοριστικός όρος

s Grundwort, -"er

βασικός όρος

e Geschwindigkeit

ταχύτητα

s Fahrverhalten

οδηγική συμπεριφορά

e Strafe, -n

πρόστιμο
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Aufgabe 13 / Seite 14
sparsam

οικονομικός (στην κατανάλωση)

herab/gesetzt

μειωμένος

s Tempolimit, -s

όριο ταχύτητας

verkehrsreich

με πολλή κίνηση

geräumig

ευρύχωρος

e Plakette, -n

σήμα

r bestandene TÜV

επιτυχής εξέταση ΚΤΕΟ

e Unfallstatistik, -en

στατιστική τροχαίων ατυχημάτων

e Ausbesserung

επισκευή

e Fahrbahn, -en

οδόστρωμα

luxuriös

πολυτελής

e Ausstattung, -en

εξοπλισμός

s Bestehen

επιτυχία (σε εξετάσεις)

s Manöver, -

μανούβρα, ελιγμός

unerfahren

άπειρος, χωρίς πείρα

Aufgabe 14 / Seite 14
ab/schließen* A

ολοκληρώνω (με επιτυχία)

ab/brechen* A

διακόπτω, σταματώ

zwingen* A zu D

(εξ)αναγκάζω

entlohnen A

αμείβω

Aufgabe 15 / Seite 15
s Jugendbeschäftigungsprojekt, -e

πρόγραμμα απασχόλησης νέων

e Caritas

[όνομα φιλανθρωπικής οργάνωσης]

niederschwellig

χωρίς μεγάλες απαιτήσεις

tagesstrukturierend

που δίνει δομή στο ημερήσιο πρόγραμμα

e Ausbezahlung

πληρωμή

e Leistungsentschädigung, -en

αμοιβή εργασίας

s Tagelöhnerprinzip

σύστημα αμοιβής με μεροκάματα

schulpflichtig

υποχρεωμένος να φοιτήσει σε σχολείο

e Struktur, -en

(κοινωνική) δομή

sich zurecht/finden*

εξοικειώνομαι

e Kursmaßnahme, -n

επιμορφωτικό πρόγραμμα

Fuß fassen

προσαρμόζομαι, εγκλιματίζομαι

sinnstiftend

που δίνει νόημα

s Textil

υφασμάτινο υλικό

s Holz, -"er

ξύλο

e Einbindung

ενσωμάτωση

Aufgabe 17 / Seite 16
gleichrangig

ισότιμος

r Organisator, -en

διοργανωτής

r Lohn, -"e

αμοιβή

geregelt

τακτικός, τακτοποιημένος
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obdachlos

άστεγος

vor/beugen D

προλαμβάνω

Aufgabe 17 / Seite 17
sich integrieren in A

εντάσσομαι, ενσωματώνομαι

e Projektleiterin, -nen

διευθύντρια προγράμματος

entwickeln A

αναπτύσσω

e Perspektive, -n

προοπτική

bestmöglich-

καλύτερος δυνατός

e Familienverhältnisse (Pl.)

οικογενειακή κατάσταση

r Tagesablauf, -"e

ημερήσιο πρόγραμμα

Aufgabe 18 / Seite 17
alkoholisiert

πιωμένος

überzeugen A

πείθω

bestrafen A

τιμωρώ

übertrieben

υπερβολικός

Aufgabe 18 / Seite 18
e Öffentlichkeitsarbeit

δημόσιες σχέσεις

eine Idee um/setzen

πραγματοποιώ/υλοποιώ μια ιδέα

Aufgabe 20 / Seite 19
liebenswert

αξιαγάπητος

lobenswert

αξιέπαινος

bemerkenswert

αξιοσημείωτος

kalorienreich

με πολλές θερμίδες

Aufgabe 22 / Seite 20
behandelt

επεξεργασμένος

stoßen* auf A

συναντώ

Aufgabe 23 / Seite 21
e Maße (Pl.)

διαστάσεις

Aufgabe 24 / Seite 21
fördern A

προάγω

r Kognitionspsychologe, -n

γνωστικός ψυχολόγος

emotional

συναισθηματικός

ergeben*

δείχνω

e Langzeitstudie, -n

μακροχρόνια μελέτη

kontinuierlich

συνεχής

s Ensemble, -s

συγκρότημα, ανσάμπλ

e Intelligenzleistung, -en

επίδοση ευφυίας

aufnahmefähig sein*

έχω ικανότητα αντίληψης

sozial kompetent

με ανεπτυγμένες κοινωνικές δεξιότητες
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Aufgabe 25 / Seite 22
s Merkblatt, -"er

πληροφοριακό δελτίο

sehbehindert

με προβλήματα όρασης

r Blindenführhund, -e

σκύλος-οδηγός τυφλών

r Hundeführerschein, -e

r Halter, -

δίπλωμα χειριστή σκύλου-οδηγού τυφλών
Γερμανικός σύνδεσμος τυφλών και ατόμων με
περιορισμένη όραση
κάτοχος

Aufmerksamkeit schenken D

δίνω προσοχή σε κάτι/κάποιον

s Ignorieren

αδιαφορία

im Dienst

εν ώρα υπηρεσίας

s Herumtollen

ανέμελο παιχνίδι

ab/lenken A

αποσπώ την προσοχή κάποιου

weder durch Ansprache noch durch Anfassen

ούτε μιλώντας ούτε αγγίζοντας

unterscheiden* A

διακρίνω

r Außenstehende, -n

άσχετος, τρίτος

Bescheid geben* D

ειδοποιώ

sich ein/stellen auf A

ετοιμάζομαι ψυχολογικά

s Zutrittsrecht, -e

δικαίωμα πρόσβασης

Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband

Aufgabe 26 / Seite 23
ab/drehen

κλείνω, σβήνω

an/heften A

επισυνάπτω

verantworten A

αναλαμβάνω την ευθύνη (για κάτι)

versichern D

διαβεβαιώνω

vor/sehen* Α

προορίζω, προβλέπω

Aufgabe 27 / Seite 24
e Benutzungsordnung, -en

κανονισμός χρήσης

e Bibliothekarin, -nen

η βιβλιοθηκάριος

r Benutzerausweis, -e

ταυτότητα χρήστη

e Ausleihe

δανεισμός

Aufgabe 28 / Seite 24
r Zustand, -"e

κατάσταση

Aufgabe 29 / Seite 25
so richtig

εντελώς

unbeschadet

χωρίς ζημιές, άθικτος

überstehen* A

αντέχω, ξεπερνώ

so etwas Ähnliches wie …

κάτι σαν …

herrschen

επικρατώ

vernachlässigen A

παραμελώ

deutlich

σαφώς

eben einfach

απλούστατα

ein/räumen Α

τακτοποιώ
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im Weg stehen* D

στέκομαι εμπόδιο (σε κάποιον)

e Koordination

συντονισμός

mangeln D an D

κάτι λείπει σε κάποιον

r Krempel

σαβούρα

sortieren A

τακτοποιώ

im Prinzip

στην ουσία, κατά βάση

(keine) Eile haben*

(δεν) επείγει

ausführlich

εκτενώς

erkunden Α

εξερευνώ

r Bedarf

ανάγκη

e Garküche, -n

μαγέρικο, καντίνα

Aufgabe 31 / Seite 26
s Praktikum, -a

πρακτική άσκηση

beinahe

παραλίγο

e Vermutung, -en

υπόθεση, εικασία

zur Auswahl stehen* D

έχω την επιλογή

ausschließlich

αποκλειστικά

Aufgabe 32 / Seite 26
r Interessent, -en

ενδιαφερόμενος

r Stichpunkt, -e

σημείωση

vor/tragen* A

παρουσιάζω

Aufgabe 33 / Seite 27
e Aushilfe, -n

βοηθός

und zwar

και συγκεκριμένα

e Anleitung (nur Sg.)

οδηγίες συναρμολόγησης

Aufgabe 33 / Seite 28
zusammen/rücken

μαζεύομαι

aufs Bild bekommen* A

χωράω κάποιον στο φακό της κάμερας

s Semester, -

ακαδημαϊκό εξάμηνο

e Konferenz, -en

συνεδρίαση

Aufgabe 35 / Seite 29
e Vorliebe, -n

προτίμηση

zur Verfügung haben* Α

διαθέτω

Aufgabe 36 / Seite 30
e Hausordnung, -en

κανονισμός (του ξενώνα)

r feste Wille

ισχυρή θέληση, σταθερή βούληση

s Vorhaben, -

(μελλοντικό) σχέδιο

sich sozial engagieren

στρατεύομαι για κοινωνικό σκοπό

e Abneigung, -en

αποστροφή, απέχθεια
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Aufgabe 37 / Seite 31
e Schlafunterlage, -n

υπόστρωμα ύπνου, λεπτό στρωματάκι

s Gelände, -

περιοχή, χώρος

ein Gepäckstück auf/geben*

παραδίδω αποσκευή

befördern A

μεταφέρω, διακινώ

angeschnallt

προσδεμένος

nebenher

παράλληλα

r Radwanderweg, -e

(εξοχικός) ποδηλατόδρομος

es lohnt sich

αξίζει τον κόπο

Aufgabe 38 / Seite 32
e Ermäßigung, -en

έκπτωση

s Hochschulwesen, -

σύστημα ανώτατης παιδείας

Aufgabe 41 / Seite 33
r Oberbegriff, -e

γενικός όρος

r Kampfsport

πολεμικό αγώνισμα

r Korb, -"e

καλάθι

Aufgabe 42 / Seite 34
vor der Tür stehen*

βρίσκομαι προ των πυλών

r Adventskranz, -"e

επιτραπέζιο στεφάνι με τέσσερα κεριά για την περίοδο
πριν τα Χριστούγεννα

e Bescherung, -en

μοίρασμα των χριστουγεννιάτικων δώρων (το βράδυ της
24ης Δεκεμβρίου)

r Christstollen, -

χριστουγεννιάτικο τσουρέκι

e Krippe, -n

φάτνη

s Plätzchen, -

κουλουράκι

Aufgabe 43 / Seite 35
e Reihenfolge, -n

σειρά

zwingend

υποχρεωτικά

gut …

πάνω από ...

halten* A für A

θεωρώ

auf/sagen A

απαγγέλλω

Wert legen auf A

δίνω σημασία, εκτιμώ

s Beisammensein

συνεύρεση, παρέα

e Zweisamkeit

συνεύρεση με τον/τη σύντροφο

empfinden* Α

αισθάνομαι, νιώθω

e Erkenntnis, -se

διαπίστωση, πόρισμα

bescheren A

χαρίζω, προσφέρω

weitaus

μακράν

e Adventszeit

περίοδος τεσσάρων εβδομάδων πριν τα Χριστούγεννα

gute Stimmung

καλή διάθεση

die Stimmung heben*

ανεβάζω τη διάθεση
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Aufgabe 44 / Seite 36
e Weihnachtsinsel

Νήσος των Χριστουγέννων

recherchieren

ερευνώ

Aufgabe 45 / Seite 37
r Veterinärversand

επιχείρηση εμπορίας κτηνιατρικών φαρμάκων

e Lieferung, -en

παράδοση (εμπορεύματος)

e Reklamation, -en

διαμαρτυρία (για αντισυμβατική συμπεριφορά)

vor/bringen* Α

προβάλλω, εκθέτω

eine Bestellung auf/geben*

δίνω μια παραγγελία

Aufgabe 46 / Seite 37
s Sprichwort, -"er

παροιμία

e Redewendung, -en

ιδιωματισμός

die Zeit tot/schlagen* Α

σκοτώνω την ώρα

dringend

επείγων

geduldig

υπομονετικός

innovativ

καινοτόμος

e Vision, -en

όραμα

Aufgabe 47 / Seite 38
entspannt

χαλαρός, ξεκούραστος

ausgeschlafen

έχοντας χορτάσει ύπνο

r Hang, -"e

πλαγιά

vor allen Dingen

r Palatschinken, -

προ πάντων
γλύκισμα από ζύμη μαγιάς γεμιστο με κομπόστα
δαμάσκηνου
τηγανίτα γεμιστή

r Glühwein

ζεστό και αρωματισμένο κόκκινο κρασί

s Verständigungsproblem, -e

πρόβλημα συνεννόησης

r Germknödel, -

Aufgabe 48 / Seite 39
nach/lassen*

μειώνομαι

selbstständig

αυτόνομος

vorhanden sein*

υπάρχει

s Ranking, -s

κατάταξη

e Uninähe

κοντινή απόσταση στο πανεπιστήμιο

beieinander/liegen*

βρίσκεται το ένα δίπλα στο άλλο

s Schwarze Brett

πίνακας ανακοινώσεων

r Kommilitone, -n

συμφοιτητής

Aufgabe 49 / Seite 40
handlich

εύχρηστος

r Speicherplatz

αποθηκευτικός χώρος, μνήμη

r Bildschirm, -e

οθόνη

s Betriebssystem, -e

λειτουργικό σύστημα
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drahtlos

ασύρματος

beraten* A

συμβουλεύω

Aufgabe 50 / Seite 41
r Nachteil, -e

μειονέκτημα

e Neuanschaffung, -en

καινούριο απόκτημα

e Kinderbetreuung

φύλαξη παιδιών

r Krippenplatz, -"e

θέση στον παιδικό σταθμό

e soziale Versicherung

κοινωνική ασφάλιση

von morgen

αυριανός, μελλοντικός

s Kindergeld

επίδομα τέκνων

verlässlich

αξιόπιστος

r Zeitverlust

απώλεια/χάσιμο χρόνου

Aufgabe 50 / Seite 42
angenehm

ευχάριστος

e Infrastruktur, -en

υποδομή

ausgebaut

ανεπτυγμένος

s Stadtbild

αστικό περιβάλλον

abwechslungsreich

ποικιλόμορφος

r historische Stadtkern

ιστορικό κέντρο της πόλης

e Grünfläche, -n

χώρος πρασίνου

s Lebensmodell, -e

τρόπος ζωής

e Bürgerinitiative, -n

πρωτοβουλία πολιτών

e Selbsthilfegruppe, -n

ομάδα αυτοϋποστήριξης

sich formieren

σχηματίζομαι

e Kriminalitätsrate, -n

ποσοστό εγκληματικότητας

beschränkt

περιορισμένος

e Hektik

νευρικότητα, πυρετώδης ρυθμός

r Ruhepunkt, -e

σημείο ανάπαυσης

e Idylle, -n

ειδυλλιακό τοπίο

s Entspannen

χαλάρωμα

r Wahlhelfer, -

μέλος εφορευτικής επιτροπής

s Wahllokal, -e

εκλογικό κέντρο

Aufgabe 50 / Seite 43
firmenintern

ενδοεταιρικός

e Fortbildung

μετεκπαίδευση

r Ruhestand

συνταξιοδότηση

wohnlich

άνετος, φιλόξενος

gemütlich

ζεστός και ευχάριστος

an/bringen* A

τοποθετώ

ein/richten A

τακτοποιώ, επιπλώνω

Aufgabe 51 / Seite 44
e Umzugskiste, -n
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s Gericht, -e

φαγητό, έδεσμα

s Nahrungsmittel, -

τρόφιμο

e Ernährungswissenschaft

διαιτολογία

kalorienbewusst

προσέχοντας τις θερμίδες

Aufgabe 51 / Seite 45
verlegen A auf A

μεταθέτω

s Verständnis

κατανόηση

e Landesmusik

ντόπια μουσική

r Bildband, -"e

εικονογραφημένος τόμος

r Rahmen, -

κάδρο

bedruckt

εμπριμέ

s belegte Brot

(ανοικτό) σάντουιτς

Aufgabe 51 / Seite 46
s Entwicklungsland, -"er

αναπτυσσόμενη χώρα

e Spielwiese, -n

παιδική χαρά

r Hinweis, -e

υπόδειξη

e Bekanntmachung, -en

γνωστοποίηση

r Handzettel, -

φυλλάδιο

hinterlegen A

αφήνω, βάζω (για να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι)

e Geldspende, -n

χρηματική δωρεά

e Leinwand, -"e

οθόνη (κινηματογράφου)

r Lautsprecher, -

ηχείο

e Verfilmung, -en

διασκευή σε ταινία

kindgerecht

κατά τρόπο φιλικό προς τα παιδιά

ins Geschehen holen A

βάζω στο κέντρο των γεγονότων

ein/wirken auf A

επιδρώ

Aufgabe 51 / Seite 47
e Unterbrechung, -en

διακοπή

e Hintergrundmusik

μουσική υπόκρουση

e Berichterstattung, -en

ανταπόκριση

e Alarmmeldung, -en

έκτακτη ανακοίνωση

e Bevölkerung, -en

πληθυσμός

verbreiten A

διαδίδω

s Gesellschaftsspiel, -e

επιτραπέζιο παιχνίδι

Aufgabe 51 / Seite 48
s Einkommen, -

εισόδημα

pflegen A

φροντίζω, συντηρώ

decken A

καλύπτω

s Geschäftsleben

επιχειρηματική ζωή

zum "guten Ton" gehören

αποτελεί κανόνα συμπεριφοράς

r Anlass, -"e

αφορμή

e Mentalität, -en

νοοτροπία
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vor/weisen* A

διαθέτω

mittelmäßig

μέτριος

s Niveau, -s

επίπεδο

r Dolmetscher, -

διερμηνέας

Aufgabe 51 / Seite 49
e Führung, -en

ξενάγηση

wirken

δίνω την αίσθηση

lebendig

ζωντανός

r Workshop, -s

εργαστήρι

s Ansehen

κύρος

r Verdienst, -e

εισόδημα

e Aufstiegschance, -n

ευκαιρία επαγγελματικής ανέλιξης

erfordern A

απαιτώ

r Handwerker, -

τεχνίτης

Aufgabe 51 / Seite 50
an/erkennen* A

αναγνωρίζω

laufend-

τρέχων

Aufgabe 51 / Seite 51
e Studienfachwahl

επιλογή κλάδου σπουδών

Aufgabe 51 / Seite 52
e Veranstaltung, -en

εκδήλωση

e Mundpropaganda

διάδοση από στόμα σε στόμα

e Schallplatte, -n

δίσκος (βινυλίου)

r Schmuck

κοσμήματα

ein/kalkulieren A

(συν)υπολογίζω

begeistern A

ενθουσιάζω

unzählig

αμέτρητοι

spektakulär

θεαματικός

kostbar

πολύτιμος

enorm

τεράστιος

manipulieren A

χειραγωγώ

bestechen* A

δωροδοκώ

r Schiedsrichter, -

διαιτητής

einheimisch

ντόπιος

e Identifikation

ταύτιση

Aufgabe 51 / Seite 53
e Zubereitung, -en

παρασκευή

e Mobilität

κινητικότητα

gesundheitsschädlich

βλαβερός για την υγεία

r Stoff, -e

ουσία

verwenden A

χρησιμοποιώ
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r Wellensittich, -e

παπαγαλάκι

sich eignen für A

είμαι κατάλληλος για …

erziehen* A

ανατρέφω, διαπαιδαγωγώ

r Wachhund, -e

σκυλί φύλακας

an/fallen* A

προκύπτω

aus/setzen A

εκθέτω, παρατάω

e Box, -en

μποξ αλόγου (στο στάβλο)

Aufgabe 51 / Seite 54
für sich sein*

είμαι ανενόχλητος

e Rücksicht auf A

φροντίδα, σεβασμός

r Kompromiss, -e

συμβιβασμός

e Wohngemeinschaft, -en

συγκατοίκηση

sonstig-

λοιποί

s Gegenmodell, -e

εναλλακτικό πρότυπο

e Mitgliedschaft, -en

συμμετοχή ως μέλος

r Nachfolger, -

διάδοχος

Test 4
Aufgabe 1 / Seite 56
ein/fallen* D
e Currywurst, -"e
e Berliner Weiße

θυμάμαι, συνειδητοποιώ
ψητό λουκάνικο με σάλτσα κάρι
μπύρα ανακατεμένη με κάποιο σιρόπι

Aufgabe 2 / Seite 57
verzichten auf A
Dussmann
e Bauarbeiten (Pl.)
e Buchungsnummer, -n

στερούμαι
[επωνυμία καταστήματος]
οικοδομικές εργασίες
κωδικός κράτησης

Aufgabe 2 / Seite 58
r Flyer, e Räumlichkeiten (Pl.)
e Exkursion, -en

φυλλάδιο
χώροι
εκδρομή

Aufgabe 3 / Seite 58
richtiges Lächeln will gelernt sein
empfinden*
r Landsmann, Landsleute
r Kulturkreis, -e
r "Benimm"-Kurs, -e

το σωστό χαμόγελο πρέπει να το μάθει κανείς
θεωρώ
συμπατριώτης
πολιτισμικός χώρος
μαθήματα καλής συμπεριφοράς

Aufgabe 4 / Seite 58
e Liebenswürdigkeit

ευγένεια, αβρότητα

Aufgabe 5 / Seite 59
s "Land des Lächelns"
e Verhältnisse (Pl.)
stetig
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e Körperhaltung
e Gestik
r Faktor, -en
s Plus
zuverlässig
breit
e "Tagesschau"
verzeichnen A
e Einschaltquote, -n
erwähnen A
schätzen A
s Printmedium, …medien
sich fokussieren auf A
vernachlässigen A

www.praxis.gr
στάση του σώματος
χειρονομίες
παράγοντας
πλεονέκτημα
αξιόπιστος
ευρύς
[ειδησεογραφική εκπομπή]
καταγράφω
δείκτης ακροαματικότητας
αναφέρω
εκτιμώ
έντυπο μέσο (ενημέρωσης)
εστιάζω
παραμελώ

Aufgabe 6 / Seite 60
r Anbieter, s Telefonat, -e
e Muttersprachlerin, -nen

πάροχος
τηλεφώνημα
φυσική ομιλήτρια γλώσσας, native speaker

Aufgabe 7 / Seite 60
e Debatte, -n

συζήτηση, debate

Aufgabe 7 / Seite 61
belegen
sich aus/wirken auf A
mobben A
sich leisten A
einheitlich
r Rang
s Statussymbol, -e
ein/halten* A
sich gewöhnen an A
zumal
um einiges
gestalten A
r Slogan, -s
r Träger, wie auch immer
sich ab/spielen
hinter sich lassen* A
im Grunde genommen
e Einheitskleidung
r Zusammenhalt
s Gefühl vermitteln
sich bekennen* zu D
s Gleichheitsgefühl
stärken A
r Angriffspunkt, -e
r Schnürsenkel, schlimmer
mehr oder weniger
aus wohlhabenden Verhältnissen
r Mehraufwand
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αποδεικνύω
επιδρώ
ασκώ ψυχολογική βία
έχω τα απαιτούμενα χρήματα
ενιαίος
θέση
σύμβολο κοινωνικής θέσης
τηρώ
συνηθίζω (σε κάτι)
μιας και
αρκετά πιο …
σχεδιάζω (ρούχο)
σύνθημα
αυτός που φοράει
όπως και να 'χει
διαδραματίζομαι
αφήνω πίσω μου
κατά βάθος
ενιαία, ομοιόμορφη ενδυμασία
συνοχή
δίνω την αίσθηση
ταυτίζομαι
αίσθημα ισότητας
ενδυναμώνω
τρωτό σημείο
κορδόνι
χειρότερα
λίγο-πολύ
ευκατάστατος
παραπανίσια δαπάνη
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schaffen* A
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δημιουργώ

Aufgabe 9 / Seite 62
e Bedienungsanleitung, -en
e Anweisung, -en

οδηγίες χρήσης
εντολή

Aufgabe 10 / Seite 64
e Einweihung
e Kaffeetasse, -n
nach/sehen*
aus/suchen A
s Kuchenrezept, -e

εγκαίνια
φλιτζάνι του καφέ
ελέγχω
διαλέγω
συνταγή για κεικ

Aufgabe 11 / Seite 65
lecker
backen* A
s Mehl
s Backpulver
e Zartbitterschokolade, -n
e Vollmilchschokolade, -n
s Kakaopulver
e Schokoladenglasur
e Springform, -en
mit Backpapier auskleiden A
r Backofen, -"
bei geringer Hitze
erwärmen Α
schmelzen*
gelegentlich
um/rühren Α
vom Herd nehmen* A
e Rührschüssel, -n
um/füllen A
abkühlen lassen* A
auf höchster Stufe
unter/rühren A
r Teig
flüssig
aus der Form lösen A
mit Glasur überziehen* A

νόστιμος
ψήνω
αλεύρι
μπέικιν πάουντερ
σοκολάτα υγείας
σοκολάτα γάλακτος
κακάο σε σκόνη
γλάσο σοκολάτας
στρογγυλή φόρμα (για κέικ, που ανοίγει)
καλύπτω εσωτερικά με λαδόκολλα
(ηλεκτρικός) φούρνος
σε χαμηλή θερμοκρασία
ζεσταίνω
λιώνω
κάθε τόσο
ανακατεύω
βγάζω από τη φωτιά
μπολ ανάμειξης
μεταγγίζω
αφήνω να κρυώσει
στη μέγιστη ταχύτητα
αναμειγνύω
ζύμη
ρευστός
ξεφορμάρω
αλείφω με γλάσο

Aufgabe 12 / Seite 66
im Zeichen G stehen*
absolvieren A
bereichern A

χαρακτηρίζομαι (από κάτι)
ολοκληρώνω
εμπλουτίζω

Aufgabe 13 / Seite 66
sechs Richtige
r Erfahrungsbericht, -e
e Bedenken (Pl.)
Anschluss finden*
selbstverständlich
jede Menge
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αφήγηση των εμπειριών
ενδοιασμοί
κάνω γνωριμίες
φυσικά
πολλοί
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e Truppe, -n
s Spannende daran
somit
der Konversation folgen
s Flair
beeindruckend
Land und Leute
einen Einblick bekommen*
alles in allem
definitiv

www.praxis.gr
ομάδα
το συναρπαστικό της υπόθεσης
επομένως
παρακολουθώ τη συζήτηση
ατμόσφαιρα
εντυπωσιακός
τόπος και άνθρωποι
αποκτώ ιδέα (για κάτι)
συνολικά
ξεκάθαρα

Aufgabe 14 / Seite 67
verschwinden*
Jung und Alt
unter einem Dach leben
füreinander sorgen
an/regen zu D

εξαφανίζομαι
οι νέοι και οι γέροι
ζω κάτω από την ίδια στέγη
φροντίζει ο ένας τον άλλο
παρακινώ

Aufgabe 15 / Seite 67
s Mehrgenerationenhaus, -"er
Untertitel ein/schalten
generationsübergreifendes Wohnen
e Manufaktur, -en
vertreten sein*

σπίτι όπου συγκατοικούν περισσότερες γενιές
βάζω υπότιτλους (σε μια ταινία)
συγκατοίκηση πολλών γενιών
βιοτεχνία
εκπροσωπούμαι

Aufgabe 16 / Seite 68
s Dachgeschoss, -e
e Dachterrasse, -n

σοφίτα
ταράτσα, roof garden

Aufgabe 16 / Seite 69
Eindrücke gewinnen*
zu fünft
tolerieren A
e Zeitabsprache, -n
e Unterkunft, -"e
lehrreich
Sitten und Bräuche
e Wandertour, -en
e Hütte, -n

αποκτώ εντυπώσεις
κατά πεντάδες
ανέχομαι
συμφωνία για την ώρα συνάντησης
κατάλυμα
διδακτικός
ήθη και έθιμα
πεζοπορία
(ορεινό) καταφύγιο

Aufgabe 17 / Seite 70
unvergesslich
imposant
traumhaft
gepflegt
e Öffentlichkeit
ein "Muss"
e Flugbegleiterin, -nen
e Haarpflege
im Vordergrund stehen*

αξέχαστος
επιβλητικός
ονειρεμένος
περιποιημένος
δημοσιότητα
απαραίτητη προϋπόθεση
αεροσυνοδός
περιποίηση των μαλλιών
βρίσκομαι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος

Aufgabe 17 / Seite 71
hinsichtlich G
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kurzfristig
ein/liefern A
vertreten* A
r Packer, s Transportunternehmen, e Betreuerin, -nen
s Altenheim, -e
r Zeitungsausträger, vorbei/gehen* bei D

www.praxis.gr
βραχυπρόθεσμα
εισάγω (στο νοσοκομείο)
αναπληρώνω
συσκευαστής
επιχείρηση μεταφορών
υπεύθυνος για τη φροντίδα (προσώπων)
γηροκομείο
διανομέας εφημερίδων
περνώ (από κάπου)

Aufgabe 17 / Seite 72
r Inlandtourismus

εσωτερικός τουρισμός

Aufgabe 17 / Seite 73
r Einfluss, -"e
r Tornado, -s
e Existenzangst, -"e
verursachen A
r Föhn
aufgeschlossen
lebensbejahend
spontan
fälschlicherweise
e Wetterlage
e Gemütslage
s Einzelkind, -er

επιρροή
ανεµοστρόβιλος
υπαρξιακό άγχος
προκαλώ
θερμός και ξηρός άνεμος
ανοιχτόκαρδος
με θετική στάση ζωής
αυθόρμητα
εσφαλμένως
καιρικές συνθήκες
ψυχική κατάσταση
μοναχοπαίδι

Aufgabe 17 / Seite 74
e Beliebtheit
regional
s Konsumverhalten
s Zielland, -"er
r Klimawandel
r Streit

δημοτικότητα, δημοφιλία
τοπικός
καταναλωτική συμπεριφορά
χώρα προορισμού
κλιματολογική αλλαγή
τσακωμός, καβγάς

Test 5
Aufgabe 1 / Seite 76
übergewichtig

υπέρβαρος

Aufgabe 2 / Seite 76
Hilfe an/bieten* D
unter vier Augen
ab/nehmen*
erleichtert
lästig
ändern A
in erster Linie

προσφέρω βοήθεια
κατ΄ιδίαν
αδυνατίζω
ανακουφισμένος
ενοχλητικός
μεταποιώ
κατά κύριο λόγο

Aufgabe 4 / Seite 79
r Riese, -n
e Schwebebahn
e Gesamtstrecke
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συνολική διαδρομή
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r Fahrgast, -"e
befördern A
im Durchschnitt

www.praxis.gr
επιβάτης
μεταφέρω
κατά μέσον όρο

Aufgabe 6 / Seite 80
leistungsstark
s Zubehörteil, -e
formulieren A
gleichermaßen
e Erwartung, -en
seitens G
neureich
elitär
e Unterrichtssprache, -n
international zusammengesetzte Klassen

υψηλής απόδοσης
εξάρτημα
διατυπώνω
εξ ίσου
προσδοκία
εκ μέρους
νεόπλουτος
ελιτιστικός
γλώσσα διδασκαλίας
τάξεις που αποτελούνται από μαθητές διαφόρων
εθνικοτήτων

Aufgabe 6 / Seite 81
besorgt sein um A
beschlossen
s Ergreifen
e Verkehrsteilnehmer (Pl.)
r Zusammenschluss, -"e
führend
finanzkräftig
r Standort, -e
e Ausarbeitung
kontrovers diskutieren

ανησυχώ
συμφωνημένος
λήψη (μέτρων,αποφάσεων)
πεζοί και οδηγοί
ένωση
πρωτοπόρος
οικονομικά ισχυρός
χώρος εγκατάστασης
εκπόνηση
συζητώ αντιπαραθέτοντας απόψεις

Aufgabe 7 / Seite 81
r Abstellraum, -"e
e Kaution, -en
erforderlich
e Verkehrsanbindung, -en
r Besichtigungstermin, -e

αποθήκη
εγγύηση
απαραίτητος
συγκοινωνιακή σύνδεση
ημερομηνία επίσκεψης (στο ακίνητο)

Aufgabe 8 / Seite 82
an/erkennen* A
des Hauses verweisen*A
e Aufsicht
angewiesen sein*
untersagt sein*
Sorge tragen* für A
gestattet sein*
auf/fordern A
beobachten Α

αναγνωρίζω
αποπέμπω / αποβάλλω από το σπίτι
επιτήρηση
έχω εντολή
απαγορεύεται
φροντίζω
επιτρέπεται
προτρέπω
παρατηρώ

Aufgabe 9 / Seite 82
r Stadtlauf, -"e
diesjähriginsgesamt
e Klasse, -n
e Strecke, -n
r Hobbylauf
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αγώνας δρόμου μέσα στην πόλη
φετινός
συνολικά
κατηγορία
διαδρομή
αγώνας γνωριμίας (σε σύντομη απόσταση)
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e Meile, -n
e Teilnahmebestätigung, -en
e Versorgung

www.praxis.gr
μίλι
επιβεβαίωση συμμετοχής
τροφοδοσία, εφοδιασμός

Aufgabe 10 / Seite 83
freiwillig
vertreten sein*
r Mittelpunkt
r Austausch
profitieren von D
sich beteiligen an D
fürs Leben
e kompetente Betreuung

εθελοντικός
εκπροσωπούμαι
επίκεντρο
ανταλλαγή
επωφελούμαι
συμμετέχω
για μια ζωή
εξειδικευμένη υποστήριξη

Aufgabe 11 / Seite 84
r Umgang
r Vertreter, regeln Α
sich einigen auf A
e Alphabetisierung
e Schulung, -en
sicher
e Benutzung
e Ausrüstung, -en
zur Verfügung stellen Α
e Diskriminierung, -en
finanzielle Mittel (Pl.)
e Unterrichtsform, -en
daher
r Einsatz, -"e
heutzutage

σχέση
εκπρόσωπος
ρυθμίζω
καταλήγω σε συμφωνία
διδασκαλία γραφής και ανάγνωσης
κατάρτιση
ασφαλής
χρήση
εξοπλισμός
θέτω στη διάθεση
διάκριση
χρήματα, οικονομικοί πόροι
μορφή διδασκαλίας
γι΄αυτό το λόγο
χρήση
στην εποχή μας

SCHREIBEN, Teil 1 / Seite 85
statt/finden*
draußen
auf/treten*
r Straßenkünstler, unbedingt
endlich mal
mit/erleben A
spektakulär
s Feuerwerk, -e
falls
übernachten

λαμβάνω χώρα
έξω, στο ύπαιθρο
εμφανίζομαι
καλλιτέχνης του δρόμου
οπωσδήποτε
επιτέλους
ζω από κοντά
εντυπωσιακός
πυροτέχνημα
σε περίπτωση που …
διανυκτερεύω

Aufgabe 12 / Seite 85
einmalig
wie sieht's aus?

μοναδικός
τι λες;

SCHREIBEN, Teil 2 / Seite 86
Eindruck machen
beweisen*
"Kleider machen Leute"
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κάνω εντύπωση
αποδεικνύω
τα ρούχα κάνουν τον άνθρωπο
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r Modetrend, -s
s Äußere
e Verpackung, -en
mehr Schein als Sein
innere Werte (Pl.)

www.praxis.gr
τάση της μόδας
εξωτερική εμφάνιση
περιτύλιγμα
περισσότερο φαίνεσθαι παρά ουσία
εσωτερικές αξίες

SCHREIBEN, Teil 3 / Seite 86
ab/sagen
verschieben* Α
e Renovierungsarbeiten (Pl.)
sich in Verbindung setzen mit D

ακυρώνω (ραντεβού / συνάντηση)
αναβάλλω
έργα ανακαίνισης
έρχομαι σε επικοινωνία

SPRECHEN, Teil 1 / Seite 87
möbliert
s Studentenviertel, e Nebenkosten (Pl.)
jetzigs Elternhaus
s Haushaltsgerät, -e
e Bettwäsche
s Handtuch, -"er

επιπλωμένος
φοιτητική γειτονιά
κοινόχρηστα
τωρινός
πατρικό (σπίτι)
οικιακή συσκευή
κλινοσκεπάσματα
πετσέτα

SPRECHEN, Teil 2-Kandidat(in) 1 / Seite 87
öffentlich
s Verkehrsmittel, e Stofftasche, -n
r Rucksack, -"e
e Umweltverschmutzung
r Umweltschutz
e Unterstützung
nichts unternehmen*
umweltfreundlich
Maßnahmen ergreifen*
s Nachbarland, -"er
nichts ist gewonnen

δημόσιος
μέσο μεταφοράς
υφασμάτινη τσάντα
σακίδιο
μόλυνση του περιβάλλοντος
προστασία του περιβάλλοντος
υποστήριξη
δεν κάνω τίποτε
φιλικός προς το περιβάλλον
λαμβάνω μέτρα
γειτονική χώρα
δεν υπάρχει όφελος

SPRECHEN, Teil 2-Kandidat(in) 1 / Seite 88
bestrafen A
führen zu D
e Konkurrenz
gerecht
beurteilen A
s Machtinstrument, -e
benoten A
e Leistungsgesellschaft
e Vorbereitung, -en
an/zeigen A
e Lehrerkonferenz, -en
besprechen* Α
fest/legen A
faul
sich an/strengen

©Praxis Verlag 2014

τιμωρώ
οδηγώ
ανταγωνισμός
δίκαιος
κρίνω
όργανο εξουσίας
βαθμολογώ
ανταγωνιστική κοινωνία
προετοιμασία
δείχνω
συνεδρίαση διδασκόντων, σύσκεψη καθηγητών
συζητώ (κάποιο θέμα)
(καθ)ορίζω
τεμπέλης
προσπαθώ
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SPRECHEN, Teil 2-Kandidat(in) 2 / Seite 88
leicht fallen* D
s Gewicht, -e
s Lesegerät, -e
sich durch/setzen
weg/fallen*
s Kulturgut, -"er
um/blättern
belasten

είναι εύκολο
βάρος
μηχάνημα ανάγνωσης
επιβάλλομαι
παραλείπομαι
πολιτισμικό αγαθό
γυρίζω σελίδα, φυλλομετρώ
επιβαρύνω

SPRECHEN, Teil 2-Kandidat(in) 2 / Seite 89
bieten* D A
s politische Geschehen
mitverantwortlich
s Recht
e Mehrheit
e Wahl, -en
unbedingt
versprechen*

προσφέρω
πολιτικά δρώμενα
συνυπεύθυνος
δίκαιο
πλειοψηφία
εκλογές
απαραίτητα
υπόσχομαι

SPRECHEN, Teil 3-Kandidat(in)1 / Seite 89
e Aussicht, -en

προοπτική

SPRECHEN, Teil 3-Kandidat(in)2 / Seite 90
s Herunterladen

κατέβασμα δεδομένων (από το διαδίκτυο)

TEST 6
Aufgabe 2 / Seite 92
selbstständig
Urlaub verbringen*
allerdings
zurecht/kommen* mit D
nicht gerade

ανεξάρτητος
περνάω τις διακοπές
ωστόσο
τα πάω καλά (με κάτι)
όχι και τόσο

Aufgabe 4 / Seite 94
sich an/melden
bereits
einiges

εγγράφομαι
κιόλας, ήδη
μερικά (πράγματα)

Aufgabe 5 /Seite 94
e Bewerbung, -en
Kriterien erfüllen
e Geduld
motiviert

αίτηση πρόσληψης
πληρώ προϋποθέσεις
υπομονή
πρόθυμος

Aufgabe 6 / Seite 95
r Pessimismus
verlängern A
begründen A
intaktes Elternhaus
e Geldsorgen (Pl.)
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απαισιοδοξία
παρατείνω, επιμηκύνω
αιτιολογώ
σωστό οικογενειακό περιβάλλον
οικονομικά προβλήματα
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neulich
r Anteil, -e
r Befragte, -n

www.praxis.gr
πρόσφατα
μερίδιο
ερωτηθείς

Aufgabe 7 / Seite 96
e Beute, -n
e Grenze, -n
eine Straftat begehen*
sich handeln um A
r Diebstahl, -"e
s Stehlen
r Ladendiebstahl, -"e
e Schicht, -en
e Gesellschaft, -en
e Erziehung
zu tun haben* mit D
e Mutprobe, -n
r Gruppendruck
empfindlich
bestrafen A
s Jugendamt
in der Regel
hilflos
die Nerven behalten*
sich zusammen/setzen mit D
e Drohung, -en
ein/schätzen A

λεία
όριο
διαπράττω αξιόποινη πράξη
πρόκειται για …
κλοπή
κλέψιμο
κλοπή σε κατάστημα
(κοινωνικό) στρώμα
κοινωνία
ανατροφή
έχω να κάνω με …
δοκιμασία θάρρους
πίεση μεταξύ των μελών μιας ομάδας
ευαίσθητος
τιμωρώ
υπηρεσία ανηλίκων
κατά κανόνα
αμήχανος
διατηρώ την ψυχραιμία μου
συσκέπτομαι (με κάποιον)
απειλή
εκτιμώ, υπολογίζω

Aufgabe 8 / Seite 97
aus/schütten A
"Carpe diem"
genießen* Α
erfolgreich
selbstsicher
heilend
s Denken
zuversichtlich
sich erholen von D
r Blutdruck
depressiv
niedrig
gezielt
e Stärke, -n
e Dankbarkeit
durchs Leben gehen*
e Akupunktur
e Heilmethode, -n
e Genetik
e Weisheit, -en
klug
s Nachahmen
e Erfahrung, -en
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εκκρίνω
"άδραξε τη μέρα"
απολαμβάνω
πετυχημένος
με αυτοπεποίθηση
θεραπευτικός
σκέψη
αισιόδοξος
συνέρχομαι (από κάτι)
αρτηριακή πίεση
καταθλιπτικός
χαμηλός
στοχευμένα
δυνατό σημείο
ευγνωμοσύνη
ζω (τη ζωή μου)
βελονισμός
θεραπευτική μέθοδος
γενετική
σοφία
σωστά, συνετά
μίμηση
εμπειρία
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Aufgabe 9 / Seite 98
r Vortrag, -"e
r Vortragsbesuch, -e
r Inhalt, -e

παρουσίαση, διάλεξη
παρακολούθηση μιας παρουσίασης
περιεχόμενο

Aufgabe 10 / Seite 98
r Apotheker, -

φαρμακοποιός

Aufgabe 10 / Seite 99
e Professorin, -nen
e Soziolinguistik
s Publikum
e Verhaltensweise, -n
r Seminarteilnehmer, e Persönlichkeitsentwicklung
unbewusst
r Kommunikationswissenschaftler, e Videoaufnahme, -n
r Katzenhalter, artgerecht
e Tierheilpraktikerin, -nen
e Schlafstörung, -en
r Parlamentarier, r Beschluss, -"e
empfehlen* A
e Umstellung, -en
altersgerecht
e Ernährung
r Homöopath, -en
e Grundlage, -n
Ayurveda
r Hauseigentümer, s Heizsystem, -e
s Einrichtungshaus, -"er

καθηγήτρια
κοινωνιογλωσσολογία
κοινό
τρόπος συμπεριφοράς
ο συμμετέχων σε σεμινάριο
εξέλιξη της προσωπικότητας
ακούσιος
επικοινωνιολόγος
βιντεοσκόπηση
κάτοχος γάτας
κατάλληλος (για το είδος του ζώου)
θεραπεύτρια ζώων
διαταραχή ύπνου
βουλευτής
απόφαση
συνιστώ
προσαρμογή
κατάλληλος για την ηλικία
διατροφή
ομοιοπαθητικός γιατρός
βάση, βασική αρχή
[Αγιουρβέδα = θεραπεία με ανθρωποσοφικά φάρμακα]
ιδιοκτήτης σπιτιού
σύστημα θέρμανσης
κατάστημα επίπλωσης

Aufgabe 11 / Seite 100
e Genesung
seinen Standpunkt vertreten*
leistungsfähig
durcheinander/bringen* Α
hin/nehmen* A
ab/nehmen*

ανάρρωση
εκφράζω τη θέση μου
αποδοτικός
αναστατώνω, φέρνω άνω κάτω
ανέχομαι
μειώνομαι

Aufgabe 12 / Seite 100
e Wetterwarte, -n
r Zusammenhang, -"e
e Wetterstation, -en
ein/richten A
aus/bauen A
s Abitur
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μετεωρολογικός σταθμός
σχέση
μετεωρολογικός σταθμός
εγκαθιστώ
επεκτείνω
απολυτήριο (γερμανικού) λυκείου
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Aufgabe 12 / Seite 101
gründen A
so gut wie …
r Skilanglauf, -"e
mediterran

ιδρύω
σχεδόν …
σκι αντοχής
μεσογειακός

Aufgabe 13 / Seite 101
e Dürre
r Nebel
e Bewölkung

ξηρασία
ομίχλη
συννεφιά

Aufgabe 14 / Seite 102
r Rundgang
s Messinstrument, -e
e Führung, -en
sich verlassen* auf A
sich entfernen
voraus/sagen A
sich erwärmen
r Sonnenkollektor, -en
installieren A
sich weigern
ein/bauen A
e Kältewelle, -n
sich aus/breiten
sich bessern
sich an/schaffen A

γύρος, περιήγηση
εργαλείο μέτρησης
ξενάγηση
βασίζομαι (σε κάποιον / κάτι)
απομακρύνομαι
κάνω πρόγνωση, προβλέπω
θερμαίνομαι
ηλιακός συλλέκτης
τοποθετώ, εγκαθιστώ
αρνούμαι
τοποθετώ
κύμα ψύχους
εξαπλώνομαι
βελτιώνομαι
προμηθεύομαι

Aufgabe 15 / Seite 103
e Fahrgemeinschaft, -en
e Mitfahrgelegenheit, -en
s Portal, -e
nutzen A
r Treffpunkt, -e

από κοινού χρήση αυτοκινήτου Ι.Χ.
δυνατότητα συνταξίδευσης
(διαδικτυακή) πύλη
χρησιμοποιώ
σημείο συνάντησης

Aufgabe 17 / Seite 103
e Lebensführung
s Körpergewicht
ausreichend

τρόπος ζωής
σωματικό βάρος
επαρκής

SCHREIBEN, Teil 1 / Seite 104
r Geist
e Seele, -n
höflich
D viel bringen*

πνεύμα
ψυχή
ευγενικός
ωφελώ (κάποιον) πολύ

Aufgabe 18 / Seite 104
e Volkshochschule, -n

Λαϊκό Πανεπιστήμιο

SCHREIBEN, Teil 2 / Seite 105
r Zweck, -e
süchtig
gefährdet sein*
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σκοπός
εξαρτημένος
βρίσκομαι σε κίνδυνο
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günstig
e Flatrate, -s
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σε συμφέρουσα τιμή
ενιαία τιμή

SCHREIBEN, Teil 3 / Seite 105
e Vertragsunterzeichnung
r Sportunfall, -"e
r Verkehrsunfall, -"e
s Verständnis
einen Termin vereinbaren

υπογραφή σύμβασης
ατύχημα σε αθλητικό χώρο, κατα την ώρα άθλησης
τροχαίο ατύχημα
κατανόηση
κλείνω ραντεβού

SPRECHEN, Teil 1 / Seite 106
am Samstag darauf
jahrelang
s Mitglied, -er
bestimmtà la carte
auf alle Fälle
sich untereinander teilen Α

το επόμενο Σάββατο
επί σειρά ετών, επί χρόνια
μέλος
συγκεκριμένος
με ελεύθερη επιλογή φαγητών από τον κατάλογο
σε κάθε περίπτωση
μοιραζόμαστε (κάτι) μεταξύ μας

SPRECHEN, Teil 2-Kandidat(in) 1 / Seite 106
e Steuer, -n
e Versicherung, -en
verantwortlich für A
im Stau stehen*
e Parkhausgebühr, -en
sicher sein* vor D
r Taschendieb, -e

φόρος
ασφάλεια
υπεύθυνος (για κάτι)
βρίσκομαι σε μποτιλιάρισμα
τέλος στάθμευσης (σε πολυόροφο parking)
είμαι ασφαλής, δεν κινδυνεύω (από κάποιον / κάτι)
πορτοφολάς

SPRECHEN, Teil 2-Kandidat(in) 1 / Seite 107
ehemalige Plattform, -en
r Meinungsaustausch
mühelos
veröffentlichen
missbrauchen

παλιός, πρώην
(ηλεκτρονική) πλατφόρμα
ανταλλαγή απόψεων
χωρίς κόπο
δημοσιεύω
κάνω κατάχρηση

SPRECHEN, Teil 2-Kandidat(in) 2 / Seite 107
e Krankenschwester, -n
r Pensionär, -e

νοσοκόμα
συνταξιούχος

SPRECHEN, Teil 2-Kandidat(in) 2 / Seite 108
witzig
amüsant
e Stimme, -n
r Kandidat, -en
abgesprochen
lächerlich machen Α
e Jury, -s
urteilen
unsachlich
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αστείος
διασκεδαστικός
ψήφος
υποψήφιος
προσυνεννοημένος, στημένος
γελοιοποιώ
κριτική επιτροπή
κρίνω
όχι αντικειμενικά, υποκειμενικά
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Test 7
Aufgabe 2 / Seite 110
Steine in den Weg legen D
e Träne, -n

βάζω εμπόδια στο δρόμο κάποιου
δάκρυ

Aufgabe 3 / Seite 111
e Herausforderung, -en
e Arbeitsbedingungen (Pl.)
lehrreich

πρόκληση
συνθήκες εργασίας
διδακτικός

Aufgabe 4 / Seite 112
zu Ende bringen* A

φέρνω σε πέρας

Aufgabe 4 / Seite 113
r Gebrauchtwagen, r Ursprung
hautnah erleben A
aus Sicherheitsgründen
e Flüssigkeit, -en
s Handgepäck
e Silvesternacht
schwacher Wind
e Allianz

μεταχειρισμένο αυτοκίνητο
προέλευση
ζω / βιώνω (κάτι) από κοντά
για λόγους ασφαλείας
υγρό
χειραποσκευή
νύχτα παραμονής Πρωτοχρονιάς
ασθενής άνεμος
συμμαχία

Aufgabe 4 / Seite 114
e Moderatorin, -nen
e Auswahlmöglichkeit, -en
e Ausgabe, -n

παρουσιάστρια (εκπομπής)
δυνατότητα επιλογής
έκδοση, τεύχος

Aufgabe 5 / Seite 114
sich gut verstehen* mit D
sich beschweren
sich bewerben*
sich entschließen*
sich erkälten
sich fürchten
sich schämen
s Abschiedsgeschenk, -e

τα πάω καλά με κάποιον
παραπονούμαι
υποβάλλω αίτηση (για μια θέση)
αποφασίζω
κρυολογώ
φοβάμαι
ντρέπομαι
αποχαιρετιστήριο δώρο

Aufgabe 5 / Seite 115
ein/stellen A
sich gewöhnen an A
beschäftigen A
s Gehalt, -"er
s Verschicken
e Erhöhung, -en

προσλαμβάνω
συνηθίζω (σε κάτι)
απασχολώ
μισθός
αποστολή
αύξηση

Aufgabe 6 / Seite 115
e Erfolgsgeschichte, -n
r Initiator, -en
e Jahrgangsstufe, -n
entscheiden*
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επιτυχημένη πορεία, success story
πρωτεργάτης
(σχολική) τάξη
αποφασίζω
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wagen Α
stolz
es schaffen
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τολμώ
περήφανος
τα καταφέρνω

Aufgabe 7 / Seite 116
r Ingenieur, -e
geräuschlos
e Landschaft, -en
wie im Flug
eher
sich an/schaffen Α
sich Ratschläge holen von D
benennen* Α

μηχανικός
αθόρυβα
τοπίο
πολύ γρήγορα, στη στιγμή
μάλλον
αγοράζω
συμβουλεύομαι κάποιον / ζητώ τη συμβουλή κάποιου
αναφέρω (ονομαστικά)

Aufgabe 7 / Seite 117
s Tempolimit, -s
sich ab/wechseln
r Eindruck, -"e

όριο ταχύτητας
εναλλάσσομαι
εντύπωση

Aufgabe 9 / Seite 118
r Roman, -e
s Gedicht, -e
s Fachbuch, -"er

μυθιστόρημα
ποίημα
εξειδικευμένο βιβλίο

Aufgabe 10 / Seite 118
e Druckvariante, -n
produzieren A
r Stoff, -e
e Stimme, -n
prominent
r Schauspieler, s Exemplar, -e

τυπωμένο βιβλίο
παράγω
θέμα, περιεχόμενο
φωνή
πολύ γνωστός
ηθοποιός
αντίτυπο

Aufgabe 11 / Seite 119
vernachlässigen Α
r Zeitmangel
e Literatur
begeistern A
an ein Buch kommen*

παραμελώ
έλλειψη χρόνου
λογοτεχνία
ενθουσιάζω
προμηθεύομαι ένα βιβλίο

Aufgabe 12 / Seite 119

verbunden mit D

συνδεδεμένος (με κάτι)

gleichzeitig
r Bereich, -e
logischerweise

ταυτόχρονα
τομέας
λογικά

Aufgabe 13 / Seite 120
e Prozentzahl, -en
s Jugendforschungsinstitut, -e
e Lebenssituation, -en
befragen A
überzeugt
ab/verlangen D A
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ποσοστό
ίδρυμα ερευνών νεότητας
ζωή
ρωτώ
πεπεισμένος
απαιτώ (από κάποιον κάτι)
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vor lauter …
negativ besetzt
schimpfen
im Vordergrund stehen*
hauptsächlich
e Traurigkeit
e Wut

από το πολύ …
προκαλεί αρνητικούς συνειρμούς
μαλώνω
βρίσκομαι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος
κυρίως
λύπη
θυμός

Aufgabe 14 / Seite 121
r Wettkampf, -"e

αγώνας

Aufgabe 15 / Seite 121
s Schwimmabzeichen, r Schwimmpass, -"e
s Seepferdchen, -

κολυμβητικό σήμα
δίπλωμα κολύμβησης
ιππόκαμπος [δίπλωμα κολύμβησης για αρχάριους]

Aufgabe 16 / Seite 121
e Redewendung, -en
r Strom, -"e
bleiern
e Ente, -n

ιδιωματισμός
ρεύμα
μολυβένιος
πάπια

Aufgabe 18 / Seite 122
e Angst, -"e
e Flugangst
r Simulationsflug, -"e
r Flugzeugsimulator, -en
r Flughafen, -"
r Kurzstreckenflug, -"e
r Abschlussflug, -"e
e Erfolgsquote, -n

φόβος
αεροφοβία
προσομοίωση πτήσης
προσομοιωτής πτήσης αεροπλάνου
αεροδρόμιο, αερολιμένας
πτήση μικρής απόστασης / διάρκειας
τελική πτήση
ποσοστό επιτυχίας

SCHREIBEN, Teil 1 / Seite 123
rechtzeitig
gute Plätze bekommen*
r Kurskamerad, -en
e Vorstellung, -en

εγκαίρως
βρίσκω καλές θέσεις
συμμαθητής
παράσταση

Aufgabe 19 / Seite 124
nebeneinander
e Landeskunde
nebenbei

δίπλα δίπλα
γνώση στοιχείων ιστορίας, γεωγραφίας, πολιτικής και
πολιτισμού μιας χώρας
παράλληλα

SCHREIBEN, Teil 2 / Seite 124
r Eintritt
s Menschenrecht, -e
e Kosten tragen*

είσοδος
ανθρώπινο δικαίωμα
φέρω / καλύπτω τα έξοδα

SCHREIBEN, Teil 3 / Seite 125
im Vorweg
e Projektwoche, -n

SPRECHEN, Teil 1 / Seite 125
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εκ των προτέρων
εβδομάδα αφιερωμένη σε συγκεκριμένο θέμα
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s Vereinshaus, -"er
aufmerksam machen Α auf A
r Postkasten, -"
r Privathaushalt, -e
e Sportanlage, -n
r Lautsprecher, je nach D
drinnen
r Saal, Säle
s Werbegeschenk, -e
r Schlüsselanhänger, r Aufkleber, -

www.praxis.gr
γραφεία / λέσχη του συλλόγου
εφιστώ την προσοχή (κάποιου σε κάτι)
γραμματοκιβώτιο
(ιδιωτικό) νοικοκυριό
αθλητική εγκατάστση
μεγάφωνο, ηχείο
σύμφωνα με …
μέσα
αίθουσα
διαφημιστικό δώρο
μπρελόκ
αυτοκόλλητο

SPRECHEN, Teil 2-Kandidat(in) 1 / Seite 126
verführen A zu D
e Denkweise, -n
s Komasaufen
betrunken
interessanterweise
ab/schrecken A vor D
s Abgas, -e
zerstören A
r Einwohner, e Lärmbelästigung
"wild"
behindern A
e Mobilität
s Grundrecht, -e
r Gegenstand, -"e
autofrei
r Stadtrand
r Ausflug, -"e

παρασύρω (κάποιον σε κάποια ενέργεια)
τρόπος σκέψης
μέθη μέχρι λιποθυμίας
μεθυσμένος
κατά παράξενο τρόπο
αποθαρρύνω (κάποιον από κάποια ενέργεια)
καυσαέριο
καταστρέφω
κάτοικος
ηχορύπανση
παράνομα
(παρ)εμποδίζω, παρακωλύω
κινητικότητα
θεμελιώδες δικαίωμα
αντικείμενο
χωρίς αυτοκίνητα
περίχωρα / περιφέρεια της πόλης
εκδρομή

SPRECHEN, Teil 2-Kandidat(in) 2 / Seite 127
schützen A vor D
e Ballaststoffe (Pl.)
s Herzproblem, -e
r Krebs
e Verdauung
saisonal
r Zusatzstoff, -e
biologisch angebaut
halten*
enthalten* A
r Stoff, -e
e Immobilie, -n
hinaus/werfen* A
r Wohnraum, -"e
(um)/gestalten A
r Vermieter, entfallen*
e Reparatur, -en
e Immobiliensteuer, -n
flexibel
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προστατεύω (κάποιον από κάτι)
άπεπτες φυτικές ίνες
καρδιακό πρόβλημα
καρκίνος
πέψη
εποχι(α)κός
πρόσθετη ουσία
βιολογικής καλλιέργειας
διαρκώ
περιέχω
ουσία
ακίνητο
κάνω έξωση, πετάω έξω
χώρος κατοικίας
(επανα)διευθετώ
εκμισθωτής
δεν υφίσταμαι, εκλείπω
επισκευή
φόρος ακινήτου
ευέλικτος
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e Heirat
e Familiengründung

www.praxis.gr
γάμος
δημιουργία οικογένειας

SPRECHEN, Teil 3 / Seite 128
e Aufklärungskampagne, -n
e Einteilung
ein/schränken A
erleichtern A
s Fahrverbot
e Ausnahme, -n
veränderte Essgewohnheiten (Pl.)
r Bankkredit, -e
gefährlich
e Entwicklung, -en

εκστρατεία ενημέρωσης
διαχωρισμός
περιορίζω
διευκολύνω
απαγόρευση κυκλοφορίας
εξαίρεση
διατροφικές συνήθειες που έχουν αλλάξει
τραπεζική πίστωση, τραπεζικό δάνειο
επικίνδυνος
εξέλιξη

Test 8
Aufgabe 1 / Seite 130
s "Dreiländereck"
prähistorisch
e Pfahlbauten (Pl.)
s Holz

τριεθνές
προϊστορικός
κτίσματα θεμελιωμένα με πασσάλους στο νερό
ξύλο

Aufgabe 3 / Seite 131
e Absicht, -en
unter/bringen* A

σκοπός
τακτοποιώ

Aufgabe 4 / Seite 132
vor/haben*
e Entscheidung, -en
sich aus/tauschen mit D
gemeinsam
e Vollpension
buchen A
r Elternabend, -e
r Blick
e Burg, -en

σκοπεύω
απόφαση
ανταλλάσσω απόψεις, συζητώ
μαζί, από κοινού
πλήρης διατροφή
κλείνω (δωμάτιο)
συνάντηση γονέων και δασκάλων
θέα
κάστρο

Aufgabe 5 / Seite 133
beschreiben* A
s Doppelstockbett, -en
e Einrichtung
verändern A
e Terrassentür, -en
r Schrank, -"e

περιγράφω
(κρεβάτι) κουκέτα
επίπλωση
αλλάζω
πόρτα βεράντας
ντουλάπα

Aufgabe 6 / Seite 134
abgeschlossen
r Einbruch, -"e
sich um/sehen*
lehnen an A
r Korb, -"e
zerbrochen
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κλειδωμένος
διάρρηξη
κοιτάζω γύρω μου
ακουμπώ
καλάθι
σπασμένος
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r Boden
e Stehlampe, -n
um/räumen A
r Kasten, -"
verstecken A
vorsichtig
s Kissen, -

www.praxis.gr
πάτωμα
λαμπατέρ
αλλάζω διαρρύθμιση
κιβώτιο
κρύβω
προσεκτικά
μαξιλάρι

Aufgabe 7 / Seite 134
besitzen* A
verleihen* A
vor/stellen A

έχω στην κατοχή μου, κατέχω
δανείζω
παρουσιάζω

Aufgabe 8 / Seite 135
r Beitrag, -"e

άρθρο, σχόλιο

Aufgabe 9 / Seite 135
sich registrieren bei D
r Mitgliedsbeitrag, -"e

εγγράφομαι, γίνομαι μέλος
συνδρομή (μέλους)

Aufgabe 9 / Seite 136
sich leihen* A
warum wohl
gerade
letztendlich
r Reifenwechsel

δανείζομαι
γιατί άραγε
ειδικά
σε τελική ανάλυση
αλλαγή λάστιχου

Aufgabe 9 / Seite 137
r Navigator
r Leihwagen, -

πλοηγός
ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο

Aufgabe 10 / Seite 137
e Prüfungsangst
überwinden* A
optimal
gewisse Anspannung
effektiv
s Blackout, -s
e Informationsübertragung
gefürchtet
e Leere
vermeiden* Α
konstruktiv
kontraproduktiv
auf/führen A
s Raster, selbstbewusst
e Atemübung, -en
r Kräutertee, -s
es geht* (nicht) um Leben und Tod
den Faden verlieren*
dämlich
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φόβος των εξετάσεων
ξεπερνώ
κατά τον καλύτερο τρόπο
ορισμένος
ένταση
αποτελεσματικά
μπλακ άουτ, γενική διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος
διαβίβαση πληροφοριών
επίφοβος, επικίνδυνος
κενό
αποφεύγω
εποικοδομητικός
αντιπαραγωγικός
αναφέρω
πίνακας
με αυτοπεποίθηση
άσκηση αναπνοής
αφέψημα από βότανα
(δεν) είναι ζήτημα ζωής και θανάτου
χάνω τον ειρμό (της σκέψης μου)
χαζός, ηλίθιος
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s Gehirn
keinen klaren Gedanken fassen können*
ein Brett vor dem Kopf haben*

www.praxis.gr
μυαλό, εγκέφαλος
δεν μπορώ να σκεφτώ καθαρά
είμαι αργόστροφος

Aufgabe 11 / Seite 138
um/gehen* mit D

χειρίζομαι (κάτι)

Aufgabe 12 / Seite 138
sinnvoll
s Wissen
erkennen* Α
eine Prüfung ab/legen
einseitig
r Prüfling, -e
beruhigen Α
fest/stehen*

χρήσιμος
γνώσεις
εξακριβώνω, αντιλαμβάνομαι
δίνω μια εξέταση
μονόπλευρος (στις προτιμήσεις)
εξεταζόμενος
καθησυχάζω
είμαι καθορισμένος

Aufgabe 13 / Seite 139
e Beratungsstelle, -n
durch/spielen A
e Einstellung

συμβουλευτικό κέντρο
κάνω πρόβα / δοκιμή
αντίληψη

Aufgabe 13 / Seite 140
e Belohnung
s Gedächtnis
überfordern A
ab/bauen A

ανταμοιβή
μνήμη
παραφορτώνω
ελαττώνω

Aufgabe 14 / Seite 140
r Führerschein
e Hausmusik

δίπλωμα οδήγησης
μουσική που παίζεται στο σπίτι

Aufgabe 15 / Seite 141
s Jugendorchester, e Vision, -en
gelingen* D
notleidend
e Perspektive, -n
e Armut
e Gewalt
von nun an

ορχήστρα νέων
όραμα
πετυχαίνω, καταφέρνω
δοκιμαζόμενος
προοπτική
φτώχεια
βία
από εδώ και στο εξής

Aufgabe 16 / Seite 141
fragen A nach D
r Einsatz
s Soziale
e Familienunternehmung, -en

ρωτώ (κάποιον για κάτι)
δραστηριοποίηση
κοινωνικά θέματα
οικογενειακή εξόρμηση

Aufgabe 17 / Seite 142
r Brotbackautomat, -en
s Nahrungsmittel, e Vielfalt
e Getreidesorte, -n
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αρτοπαρασκευαστής
τρόφιμο
ποικιλία
είδος δημητριακών

32

Glossar zum Arbeitsbuch
r Weizen
r Dinkel
r Roggen
kreativ
e Ausbildung
r Bäckermeister, s Handwerk, -e
sich entwickeln
vollwertig
e Beilage, -n

www.praxis.gr
σιτάρι
ντίνκελ [αναποφλοίωτο σιτηρό]
σίκαλη
δημιουργικός
εκπαίδευση, κατάρτιση
αρχιτεχνίτης αρτοποιός
τέχνη
εξελίσσομαι
πλήρως επαρκής, πλήρης
γαρνιτούρα, συνοδευτικό

Aufgabe 18 / Seite 142
durch/blättern A
begeistert sein* von D
r Backvorgang
ertönen
e Zutat, -en
e Raumtemperatur
abgeschlossen
duften nach D
signalisieren A
erwähnen A

ξεφυλλίζω
είμαι ενθουσιασμένος (με κάτι)
διαδικασία ψησίματος
ακούγομαι
συστατικό, υλικό
θερμοκρασία δωματίου
ολοκληρωμένος
μοσχοβολώ
σηματοδοτώ
αναφέρω

Aufgabe 18 / Seite 143
r Brotteig, -e
s Getreidekorn, -"er
mühsam
behandeln A
s Hauptnahrungsmittel, e Bäckerei, -en
s Monopol, -e
s Kloster, -"
e Ausbildungsform, -en
e Lehrjahre (Pl.)
industrialisieren A
e Massenware, -n
s Brotbackseminar, -e
e Eigenproduktion, -en
zu/nehmen*

ζύμη ψωμιού
σπόρος σιτηρών
με κόπο
επεξεργάζομαι
κύρια τροφή
αρτοποιείο
μονοπώλιο
μοναστήρι
μορφή εκπαίδευσης
μαθητεία
εκβιομηχανίζω
μαζικό προϊόν
μάθημα για την παρασκευή ψωμιού
παραγωγή για ιδία χρήση / κατανάλωση
αυξάνω

Aufgabe 19 / Seite 144
e menschliche Ernährung
e Blüte, -n
r Kochtopf, -"e
Friedrich der Große
r Anbau
e Hungersnot
s Volk, -"er
zunächst
glänzend
s Kartoffelfeld, -er
an/legen A
r Soldat, -en
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διατροφή του ανθρώπου
άνθος
κατσαρόλα
Φρειδερίκος Β΄ της Πρωσίας (αποκαλούμενος και "ο
Μέγας")
καλλιέργεια
λιμός
λαός
αρχικά
λαμπρός
πατατοχώραφο
φυτεύω
στρατιώτης
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bewachen A
nicht so genau hin/schauen
so tun, als ob …
r Bauer, -n
r Geschmack
e Frucht, -"e
Preußen
was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht
beabsichtigen A
r Erdapfel, -"
hinter dem Rücken G
klauen A
kosten A
an/bauen Α
r Grabstein, -e
s Schloss, -"er
dankbar
r Bürger, -

www.praxis.gr
φυλάω, φρουρώ
κάνω τα στραβά μάτια
κάνω σαν να …
αγρότης, χωρικός
γεύση
καρπός
Πρωσία
ό,τι δεν ξέρει ο χωριάτης δεν το τρώει
σκοπεύω
γεώμηλο, πατάτα
πίσω από την πλάτη
κλέβω
δοκιμάζω
καλλιεργώ
ταφόπετρα
ανάκτορο
ευγνώμων
πολίτης

Aufgabe 20 / Seite 145
r Abschluss, -"e
e Art und Beschaffenheit
konkret
e Modedesignerin, -nen

αποπεράτωση σπουδών, πτυχίο
είδος και σύσταση (ενός πράγματος)
συγκεκριμένα
σχεδιάστρια μόδας

Aufgabe 20 / Seite 146
r Berufsberater, e Vorstellung
s Vorstellungsgespräch, -e
s Anfangsgehalt
brutto
angemessen
e Stellensuche
s Stellenangebot, -e
sich an/sehen* A
e Wochenzeitung, -en
s Beratungsgespräch, -e
gefordert
e Verantwortung
übernehmen* Α
kompliziert
unübersichtlich
locker
e Aufstiegschancen (Pl.)
r Aufgabenbereich, -e
um/fassen Α
durchweg
anspruchsvoll

σύμβουλος επαγγελματικής κατάρτισης
ιδέα, εικόνα
συνέντευξη γνωριμίας
αρχικός μισθός
μεικτά
επαρκής, λογικός
αναζήτηση θέσης εργασίας
προσφορά θέσης εργασίας
κοιτάζω, μελετώ
εβδομαδιαία εφημερίδα
συμβουλευτική συζήτηση
απαιτούμενος
ευθύνη
αναλαμβάνω
περίπλοκος
ασαφής, μπερδεμένος
χαλαρός
ευκαιρίες (επαγγελματικής) ανόδου
τομέας αρμοδιοτήτων
περιλαμβάνω
ανεξαίρετα, χωρίς εξαίρεση
απαιτητικός

SCHREIBEN, Teil 1/ Seite 147
anders als erwartet
unglaublich
restlichkontaktfreudig
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διαφορετικό απ΄ό,τι περίμενε κανείς
απίστευτος
υπόλοιπος
κοινωνικός

34

Glossar zum Arbeitsbuch
oberflächlich
e Lektüre, -n

www.praxis.gr
επιπόλαιος, επιφανειακός
ανάγνωσμα

SCHREIBEN, Teil 2 / Seite 148
verlangen A
r Kollege, -n
bezüglich (bzgl.) G
s Attachment, -s

απαιτώ
συνάδελφος
σχετικά με (κάτι)
συνημμένο (έγγραφο)

SCHREIBEN, Teil 3 / Seite 149
ab/geben* A
vereinbart
r Drucker, übersetzen A

παραδίδω
κανονισμένος
εκτυπωτής
μεταφράζω

SPRECHEN, Teil 1 / Seite 149
e Modernisierung
e Mediothek, -en
e Recherche, -n
e Zeitschrift, -en
durchschnittlich
e Klassenstärke
e Beleuchtung
s Kopiergerät, -e
e Arbeitsgemeinschaft, -en / e AG, -s
anwesend
r Ansprechpartner, auf/tauchen
e Benutzerkarte, -n
kooperieren

εκσυγχρονισμός
βιβλιοθήκη με πολυμέσα
έρευνα
περιοδικό
μέσος
μέγεθος τάξης
φωτισμός
φωτοτυπικό μηχάνημα
ομάδα εργασίας
παρών
αρμόδιος, πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται κανείς
εμφανίζομαι
κάρτα χρήστη
συνεργάζομαι

SPRECHEN, Teil 2-Kandidat(in) 1 / Seite 150
groß/ziehen* A
e Kindererziehung
sich vereinbaren lassen*
e kinderarme Gesellschaft
handlich
e (Schein-)Welt, -en

ανατρέφω
ανατροφή παιδιών
συνδυάζομαι
κοινωνία με υπογεννητικότητα
εύχρηστος
(ψεύτικος) κόσμος

SPRECHEN, Teil 2-Kandidat(in) 2 / Seite 151
froh sein*
e Arbeitslosigkeit
besprechen* A
s Berufliche
s Private
steigern A
frischer Wind
emotional gefestigt
Verantwortung tragen*
mehr steckt nicht dahinter

χαίρομαι
ανεργία
συζητώ (ένα θέμα)
ό,τι αφορα σε επαγγελματικά θέματα
ό,τι αφορά σε προσωπικά θέματα
αυξάνω
νέα πνοή, αέρας ανανέωσης
συναισθηματικά σταθερός
φέρω ευθύνη
δεν υπάρχει κάποια άλλη σκέψη

SPRECHEN, Teil 3-Kandidat(in) 1 / Seite 152
e Familienplanung
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οικογενειακός προγραμματισμός
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e Rollenverteilung

www.praxis.gr
καταμερισμός ρόλων

SPRECHEN, Teil 3-Kandidat(in) 2 / Seite 152
e parteipolitische Jugendorganisation, -en
s Vorbild, -er

οργάνωση νεολαίας που ανήκει σε πολιτικό χώρο
πρότυπο

TEST 9
Aufgabe 1 / Seite 154
r Verzicht auf A
sich mit einem Gedanken tragen*
e Rechnung
erwägen A
es lohnt sich
nach/denken* über A
überlegen A
beschließen* A

αποχή (από κάτι)
σκέπτομαι, σχεδιάζω
υπολογισμός
σκέπτομαι, εξετάζω την περίπτωση
αξίζει τον κόπο
συλλογίζομαι
σκέπτομαι
αποφασίζω

Aufgabe 2 / Seite 154
möglichst
bewegen A zu D
weitgehend

όσο το δυνατόν
παρακινώ, παροτρύνω (κάποιον προς κάποια ενέργεια)
σε μεγάλο βαθμό

Aufgabe 3 / Seite 154
voran/kommen*
r Volkstanz, -"e

προχωρώ
δημοτικός χορός

Aufgabe 3 / Seite 155
modernisieren A
aus/probieren A
e Vielzahl
r Hochgeschwindigkeitszug, -"e
verlassen* A
sorgfältig
sich beschweren über A
verhaften A
e Täterin, -nen
frühzeitig
in Rente gehen*
e Daten (Pl.)
e Zufriedenheit
e Tabellenspitze
e Bundesliga
aus Rücksicht auf A
weitererreichen A
zu einem Ergebnis kommen*

εκσυγχρονίζω
δοκιμάζω
πλήθος
τρένο υψηλής ταχύτητας
αναχωρώ, αφήνω
επιμελώς, προσεκτικά
παραπονιέμαι, διαμαρτύρομαι (για κάτι)
συλλαμβάνω
η δράστις
πρόωρα
βγαίνω στη σύνταξη
στοιχεία
ικανοποίηση, ευχαρίστηση
κορυφή του βαθμολογικού πίνακα
μπουντεσλίγκα [πρώτη κατηγορία ομάδων ποδοσφαίρου
στη Γερμανία]
λαμβάνοντας υπόψη (κάποιον / κάποιο δεδομένο)
περαιτέρω
φτάνω
καταλήγω σ΄ένα αποτέλεσμα / συμπέρασμα

Aufgabe 4 / Seite 156
e Ruhr
s Seltsame
e Illustration, -en
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[ποταμός της Γερμανίας]
το παράξενο
εικονογράφηση
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erstellen A

www.praxis.gr
συντάσσω

Aufgabe 6 / Seite 157
erscheinen*
e Lesung, -en
vertreten sein*
großartig
r Buchhandel
sogenannte Schreibwerkstatt
r Bücherscheck, -s
e Einrichtung, -en
r Fernlehrgang, -"e
durch/lesen* A

εκδίδομαι, κυκλοφορώ
ανάγνωση (αποσπασμάτων ενός βιβλίου ενώπιον κοινού)
εκπροσωπούμαι
μεγαλειώδης
βιβλιεμπόριο
αποκαλούμενος, λεγόμενος
εργαστήριο (συγ)γραφής
επιταγή για την αγορά βιβλίων
ίδρυμα
κύκλος μαθημάτων εξ αποστάσεως
διαβάζω

Aufgabe 7 / Seite 158
e Not
auf der Strecke bleiben*
an seine Grenzen stoßen*

ανάγκη
εγκαταλείπομαι, δεν τα βγάζω πέρα
φτάνω στα όριά μου

Aufgabe 8 / Seite 158
r Wohnungslose, -n
adoptieren A
r Fremdenhass
r Migrant, -en
r Waschsalon, -s
e Lebensmittelspende, -n

άστεγος
υιοθετώ
ξενοφοβία
μετανάστης
πλυντήριο αυτοεξυπηρέτησης
δωρεά τροφίμων

Aufgabe 10 / Seite 159
r Filmpreis, -e
renommiert
e Auszeichnung, -en
s Preisgeld, -er
verleihen* D A
hochdotiert
ausschließlich
r Zeitpunkt
e Nominierung, -en
e Trophäe, -n
e Statuette, -n
e Frauenfigur
in Anlehnung an A
e Parallele, -n
beabsichtigt
der Film brachte es auf elf Nominierungen
e Prämie, -n
r Regisseur, -e
in Frage kommen*

κινηματογραφικό βραβείο
φημισμένος
βραβείο
χρηματικό έπαθλο
απονέμω
συνοδευόμενος από υψηλό χρηματικό ποσό
αποκλειστικά
χρονική στιγμή
επιλογή υποψηφιότητας, ορισμός ως υποψηφίου
τρόπαιο
αγαλματίδιο
γυναικεία φιγούρα
με πρότυπο (κάποιο πράγμα)
αναλογία
σκόπιμος
η ταινία απέσπασε έντεκα υποψηφιότητες
πριμ
σκηνοθέτης
είμαι κατάλληλος

Aufgabe 11 / Seite 160
an/ziehen* A
e Dreharbeiten
im Freien

©Praxis Verlag 2014

προσελκύω
γυρίσματα (κινηματογραφικής ταινίας)
στην ύπαιθρο, σε ανοικτό χώρο
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e Wetterbedingungen (Pl.)
e Preisverleihung
r Prominente, -n
loben A
r Hauptdarsteller, e Vorliebe, -n
außergewöhnlich
e Hauptrolle, -n
e Nebenrolle, -n
e Dankesrede, -n
entstehen*
spontan
r Applaus
exzentrisch
e Synchronisation
r Untertitel, unverschämt
skandalös
r Auftritt, -e
r Zuschauer, r Sender, gewünscht"prime-time"

www.praxis.gr
καιρικές συνθήκες
απονομή βραβείου
διάσημος, επώνυμος
επαινώ, παινεύω
πρωταγωνιστής
προτίμηση
ασυνήθιστος, εξαιρετικός
πρωταγωνιστικός ρόλος
δευτερεύων ρόλος
ευχαριστήριος λόγος
γίνομαι, δημιουργούμαι
αυθόρμητος
χειροκρότημα, επευφημίες
εκκεντρικός
μεταγλώττιση
υπότιτλος
ξεδιάντροπος, αδιάντροπος
σκανδαλώδης
εμφάνιση
θεατής
(τηλεοπτικό) κανάλι
επιθυμητός
βραδινή ζώνη υψηλής τηλεθέασης

Aufgabe 12 / Seite 161
r Aussteiger, bezeichnen A als A
bisherigauf/geben* A

άνθρωπος που επέλεξε συνειδητά εναλλακτικό τρόπο ζωής
ονομάζω, χαρακτηρίζω
έως τώρα, μέχρι τούδε
εγκαταλείπω

Aufgabe 13 / Seite 162
r Aufsteiger, r Maßschuh, -e
beispielhaft
sich scheiden lassen*
aufregend
e Führungsposition, -en
r Konzern, -e
r Veganer, e Filiale, -n
leiten A
r Mitarbeiter, klingen* nach D

ανερχόμενος
χειροποίητο παπούτσι
παραδειγματικός, υποδειγματικός
παίρνω διαζύγιο
συναρπαστικός
ηγετική θέση
όμιλος επιχειρήσεων
αυστηρά χορτοφάγος
υποκατάστημα
διευθύνω
συνεργάτης
ακούγομαι σαν …

Aufgabe 14 / Seite 162
das Managergehalt, -"er
e Einnahmen (Pl.)
e Einführung
e Senkung
r Ruin
retten Α vor D

αμοιβή διευθυντικού στελέχους
εισπράξεις
εισαγωγή
μείωση
καταστροφή
σώζω (κάποιον από κάποιο κίνδυνο)

Aufgabe 14 / Seite 163
©Praxis Verlag 2014
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e Toleranz
r Besserverdienende, -n
e hohe Verantwortung
extrem
r Zeitdruck
e permanente Erreichbarkeit
sich etwas einfallen lassen*
hochqualifiziert
e Spitzenkraft, -"e
betonen A
e fundierte akademische Ausbildung
r Betrieb, -e
e Belastbarkeit

www.praxis.gr
ανεκτικότητα, ανοχή
υψηλόμισθος
υψηλή ευθύνη
υπερβολικός
πίεση χρόνου
να μπορεί να με βρει κανείς ανά πάσα στιγμή στο
τηλέφωνο
βρίσκω λύση (για κάποιο πρόβλημα)
με πάρα πολλά προσόντα
κορυφαίος επαγγελματίας
τονίζω
άρτια επιστημονική κατάρτιση
επιχείρηση
αντοχή

Aufgabe 14 / Seite 164
e Kindergärtnerin, -nen
e Altenpflegerin, -nen
fließend
den richtigen Ton treffen*

η νηπιαγωγός
η γηροκόμος
με ευχέρεια
βρίσκω το σωστό τόνο / ύφος να μιλήσω

Aufgabe 15 / Seite 164
e Benutzungsordnung, -en
s Veloparking
e Velostation, -en
sich befinden*
r Korridor, -e

κανονισμός χρήσης
parking ποδηλάτων
σταθμός ποδηλάτων
βρίσκομαι
διάδρομος

Aufgabe 15 / Seite 165
über längere Zeit
ungenutzt
herum/stehen*
übergeben* D A
s Überwachungspersonal
e Schicht, -en
rund um die Uhr
ununterbrochen
e Telefonleitung, -en
r Bürgersteig, -e
r Strafzettel, r Fahrradanhänger, angeschnallt
radeln
achten auf A
ab/biegen
r Zuschauerrekord, -e
erreichen

για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
αχρησιμοποίητος
στέκομαι άπραγος
παραδίδω (σε κάποιον κάτι)
προσωπικό επιτήρησης
βάρδια
όλο το 24ωρο, επί 24ώρου βάσεως
αδιάκοπα
τηλεφωνική γραμμή
πεζοδρόμιο
κλήση
ρυμουλκό φορτίου για ποδήλατα
δεμένος με ζώνη
κάνω ποδήλατο
προσέχω (κάτι)
στρίβω
ρεκόρ θέασης
σημειώνω

Aufgabe 16 / Seite 166
r Platz
überwachen A
r Sicherheitsstandard, -s
ab/transportieren A
e Gebühr, -en

©Praxis Verlag 2014

χώρος
παρακολουθώ, επιτηρώ
πρότυπο / standard ασφαλείας
απομακρύνω, μεταφέρω
τέλος, επιβάρυνση
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aus/strahlen A
r Fahrradhelm, -e
e Wegführung, -en
gut ausgeschildert
r Radler, e Route, -n
herunter/laden* A
r Verkehrsunterricht
r Polizeibeamte, -n
disqualifizieren A
dopen A

www.praxis.gr
εκπέμπω
κράνος για ποδηλάτες
διαδρομή
με καλή σήμανση
ποδηλάτης
διαδρομή
καταβάζω (δεδομένα)
μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής
αστυνόμος
αποκλείω (από αγώνα)
ντοπάρω, δίνω απαγορευμένες ουσίες

Aufgabe 17 / Seite 167
e Schaukäserei, -en
ungewöhnlich
erproben A
überdachen A
e Schwarzwalduhr, -en
e Blumen gießen*
ein/führen A

επισκέψιμο τυροκομείο-εκθετήριο
ασυνήθιστος
δοκιμάζω
στεγάζω, καλύπτω με σκεπή
παραδοσιακό ρολόι τοίχου από το Μέλανα Δρυμό
ποτίζω τα λουλούδια
καθιερώνω

Aufgabe 17 / Seite 168
e Käsetradition
s Gefäß, -e
gießen* A
erwärmen A
verrühren A
s Enzym, -e
e Käseharfe, -n
durch/rühren A
s Tuch, -"er
heraus/pressen A
s Salzbad, -"er
lagern A
reifen

παράδοση στην τυροκομία
δοχείο
χύνω
θερμαίνω
ανακατεύω
ένζυμο
τσουγκράνα για το ανακάτεμα του φρέσκου τυριού
ανακατεύω (καλά)
πανί
βγάζω / αφαιρώ (κάτι) πιέζοντας / στύβοντας
άλμη
αποθηκεύω
ωριμάζω

Aufgabe 18 / Seite 169
r Reiseveranstalter, vergeben* D A
verletzt
r Passant, -en

διοργανωτής ταξιδιών
απονέμω (σε κάποιον κάτι)
τραυματισμένος
περαστικός

Aufgabe 19 / Seite 170
aus/werten A

αξιολογώ, αναλύω

Aufgabe 20 / Seite 171
ein/richten A
installieren A
s Gesundheitsamt
auf/laden* A
streichen* A
überarbeiten A
s Büffet wird eröffnet
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εξοπλίζω, οργανώνω
εγκαθιστώ
Υγειονομική Υπηρεσία
φορτίζω
βάφω
αναθεωρώ
ανοίγει ο μπουφές
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verteilen A

www.praxis.gr
μοιράζω

Aufgabe 22 / Seite 172
e Zuverlässigkeit
zuständig sein* für A
fürs Spielen und Kräftemessen
e Emanzipation
noch nicht erreicht sein*
r Ernährer, ermutigen A
e Partnerwahl
sich verabschieden von D
sanft

αξιοπιστία
είμαι αρμόδιος (για κάτι)
για να παίζουν (τα παιδιά) και να μετρούν τις δυνάμεις
τους
χειραφέτηση
δεν έχει ακόμα επιτευχθεί
στήριγμα της οικογένειας, αυτός που τρέφει την οικογένεια
ενθαρρύνω
επιλογή συντρόφου
αποχαιρετώ
πράος

SCHREIBEN, Teil 1 / Seite 173
e Nachtwanderung, -en
einmalig
s Geräusch, -e
r Geruch, -"e
bei Tag
geheimnisvoll
e Schlucht, -en

νυχτερινή πεζοπορία
μοναδικός
θόρυβος
μυρωδιά
την ημέρα
μυστηριώδης
φαράγγι

Aufgabe 23 / Seite 174
wandern
s Südufer
entlang/gehen*
s Abenteuerliche
r Waldweg, -e
e Taschenlampe, -n
s Licht
weit und breit
entdecken A

κάνω πεζοπορία
νότια όχθη
περπατώ κατά μήκος
περιπέτεια
δασικό μονοπάτι
φακός
φως
παντού, όπου και να κοιτάξει κανείς
ανακαλύπτω

SCHREIBEN, Teil 2 / Seite 174
e Sorge, -n
Wünsche erfüllen D
schlechte Zeiten
leblos
lebenswichtig
e Zuneigung
falsche Freunde
e Gier
zwischenmenschliche Beziehungen (Pl.)

έγνοια, σκοτούρα
εκπληρώνω επιθυμίες (κάποιου)
χαλεποί / δύσκολοι καιροί
άψυχος
ζωτικός, απαραίτητος
συμπάθεια
ψεύτικοι φίλοι
απληστία
διαπροσωπικές / ανθρώπινες σχέσεις

SCHREIBEN, Teil 3 / Seite 175
r Chor, -"e
an/setzen A
verreisen
für längere Zeit
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χορωδία
προγραμματίζω
φεύγω σε ταξίδι
για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
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SPRECHEN, Teil 1 / Seite 175
Licht aus!
aus/legen A
r Info-Stand
ein/richten A
e Fußgängerzone, -n
bei Kerzenlicht
r Sternenhimmel
r Jahrestag, -e
r Klimaschutz
ernst
e Angelegenheit, -en
hin/weisen* auf A
im Dunkeln
e Straßenbeleuchtung
aus/schalten A
e Reduzierung

Κλείστε / Σβήστε τα φώτα!
τοποθετώ (για να παίρνει όποιος θέλει)
περίπτερο πληροφόρησης
στήνω
πεζόδρομος
στο φως των κεριών
έναστρος ουρανός
επετειακή ημέρα εορτασμού (κάποιου πράγματος)
προστασία του κλίματος
σοβαρός
υπόθεση
υποδεικνύω
στο σκοτάδι
φωτισμός των δρόμων
σβήνω
μείωση

SPRECHEN, Teil 2-Kandidat(in) 1 / Seite 176
dar/stellen A
zweifellos
s Gesundheitsrisiko, …risiken
r Steuerzahler, r Nichtraucher, e Konsumentengruppe, -n
schlank
männlich
wirken
s Rauchverbot
e rauchfreie Zone
offene Flächen (Pl.)
zum Genuss
r Sinn
fest/stellen A
sich verhalten*
ähnlich
Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr.
verallgemeinern A
gutes Elternhaus
e Pubertät
sich orientieren an D

αποτελώ
αναμφισβήτητα
κίνδυνος για την υγεία
φορολογούμενος
μη καπνιστής
ομάδα καταναλωτών
λεπτός
αρρενωπός
δείχνω
απαγόρευση καπνίσματος
χώρος μη καπνιστών
ανοιχτοί χώροι
για απόλαυση
νόημα
διαπιστώνω
συμπεριφέρομαι
με παρόμοιο τρόπο
Ό,τι δε μάθεις ως παιδί, δεν πρόκειται να το μάθεις
μεγαλώνοντας.
γενικεύω
καλή ανατροφή
εφηβεία
ακολουθώ τη συμπεριφορά (κάποιου)

SPRECHEN, Teil 2-Kandidat(in) 2 / Seite 177
e Strapaze, -n
dienen D
unterbrechen* A
e Abwechslung
e Bekanntschaft, -en
r Workaholic, -s
todunglücklich
e Touristikbranche
r arbeitsfreie Tag
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ταλαιπωρία
ευνοώ, χρησιμεύω
διακόπτω
αλλαγή από τη ρουτίνα
γνωριμία
εργασιομανής
πάρα πολύ δυστυχισμένος, δυστυχισμένος του θανατά
τουριστικός τομέας
αργία (χωρίς θρησκευτικό περιεχόμενο), μη εργάσιμη
ημέρα
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r Feiertag, -e
s Fest, -e
r Mitmensch, -en
bescheiden

www.praxis.gr
γιορτή, αργία
γιορτή
συνάνθρωπος
ολιγαρκής, λιτός

SPRECHEN, Teil 3-Kandidat(in) 1 / Seite 178
s Passivrauchen
r Tabak
schaden D
staatlich
gleich

παθητικό κάπνισμα
καπνός
βλάπτω
κρατικός
το ίδιο

SPRECHEN, Teil 3-Kandidat(in) 2 / Seite 178
s Gebiet, -e
e Wichtigkeit
im Vergleich zu D
s Heimatland
her/stellen A

περιοχή
σπουδαιότητα
σε σύγκριση με …
πατρίδα
κατασκευάζω

TEST 10
Aufgabe 1 / Seite 180
e Panne, -n
r Lift
e Szene, -n
r Hausbewohner, -

βλάβη
ανελκυστήρας
σκηνή, πράξη
ένοικος

Aufgabe 2 / Seite 180
an/sprechen* A
e Alternativpädagogik
entwickeln A
r Grundgedanke, -n
s Zeugnis, -se
e Gründerin, -nen
r Doktortitel, e Pädagogin, -nen
weitgereist
humanistisch
e Bildungsphilosophie
aktuell
im Gegensatz stehen* zu D
konventionell
individuell
r Lernrhythmus
eigenständig
begleiten A
r Lernprozess
r Respekt
e Achtung
s Motto, -s
detailliert

©Praxis Verlag 2014

κάνω αναφορά, θίγω
εναλλακτική παιδαγωγική
αναπτύσσω
βασική ιδέα
ενδεικτικό
ιδρύτρια
διδακτορικό δίπλωμα
η παιδαγωγός
πολυταξιδεμένος
ανθρωπιστικός
φιλοσοφία της εκπαίδευσης
επίκαιρος
βρίσκομαι σε αντίθεση (με κάποιον / κάτι)
συμβατικός
ατομικός
ρυθμός μάθησης
αυτόνομα
συντροφεύω, συνοδεύω
διαδικασία μάθησης
σεβασμός
σεβασμός, εκτίμηση
σύνθημα
λεπτομερής
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Aufgabe 2 / Seite 181
r Esoteriker, e Lehre, -n
r Lebensbereich, -e
e Gerechtigkeit
unabhängig von D
e Herkunft
e Begabung
durchlaufen*
s Sitzenbleiben
seelisch
geistig
e künstlerische Gestaltung
r Epochenunterricht
s Zensurensystem, -e
bestehen* aus D

εσωτεριστής
θεωρία
τομέας της (ανθρώπινης) ζωής
δικαιοσύνη
ανεξάρτητα από …
καταγωγή, προέλευση
ταλέντο, προσόν
περνώ, διατρέχω
αποτυχία στις προαγωγικές εξετάσεις
ψυχικός
πνευματικός
εικαστικά, αισθητική αγωγή
εποχιακό μάθημα (με επικέντρωση σε ένα αντικείμενο)
σύστημα βαθμολογίας
αποτελούμαι από …

Aufgabe 3 / Seite 181
für geeignet halten* Α
r "Tag der offenen Tür"

θεωρώ κατάλληλο
ημέρα γνωριμίας

Aufgabe 4 / Seite 181
e Ausstellung, -en
weltgrößtwirtschaftlich
r Neubeginn
Klasse statt Masse
anstelle von D
e Bilanz, -en
IT (Informationstechnologie)
e Investition, -en
e Milliarde, -n
ab/schließen* A
e Umstellung, -en
s Fachpublikum
e Fachkraft, -"e
e Verarbeitung
e Datenmenge, -n
r Datenschutz

έκθεση
μεγαλύτερος στον κόσμο
οικονομικός
νέο ξεκίνημα, καινούρια αρχή
ποιότητα αντί για ποσότητα
στη θέση ..., αντί για ...
απολογισμός
τεχνολογία πληροφοριών
επένδυση
δισεκατομμύριο
ολοκληρώνω
αναπροσαρμογή, αλλαγή
ειδικό κοινό
ο ειδικός
επεξεργασία
ποσότητα δεδομένων
προστασία δεδομένων

Aufgabe 4 / Seite 182
diesjährigs Konzept, -e
vergangen-

φετινός
σχεδιασμός
περασμένος

Aufgabe 5 / Seite 182
r Verbraucher, r Veranstalter, r Weltkonzern, -e
schuld sein* an D
r Aussteller, aufgrund G
e Wirtschaftskrise, -n
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καταναλωτής
διοργανωτής
παγκόσμιος όμιλος επιχειρήσεων
φταίω για (κάτι)
εκθέτης
λόγω, επί τη βάσει
οικονομική κρίση
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e Sparpolitik
r abgeschlossene Vertrag
klagen über A
r Fachkräftemangel
e Bürokratie
e Einstellung
e Arbeitskraft, -"e
wirkungsvoll
präsentieren A

www.praxis.gr
πολιτική λιτότητας
συναφθείσα σύμβαση
παραπονιέμαι (για κάποιον / κάτι)
έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού
γραφειοκρατία
πρόσληψη (εργατικού δυναμικού)
εργαζόμενος
αποτελεσματικός
παρουσιάζω

Aufgabe 5 / Seite 183
e Privatperson, -en
r Eintrittspreis, -e
r Neukunde, -n
steigern A
r Umsatz
r Hersteller, e Neuheit, -en
e Neuentwicklung, -en
r Telekommunikationsdienst, -e
zurück/gehen*
wachsen*

ιδιώτης
τιμή εισιτηρίου
νέος πελάτης
αυξάνω
τζίρος, κύκλος εργασιών
κατασκευαστής
νεωτερισμός
καινοτομία
υπηρεσία τηλεπικοινωνιών
πέφτω, υποχωρώ
αυξάνομαι

Aufgabe 6 / Seite 183
e Motivsuche, -n
e Bildbearbeitung
e Veröffentlichung, -en
r Bildband, -"e

αναζήτηση θέματος (για φωτογράφιση)
επεξεργασία εικόνας
δημοσίευση
εικονογραφημένος τόμος

Aufgabe 7 / Seite 184
s Muster, s Dokument, -e
clever
umgehen* A
organisatorisch
machbar

δείγμα
έγγραφο
έξυπνος
αποφεύγω
από οργανωτική άποψη
εφικτός

Aufgabe 8 / Seite 184
e Benutzerordnung, -en
lärmend
reichlich
zugegeben
r Lärm
etwas lässt* sich nicht verhindern
versüßen A
enorm
weltberühmt

κανονισμός χρήσης
θορυβώδης
άφθονος
ομολογουμένως
θόρυβος
κάτι δεν μπορεί να αποφευχτεί
γλυκαίνω
πάρα πολύ
κοσμοξακουστός

Aufgabe 10 / Seite 185
bei Einbruch der Dunkelheit
ab/schleppen A
e Baustelle, -n
betreten* A
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όταν νυχτώνει
ρυμουλκώ
εργοτάξιο
εισέρχομαι (σε κάποιο μέρος)
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r ausgewiesene Grillbereich
e Parkleitung
an/melden A
r Missbrauch
e Meinungsfreiheit

www.praxis.gr
προκαθορισμένος χώρος για γκριλ
διεύθυνση του πάρκου
δηλώνω
κακή χρήση
ελευθερία της γνώμης

Aufgabe 10 / Seite 186
e Konzentrationsfähigkeit
e Fächergruppe, -n
e Disziplin, -en

ικανότητα συγκέντρωσης
ομάδα μαθημάτων
κλάδος, μάθημα

Aufgabe 11 / Seite 186
r Kunstmäzen, -e
r Jurist, -en
r Industrielle, -n
e Kunstgeschichte
expressionistisch
s Werk, -e
klassische Moderne
e Öffentlichkeit
zugänglich
r Geschäftsmann, ...leute
führend
e Schenkung, -en
r Besitz
e Übergabe
unerwartet
r Herzinfarkt, -e

καλλιτεχνικός μαικήνας, χορηγός πολιτιστικών έργων
ο νομικός
βιομήχανος
ιστορία τέχνης
εξπρεσιονιστικός
έργο
μοντέρνα τέχνη [εποχή στην ιστορία της τέχνης (19001937)]
ευρύ κοινό
προσιτός
επιχειρηματίας
ηγετικός
δωρεά
ιδιοκτησία
παραχώρηση
απρόσμενος, απροσδόκητος
έμφραγμα

Aufgabe 12 / Seite 187
e Aufregung
e Genauigkeit
ungewollt
verlegen A
r Platzmangel
dank G
e Spende, -n
leicht

ταραχή
ακρίβεια
άθελα
μεταφέρω
έλλειψη χώρου
χάρη σε …
δωρεά, προσφορά
ανάλαφρος

Aufgabe 12 / Seite 188
e Philharmonie, -n
s Agfa-Foto-Historama
unter/bringen* A
unverständlich
bewundern A
e Sonderausstellung, -en
r Gehbehinderte, -n
museumseigen
r Rollstuhl, -"e
e Vorlage
verlängern A
e Nachfrage
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φιλαρμονική
έκθεση για την ιστορία της φωτογραφίας
στεγάζω
ακατανόητος
θαυμάζω
ειδική έκθεση
άτομο με κινητικά προβλήματα
στην ιδιοκτησία του μουσείου
αναπηρικό καροτσάκι
υποβολή, παρουσίαση
παρατείνω
ζήτηση
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Aufgabe 13 / Seite 188
begehen* A

γιορτάζω

Aufgabe 14 / Seite 188
e Aula, Aulen
e Einschulung

αίθουσα τελετών
εγγραφή στο σχολείο

Aufgabe 14 / Seite 189
e Schultüte, -n
in der Regel
e Schulleitung
r Erstklässler, r Brauch, -"e
s Kuscheltier, -e
r Gottesdienst, -e
s Kennlernspiel, -e
r Gang, -"e

χωνί γεμάτο ζαχαρωτά για τα πρωτάκια
κατά κανόνα
διεύθυνση του σχολείου
μαθητής της πρώτης τάξης δημοτικού
έθιμο
λούτρινο ζωάκι
θεία λειτουργία
παιχνίδι γνωριμίας
διάδρομος

Aufgabe 16 / Seite 190
nach/lassen*
übrig-

χειροτερεύω
υπόλοιπος

Aufgabe 16 / Seite 191
r Ausbildungsplatz
sauer
unpünktlich
echt
kollegial
gucken
tatsächlich

θέση επαγγελματικής εκπαίδευσης
θυμωμένος
μη ακριβής (στην ώρα)
πράγματι
συναδελφικός
κοιτάζω
πραγματικά

Aufgabe 17 / Seite 192
verbinden* Α mit D
verfügen über A

συνδέω (κάποιον με κάτι)
διαθέτω

Aufgabe 18 / Seite 192
jährlich
renovieren A
r Käufer, -

ετησίως
ανακαινίζω
αγοραστής

Aufgabe 18 / Seite 193
betreffend
r Aspekt, -e
behandeln A
seniorengerecht
e Gemeinde, -n
e Altersstruktur
r Filmabend, -e
e Einsamkeit
zusammen/stellen A
s Wissenswerte
an/passen A D
vertraut sein* mit D
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σχετικός με …
άποψη
πραγματεύομαι
κατάλληλος για ανθρώπους τρίτης ηλικίας
κοινότητα
ηλικιακή δομή
κινηματογραφική βραδιά
μοναξιά
καταρτίζω
το αξιοσημείωτο
προσαρμόζω (κάτι στις απαιτήσεις κάποιου)
είμαι εξοικειωμένος
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χειρισμός (κάποιου πράγματος)
ενθαρρυντικός

Aufgabe 19 / Seite 194
r Städteplaner, wesentlich
zur Verfügung stehen*
s Angebot, -e
dicht beieinander
e Normalität

σχεδιαστής πόλεων
αισθητά, εμφανώς
είμαι διαθέσιμος
προσφορά
πολύ κοντά, σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους
κανόνας, το σύνηθες

Aufgabe 20 / Seite 195
e Goldene Hochzeit
e Parallelklasse, -n
los/gehen*

χρυσοί γάμοι [επέτειος]
παράλληλο τμήμα
ξεκινώ

SCHREIBEN, Teil 1 / Seite 196
r Hauptbahnhof, -"e
r Müll
auf/stellen A
umweltbewusst
s Netzwerk, -e
r Aktivist, -en

κεντρικός σιδηροδρομικός σταθμός
σκουπίδια
στήνω, τοποθετώ
με οικολογική συνείδηση
δίκτυο
ακτιβιστής, δραστηριοποιημένος

Aufgabe 22 / Seite 197
ungefähr
s Strandgut
r Arbeitshandschuh, -e
r Müllsack, -"e
e Harke, -n
e Plastiktüte, -n
e Badehose, -n
e Flip-Flops
e Zigarettenschachtel, -n
s Feuerzeug, -e
e Bierdose, -n
e Weinflasche, -n
r Teddybär, -en
golden
e Halskette, -n
weg/bringen* A
e Kneipe, -n
säubern A
sich melden
abgemacht?
s Küsschen, -

περίπου
πράγματα που ξεβράζει η θάλασσα στην ξηρά
γάντι εργασίας
σακούλα σκουπιδιών
τσουγκράνα
πλαστική σακούλα
(αντρικό) μαγιό
σαγιονάρες
πακέτο τσιγάρα
αναπτήρας
κουτί μπύρας
μπουκάλι του κρασιού
λούτρινο αρκουδάκι
χρυσός
κολιέ, περιδέραιο
απομακρύνω
ταβέρνα, μπυραρία
καθαρίζω
εκδηλώνω ενδιαφέρον
σύμφωνοι;
φιλάκι

SCHREIBEN, Teil 2 / Seite 198
multikulti
r Vorteil, -e
r Nachteil, -e
inzwischen
r Alltag
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πολυπολιτισμικός
πλεονέκτημα
μειονέκτημα
στο μεταξύ
καθημερινότητα
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e Integration
fremdenfeindlich
interessiert sein* an D
minderwertig
e Akzeptanz
bunt

www.praxis.gr
ελκυστικός
ενσωμάτωση
ξενόφοβος
ενδιαφέρομαι (για κάτι)
κατώτερης ποιότητας
αποδοχή
πολύχρωμος, ενδιαφέρων

SCHREIBEN, Teil 3 / Seite 198
angemeldet sein*
einen Termin wahr/nehmen*
sich ergeben*

έχω κλείσει ραντεβού
κρατώ το ραντεβού
προκύπτω

SPRECHEN, Teil 1 / Seite 199
r Hausflur, -e
e Anlage, -n
e Box, -en
e Tischdecke, -n
e Decke, -n
s Besteck, -e
r Becher, e Schatzsuche, -n

διάδρομος
[στερεοφωνικό] συγκρότημα
ηχείο
τραπεζομάντηλο
κουβέρτα
μαχαιροπίρουνο
ποτήρι, κύπελλο
κυνήγι του θησαυρού

SPRECHEN, Teil 2-Kandidat(in) 1 / Seite 199
r Notfall, -"e
multifunktional
simsen
auf/nehmen* A
s Gewissen
unerreichbar sein
gesundheitsschädigend
e Strahlung, -en
e Isolation

περίπτωση (έκτακτης) ανάγκης
πολυχρηστικός
στέλνω μήνυμα μέσω κινητού
γράφω, βιντεοσκοπώ
συνείδηση
δε με βρίσκουν στο τηλέφωνο
επικίνδυνος / βλαβερός για την υγεία
ακτινοβολία
απομόνωση

SPRECHEN, Teil 2-Kandidat(in) 2 / Seite 200
rund um die Uhr
vergleichen* A
s Geschäft, -e
e Ware, -n
wirklich
in Wirklichkeit
ab/bilden A
e Kreditkartennummer, -n
s Netz
beschädigt
ersetzen A
s Verpackungsmaterial, -ien
belastend

όλο το εικοσιτετράωρο
συγκρίνω
κατάστημα
προϊόν
πραγματικά
στην πραγματικότητα
απεικονίζω
αριθμός πιστωτικής κάρτας
διαδίκτυο
ελαττωματικός, που έχει πάθει ζημιά
αντικαθιστώ
υλικό συσκευασίας
επιβαρυντικός

SPRECHEN, Teil 2-Kandidat(in) 2 / Seite 201
e Wiederholung, -en
gebogen
s Heimkino, -s
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επανάληψη
κυρτός
home cinema
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s Kabelfernsehen
s Satellitenfernsehen
r Kanal, -"e
e Informationsquelle, -n

www.praxis.gr
καλωδιακή τηλεόραση
δορυφορική τηλεόραση
κανάλι
πηγή πληροφοριών

SPRECHEN, Teil 3-Kandidat(in) 1 / Seite 201
e Balance

ισορροπία

SPRECHEN, Teil 3-Kandidat(in) 2 / Seite 202
e Kaufsucht
r Einzelhandel
s Kaufhaus, -"er
s Einkaufszentrum, -en
r Handel
interaktiv
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αγοραστική μανία
λιανεμπόριο
πολυκατάστημα
εμπορικό κέντρο
εμπόριο
διαδραστικός
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