
Ubrania | сукня | suknya

Dziecko | немовля | nemovlya

futbolka

pustushka

byusthal‘ter

dytyachy visochok

rukavychky shapka

shkarpetky

hustynka

sharf kurtka

vzuttya trusy

okulyary

dytyacha plyashechka

pulover

shtany Panchohy

volohi servetky Pidhuzok
вологі серветки Підгузок

morke chusteczki pielucha

футболка

пустушка 

бюстгальтер

дитячий візочок

рукавички шапка шарф

шкарпетки 

хустинка 

куртка 

труси

пуловер

взуття

окуляри

дитяча пляшечка

штани Панчохи

koszulka

smoczek

biustonosz

wózek

rękawiczki czapka szalik

skarpetki

śliniak

kurtka

majtki

sweter

buty

okulary

butelka dla dziecka

spodnie rajtki
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Produkty Higieniczne | Засоби гігієни | Zasoby hihiyeny

termometr

nozhytsileikoplasterbynt

tampon
hihiyenichna 

prokladka
volohi servetky

Pidhuzok

liky

zubna shchitka zubna pasta maskabrytva

myloshampun‘ pintset

hrebinets‘

Tualetnyy papir krem

термометр 

ножицілейкопластер бинт 

гігієнічна 
прокладка

ліки

вологі серветки
тампон Підгузок

зубна щітка

Туалетний папір

зубна паста гребінець

крем пінцетмилошампунь

бритва маска

termometr mokre 
chusteczki

nożyczki plaster bandaż

podpaska

leki, lekarstwa

pieluchatampon

szczoteczka do 
zębów

pasta do zębów

papier toaletowy

szczotka do włosów

krem pęseta mydłoszmpon 

maszynka do golenia maseczka
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W domu | в будинку  | v budynku

lizhko

shafa

mobilnyy telefon

zaryadnyy prystriy

dveri

kovdra

stilets‘

sim kartka rozetka

vikno

podushka

stil

komp‘yuter

klyuch

lampapolytsya

USB-nakopychuvach

televizor

karematSpal‘nyy mishok

prynter

Radio

ліжко

шафа 

мобільний телефон

зарядний пристрій

двері

ковдра

стілець

сім картка розетка

вікно

подушка

стіл

комп‘ютер

ключ

лампаполиця 

USB-накопичувач

телевізор

карематСпальний мішок

принтер

Радіо

łóżko

szafa

telefon

ładowarka

drzwi

kołdra

krzesło

karta sim gniazdo elektryczne

okno

poduszka

stół

komputer

klucz

lampapółka

pendrive

telewizor

karimataśpiwór

drukarka

radio
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Kuchnia | кухня  | kukhnya

nizh

hlyboka tarilka

Kartoplechystka

kuhona lopatka

posudomyyna mashyna

vylka

Tarilka

tertka

toster

lozhka

Kastruly

kholodyl‘nyk

kuhona doshka

elektrochainyk

sklyanka

skovoroda

smitnyk

chashka

mikrokhvyl‘ova pich

Syto

kavovarka

pich 

ніж

глибока тарілка

Картоплечистка

кухонна лопатка

посудомийна машина

вилка

Тарілка

тертка 

тостер

ложка

Каструля

холодильник

кухонна дошка

електрочайник 

склянка

сковорода

смітник 

чашка 

мікрохвильова піч

Сито

кавоварка

піч 

nóż

miska

obieraczka 

szpatulka

zmywarka

widelec

talerz

tarka

toster 

łyżka

garnek 

lodówka 

deska do krojenia

czajnik

szklanka

patelnia

smietnik

kubek

mikrofalówka

sitko

ekspres do kawy

piec, kuchenka
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shtopor
штопор
korkociąg 

cherpak
черпак 
chochla 



łazienka | ванна кімната  | vanna kimnataku

Pralnia | вимити  | vymyty

Pral‘na mashyna pral‘nyy poroshok hubka dlya myttya posudu pylosos

Tualet dush vanna rushnyk dlya ruk mochalka

Пральна машина пральний порошок губка для миття посуду пилосос

Туалет душ ванна рушник для рук мочалка

pralka płyn do prania gąbka odkurzacz

toaleta prysznic wanna ręcznik ścierka
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W szkole| в школі  | v shkoli

liniyka

klasna kimnata

olivets‘

vchytel‘ka

liniyka-trykutnyk

pidstruhachka

vchytel‘  planshet

tsyrkul‘

Hodynnyk

humka

knyha

korobka dlya farb

doshka

avtoruchka

kal‘kulyator

penzlyk

kreydahubka

papir

kol‘orovi olivtsi kley-olivets skotch

лінійка

класна кімната

олівець

вчителька

лінійка-трикутник

підстругачка 

вчитель планшет

циркуль 

Годинник

гумка

книга

коробка для фарб

дошка

авторучка

калькулятор

пензлик

губка крейда

папір

кольорові олівці клей-олівець скотч

linijka

klasa

długopis

nauczycielka

trójkąt kreślarski

ostrzałka

nauczycieltablet

cyrkiel

zegar

gumka dowycierania

ksiażka

kaseta malarska

tablica

wieczne pióro

kalkulator

pędzel

gąbka kreda

kartka papieru

kredki klej taśma 
samoprzylepna
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W szkole | в школі  | v shkoli

provitryuvaty

shkola

shkil‘ne podvir‘ya

pyty

maska

yisty

myty ruky

ryukzak

bihaty

vidpovidaty 

perekus na perervi

khodyty sydity

plyashka dlya pyttya

провітрювати 

школа 

шкільне подвір‘я 

пити

маска

їсти

мити руки

рюкзак

бігати 

відповідати*
*у школі кажуть „якщо 
ви хочете відповісти, 
підніміть руку“

перекус на перерві

ходити сидіти

пляшка для пиття

okno

szkoła

podwórko szkolne

pić

maska

jeść

umywać ręce

plecak

biegać 

podniesić ręcę*

*Niemieckie „podnie-
sienie ręk” nie istnieje 
w języku ukrainskim

kanapka

chodzić siedzić 

butelka
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W szkole| шкільні предмети  | shkil‘ni predmety

nimets‘ka

etyka

informatyka

fizychna kul‘tura

matematyka

relihiya

istoriya

anhliys‘ka muzyka

biolohiya khimiya

Heohrafiya malyuvannya

німецька

етика 

інформатика 

фізична культура

математика

релігія 

історія

англійська музика

біологія хімія

Географія малювання 

polska

etyka

informatyka

wychowanie fizyczne

matematika

religia

historia

angielski muzyka

biologia chemia

gegrafia plastyka
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Konwersacja| говорити  | hovoryty

pryvit, yak u tebe spravy? 
Привіт, як у тебе справи?Cześć, jak się masz?

u mene spravy dobre/ u mene vse 
У мене справи добре / У мене все добреDobrze

yak tebe zvaty?
як тебе звати?Jak się nazywasz?

yak vas zvaty?
як Вас звати?Jak się pani/ pan nazywa?

Mene zvaty ...
Мене звати ...Nazywam się ...

будь ласка
vybachte, bud‘ laskaPrzepraszam

dyakuyu/Spasibi
Дякую/СпасибDziękuję 

bud‘ laska
будь ласкаProszę

Tak
так Tak

ni
ні Nie

бувай
бувайCześć

do pobachennya
До побаченняDo widzenia

pryvit
привіт Cześć

laskavo prosymo
ласкаво просимоWitaj
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