
abbedi абатство

abbedisse ігуменя, абатиса

abbreviation абревіатура, скорочення

abbreviatur абревіатура, скорочення

abbreviere вкорочувати, скорочувати

abcbog буквар

abdikation абдикація

abe мавпа

abebrødtræ баобаб

abebur мавпятник

abekat мавпа

abekattestreg баловство

abelignende мавпячий

abelsk абелев

aberration аберація

abessinier абіссінець

abessinsk абіссінський

abeørn мавпоїд

abiturient абітурієнт

abkhaser абхазець

abkhasisk абхазький

abnorm аномальний

ненормальний

abnormitet аномалія

abonnement абонемент, передплата

abonnent абонент

abonnere виписувати

aborigin аборигенний

aboriginer абориген

aborre окунь

abort аборт

abracadabra абракадабра

abrikos абрикос

abrikostræ абрикос

abrupt раптовий, різкий

absces абсцес

abscisse абсциса

absolut абсолютно

абсолютний, безумовний

absolutisme абсолютизм

absorbere поглинати

absorberende поглинаючий

absorbering поглинання

absorption абсорбція, поглинання

abstinens стриманість

abstrahere абстрагувати

abstrahering абстрагування

abstrakt абстрактний

abstraktion абстракція

absurd абсурдний

absurditet абсурд, нісенітниця

acceleration прискорення

accelerator прискорювач

accelerere прискорювати

accent акцент

наголос

accentfri безакцентний

accentueret акцентований

accept підтвердження, ухвала, згода,

злагода

acceptabel терпимий

acceptere приймати, підтверджувати,

ухвалювати

acceptor акцептор

accise акциз

accisefri безакцизний

acetone ацетон

acetylen ацетилен

acre акр

actinid актиноїд

actinium актиній

adaptation адаптація

adapter адаптер

adaptere адаптувати

adapteret адаптований

adaptor адаптер

addend доданок

addere додавати

addition додавання

additionstegn плюс

additiv адитивний

additivitet адитивність

adel дворянство, знать

adelig дворянський

adelsfolk дворянство, знать

adelsmand дворянин

adenovirus аденовірус

adfærd поведінка, поводження

adfærdsmæssig поведінковий

adgang доступ

підхід

adgangskode пароль

adgangskort перепустка, пропуск

adhæsion адгезія

adiabat адіабата

adiabatisk адіабатичний

adjarer аджарець

adjarisk аджарський

adjektiv прикметник

adjø до побачення

adkomst доступ

підхід

adlyde коритися, слухати

administration адміністрація

administrativ адміністративний

administrator адміністратор
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administrere адмініструвати

administrering адміністрування

admiral адмірал

admiralitet адміралтейство

adonis адоніс, горицвіт, чорногорка

adoptere удочеряти, усиновляти

adoptering удочеріння, усиновлення

adoption удочеріння, усиновлення

adoptivbarn усиновлена дитина

adoptivfar вітчим

adrenalin адреналін

adressat адресат, приймач

adresse адреса

adressebog адресна книга

adresseløs безадресний

adressere адресувати

adskille відділяти, відрізняти, розрізняти,

розрізнювати

adskilt роздільно, нарізно, окремо,

осторонь

adsplitte роз'єднувати, розлучати

adsprede бавити, забавляти, веселити,

розважати

adspredelse втіха, утіха, забава

advare застерігати, попереджати,

попереджувати

advarende попереджальний,

попереджувальний

advarsel застереження, пересторога,

попередження

advent адвент

adverbium прислівник

advokat адвокат

adækvat адекватний, належний,

доречний, відповідний

aerobic аеробіка

aerodrom аеродром, летовище

aerodynamik аеродинаміка

aerodynamisk аеродинамічний

aerologi аерологія

aerologisk аерологічний

aeronaut аеронавт, повітроплавець

aeronautik аеронавтика, повітроплавання

aeronautisk повітроплавальний

aeroplan аероплан

aerosol аерозоль

aerostatik аеростатика

aerostatisk аеростатичний

af від, із

afart підвид

afbenyttelse користування

afbilde зображати

afbildning зображення, відображення

afbryde припиняти, призупиняти

afbrydelse припинення, призупинення

afbryder вмикач, вимикач, перемикач

afbøde полегшувати

afdeling відділ, відділення, відділок

afdelingssygeplejerske старша медсестра

afdække розкривати, виявляти

afdækket виявлений

afdækning виявляння

afdød небіжчик

affald сміття, відходи

affaldsdynge смітник

affaldsplads смітник

affaldsskakt сміттєпровід

affarve знебарвлювати

affarvning знебарвлювання

affekteret удаваний

affiks афікс

affin афінний

affyre стріляти

affære роман

діло, справа

afføring кал

afgang виїзд

afgangen небіжчик

afgas вихлоп

afghaner афганець

afghansk афганський

afgift податок

afgjort вирішений

afgrund бездна, безодня, провалля, прірва

afgrundsdyb бездна, безодня, провалля, прірва

afgrænsning обмеження

демаркація

afgud кумир

ідол

afgudsdyrkelse ідолопоклонство

afgøre рішати, вирішувати

afgørelse рішення

afgørende рішучий, вирішальний

afhandling дисертація

afhude обдирати

afhængig залежний

afhængighed залежність

afhængighedsforhold залежність

afhøre допитувати

afhøring допит

afise розморожувати

afisning розморожування

afkast дохід, прибуток

afklare розбиратися

afklæde роздягати

afklædning роздягання

administrere afklædning
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afklædt роздягнений, роздягнутий

afkoble вимикати

від'єднувати

afkobling вимикання

від'єднання

afkog відвар, юшка

afkom потомство

afkorte укорочувати

afkortning скорочення

afkriminalisering декриміналізація

afkrog глухомань, глушина

afkræfte ослабляти, послабляти

afkræftelse ослаблення, послаблення

afkøle прохолоджувати

afkølende охолодний

aflad індульгенція

afladsbrev індульгенція

aflaste розвантажувати

aflastet розвантажений

aflastning розвантаження

afledningsendelse суфікс

aflejre осідати

aflejring осад, осадок

aflevere доставляти

aflevering доставка

aflyse скасовувати

aflysning скасування

aflytning підслуховування

aflytte підслуховувати

afløbsledning каналізація

afmåle вимірювати

afmåling вимірювання, відмірювання

afmålt відмірений

aforisme афоризм

afpresning вимагання, шантаж

afpresse шантажувати

afrejse виїзд

виїжджати

afrikaans африкаанс

afrikaner африканець

afrikansk африканський

afroamerikaner афро-американець

afroamerikansk афро-американський

afroasiat афро-азіат

afroasiatisk афро-азіатський

afrunde округлювати

afrunding округлення

afruste обеззброювати, роззброювати

afrustning обеззброєння, роззброювання,

роззброєння

afsende висилати, відправляти, відсилати

afsender адресант, відправник

afsides віддалений, далекий, дальній

afsidesliggende віддалений, далекий, дальній

afskaffe скасовувати

afsked відставка

прощання

afskedige відстороняти, звільнювати,

увільнювати

afskrift копія

afsky антипатія, відраза, огида

afskyelig бридкий, відворотний,

потворний, мерзенний, огидний

afskære відрізувати

afslag відказ, відмова

afslapning розслаблення

afslappet розслаблений

afslutte кінчати, завершувати,

закінчувати

afsluttende заключний, прикінцевий

afsluttet завершений, закінчений

afsløre викривати, виявляти

afsløret виявлений

afsløring виявляння

afslå відмовляти

afsnit абзац

afspejle відбивати, віддзеркалювати

afspejlet віддзеркалений

afspærre перекривати

afspærret заблокований

afstamning род

afstand віддаль, відстань, дистанція,

проміжок

afstemning голосування

afstå відмовлятися

afsætte збувати

aftage вщухати, ущухати, убувати

aftagende убутний

aftale договір, угода

aftalt погоджений, узгоджений

aften вечір

aftenrøde вечірня зоря

aftensmad вечеря

aftensmåltid вечеря

aftryk відбиток

aftrækker курок

afvejet зважений

afvekslende поперемінний

afveksling зміна, змінення, переміна

afvende уникати

afvente очікувати, чекати

afvig відхилення, збочення

afvigelse відхилення, збочення

afvise відкидати, відмовляти,

спростовувати

afvæbne обеззброювати, роззброювати

afklædt afvæbne
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afvæbning обеззброєння, роззброєння,

роззброювання

afvænne відзвичаювати, відучувати

afværge уникати

agat агат

agave агава

agent агент

представник, речник

agentur агентство

ager лан, нива, поле

agerbrug землеробство

agere діяти

agerhøne куріпка

agermåne парило

agern жолудь

agglomerat агломерат

agglomeration агломерація

agglutination аглютинація

aggregat агрегат

aggression агресія

aggressiv агресивний

aggressivitet агресивність

aggressor агресор

agitation агітація

agitator агітатор

agitatorisk агітаційний

agitere агітувати

agn приманка, принада

agnosticisme агностицизм

agnostiker агностик

agnostisk агностичний

agoni агонія

agorafobi агорафобія

agrarisk аграрний

agrikultur агрикультура

agronom агроном

agronomi агрономія

agronomisk агрономічний

agte шанувати

agtelse повага, шана, шанування

agter корма

agtpågivende уважний, пильний

agtsom обережний, обачний

agtsomhed обережність, обачність, осторога

agtværdig шановний, шанобливий,

почесний

agurk огірок

ahorn клен

aids снід

aikido айкідо

airconditionanlæg кондиціонер

akacie акація

akademi академія

akademimedlem академік

akademisk академічний

akklimatisation акліматизація

akklimatisering акліматизація

akkommodation акомодація

akkompagnement акомпанемент

akkompagnere акомпанувати

akkompagnering акомпанування

akkord акорд

akkreditere акредитувати

akkrediteret акредитований

akkreditering акредитація, акредитування

akkreditiv акредитив

akkumulation накопичення

akkumulator акумулятор

akkumulere акумулювати, накопичувати

akkumuleret накопичений, акумульований

akkumulering накопичення, акумуляція

akkurat точний

точно

akne прищ

akrobat акробат

akrobatik акробатика

akrobatisk акробатичний

akromasi ахроматизм

akromatisk ахроматичний

akromatisme ахроматизм

akronym акронім

aks колос

akse вісь

aksel вісь

aksial аксіальний

aksiom аксіома

aksiomatisk аксіоматичний

akt акт

протокол

дія, діяння

aktie акція

aktieejer акціонер

aktieselskab акціонерне товариство, компанія

aktion дія, діяння, вчинок, учинок

aktionær акціонер

aktiv активний, діяльний

aktivisere активізувати

aktivisering активізування

aktivist активіст

aktivitet активність, діяльність

aktor прокурор, обвинувач

aktorat прокуратура

aktrice акторка, актриса

aktualisere актуалізувати

aktualisering актуалізація, актуалізування

aktualitet актуальність

afvæbning aktualitet
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aktuel актуальний

aktør актор, артист

akupunktur акупунктура

akustik акустика

akustisk акустичний

akut гострий, нагальний

akvamarin аквамарин

akvarel акварель

akvarelfarve акварель

akvarium акваріум

akvavit аквавіт

akvædukt акведук, водогін

al кожний

увесь, усе

alarm тривога

alarmanlæg сигналізація

alarmerende тривожний

alarmklokke будильник

alarmsignal тривога

alarmsystem сигналізація

albaner албанець

albansk албанський

albatros альбатрос

albino альбінос

albue лікоть

album альбом

aldeles зовсім, суцільно, всіляко

alder вік, літа

alderdom старість

alderdomsforskning геронтологія

aldersmæssig віковий

aldrig ніколи

aldring старіння

alene лиш, лише, лишень, тільки

наодинці

одинокий, самотній

alf ельф

alfa альфа

alfabet абетка, азбука, алфавіт

alfabetisk алфавітний

alfons сутенер

alge водорість

algebra алгебра

algebraisk алгебраїчний

algerier алжирець

algerisk алжирський

algoritme алгоритм

algoritmisk алгоритмічний

alibi алібі

alien інопланетянин

alienation відчуження

alk гагарка

alkali луг

alkalimetal лужний метал

alkalisk лужний

alkaloid алкалоїд

alkanna алкана

alkefugl гагарка

alkemi алхімія

alkohol алкоголь

alkoholfri безалкогольний

alkoholholdig алкогольний

alkoholiker п'яниця

alkoholisk алкогольний

alkoholisme алкоголізм

alkoholrus нетверезість

alkymi алхімія

alkymist алхімік

alle усе

алея

allegori алегорія

allehånde всякий, всілякий, усілякий

allerbedst ліпший, найкращий, найліпший

allerede вже, уже

ще

allerflest більшість

allerforrest передовий

allerførst найперший

allergi алергія

allergisk алергійний

allergolog алерголог

allergologi алергологія

allerhøjest вищий, найвищий

allermindst найменший

allernederst нижчий

allernyest найновіший

allernærmest найближчий

allerstørst найбільший

allesteds всюди, повсюди, усюди, скрізь

allestedsnærværende всюдисущий

alliance альянс

alliancepartner союзник

alligator алігатор

alligevel адже, але, однак, одначе

allike галка

alluvial алювіальний

alluvium алювій

almagt міць

almanak альманах

almen загальний, всезагальний

almendannende загальноосвітній

almengyldig універсальний,

загальновизнаний

almenhed спільнота

almenkendt загальновідомий

almenkristelig загальхристиянський

aktuel almenkristelig
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almenmenneskelig загальнолюдський

almenteoretisk загальнотеоретичний

almenvidenskabelig загальнонауковий

almindelig загальний, всезагальний

загальновизнаний,

універсальний

звичайний, звичний

пересічний

almisse милостиня

almægtig всемогутній, всесильний

almægtighed всемогутність

aloe алое

alpaka альпака

alpehue берет

alperose рододендрон

alpeviol цикламен

alpin альпійський

alpinisme альпінізм

alpinist альпініст

alsidig всебічний, усебічний

alskens всякий, всілякий, усілякий

alt альт

усе

altabsorberende всепоглинаючий

altan балкон

тераса

alter вівтар, олтар

alternativ альтернатива

альтернативний

alternerende поперемінний

altfor надто, занадто, надмірно, сильно

altid завжди, постійно

alting усе

altomfattende всеосяжний, всеохоплюючий,

усеосяжний, усеохоплюючий

altomspændende всеосяжний, всеохоплюючий,

усеосяжний, усеохоплюючий

altruisme альтруїзм

altruist альтруїст

altruistisk альтруїстичний

altså відповідно

отже, отож

altædende всеїдний

aluminium алюміній

alverden всесвіт

alvidende всезнаючий

alvor серйозність

alvorlig серйозний

alvorlighed серйозність

alvorligt серйозно

alvorsfuld серйозний

amalgam амальгама

amalgamering амальгамація

amaryllis амариліс

amatør аматор, любитель

amatøragtig аматорський

amatørcyklist велоаматор

amatørfotograf фотоаматор

ambassade амбасада, посольство

ambassadør амбасадор, посол

ambition амбіція

ambitionsniveau амбіційність

ambitiøs амбіційний

ambivalent амбівалентний

ambrosia амброзія

ambulance швидка, швидка допомога

ambulatorisk амбулаторний

amerikaner американець

amerikansk американський

amfetamin амфетамін

amfibie амфібія

amfibium амфібія

amfiteater амфітеатр

amfora амфора

aminosyre амінокислота

amme нянька

ammoniak аміак, амоняк, амоніак

ammonium амоній

ammunition амуніція, боєприпаси

amnesti амністія, помилування

amok сказ, ярість

amoralitet аморальність

amoralsk аморальний

amorf аморфний

amourøs любовний

ampere ампер

amperemeter амперметр

amperetime ампер-година

amplitude амплітуда

ampul ампула

amputation ампутація

amputere ампутувати

amputering ампутування

amt область, округ

amulet амулет

amurhjerpe дікуша

amøbe амеба

anabolisk анаболічний

anabolisme анаболізм

anaerob анаероб

anakonda анаконда

anakronisme анахронізм

anal анальний

analfabet неграмотний, неписьменний

analfabetisme неграмотність

almenmenneskelig analfabetisme
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analog аналогічний

аналоговий

analogi аналогія

analyse аналіз

analysere аналізувати

analyseret проаналізований

analytiker аналітик

analytisk аналітичний

ananas ананас

ananaskirsebær ананасова вишня, золота ягода,

фізаліс

anarki анархія

anarkisme анархізм

anarkist анархіст

anarkistisk анархістський

anatom анатом

anatomi анатомія

anatomisk анатомічний

anbefale радити, рекомендувати

anbefalelsesværdig рекомендований

anbefaling порада, рада, рекомендація

anciennitet стаж

старшинство

and качка

andagt молитва

andel пай

частина, частка

andelshaver пайовик

anden другий, інший

andengrads другорядний

andengradsligning квадратне рівняння

anderledes інакше

andet другий, інший

andre інші

andrik качур, селезень

androgen андроген

ane прабатько

підозрювати

anekdote анекдот

anekdotisk анекдотичний

anelse ледь, малість, обмаль

anemometer анемометр

anerkende визнавати

anerkendelse визнання

anerkendt визнаний

aneroidbarometer анероїд

anfald припадок, приступ

anførelsestegn лапки

anførselstegn лапки

anger розкаяння

angina ангіна

angive видавати

доносити

вказувати, указувати

angivelse донос

показання

angiver донощик

angre каятися

angreb атака, напад, наступ

припадок, приступ

angrebsivrig агресивний

angrebskrig агресія

angrebslyst агресивність

angrebslysten агресивний

angrebsmæssig наступальний

angribe атакувати, нападати

angribende наступальний

angriber агресор, нападник

angst боязнь, переляк, страх

angstfremkaldende тривожний

angstfuld стурбований, збентежений

angå стосуватися

angående стосовно, у зв'язку з

anhænger причіп, автопричіп

animation анімація

anion аніон

anjon аніон

anke апелювати, оскаржувати

апеляція

ankel щиколотка

ankelstrømpe шкарпетка, носок

anker якір

anket оскаржений

anklage винити, винуватити,

звинувачувати, обвинувачувати

anklagende обвинувальний

anklager обвинувач, прокурор

anklaget обвинувачений

ankomme прибувати, приходити,

приїжджати

ankommen прибулий

ankomst прибування, прибуття, приїзд

anledning підстава

привід, причина

anliggende діло, питання, справа

anlæg споруда, конструкція

апарат, прибор

anlægge споруджувати

anmelde оповіщати, повідомляти

anmeldelse відгук

рецензія

anmode закликати

anmodning просьба, прохання

anmærke замічати, примічати

analog anmærke
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anmærkning коментар

anneksion анексія

annihilation анігіляція

annonce анонс, реклама

annullation анулювання

annullere анулювати, скасовувати

annulleret анульований

annullering анулювання

anode анод

anomal аномальний

anomali аномалія, відхилення

anonym анонімний

anonymitet анонімність

anoreksi анорексія

anormal ненормальний

anrette заподіювати, завдавати, наносити

ansat працевлаштований

найманець

anse вважати, уважати

зараховувати

ansigt обличчя

ansigtsløs анонімний

ansigtspudder пудра

ansigtsvakker вродливий

anskaffe придбавати

anskaffelse надбання

anskaffet надбаний

anskue бачити, сприймати

anskuelig наочний

anskuelighed наочність

anskuelse сприйняття

anslag удар

anspænde напружувати

anstalt заклад, установа

anstifter палій

anstrenge напружувати

anstrengelse зусилля

напруга, напруження

anstrengende стомлюючий

anstrøg відтінок, присмак

anstændig пристойний

anstændighed гідність, достойність,

пристойність

anstændigvis гідно, пристойно

ansvar відповідальність

ansvarhavende відповідальний

ansvarlig відповідальний

ansvarlighed відповідальність

ansvarshavende відповідальний

ansvarsløs безвідповідальний

ansvarsløshed безвідповідальність

ansætte наймати

ansættelse наймання, працевлаштування

ansøger кандидат

ansøgning заява

antage вважати, уважати

припускати

antagelig імовірний, ймовірний

прийнятний

antageligvis імовірно, ймовірно

antagelse гадка, здогад

antagonisme антагонізм

antagonist антагоніст

antagonistisk антагоністичний

antal кількість

antarktisk антарктичний

antegne занотовувати

antegnelse записка, нотатка, запис

antenne антена

antiamerikansk антиамериканський

antibakteriel антибактеріальний

antiballistisk антибалістичний

antibiotikum антибіотик

antibureaukratisk антибюрократичний

antidemokrat антидемократ

antidemokratisk антидемократичний

antidepressiv антидепресивний

antidot протиотрута

antifascisme антифашизм

antifascist антифашист

antifascistisk антифашистський

antifeminisme антифемінізм

antifeminist антифемініст

antifransk антифранцузький

antiføderalist антифедераліст

antihelt антигерой

antiimperialisme антиімперіалізм

antiimperialist антиімперіаліст

antiimperialistisk антиімперіалістичний

antijødisk антисемітський

antik антикварний, античний

antikolonialistisk антиколоніальний

antikommunisme антикомунізм

antikommunist антикомуніст

antikommunistisk антикомуністичний

antikonceptionel протизаплідний

antikvarboghandel букіністична книгарня

antikvarboghandler букініст

букіністична книгарня

antikvarisk антикварний

antikvark антикварк

antikvitet антикваріат

antilogaritme антилогарифм

antilope антилопа

antimenneskelig антилюдський

antimilitarisme антимілітаризм

anmærkning antimilitarisme
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antimilitarist антимілітарист

antimilitaristisk антимілітаристський

antinazist антинацист

antinazistisk антинацистський

antineutrino антинейтрино

antinomi антиномія

antioxidant антиоксидант

antipartikel античастинка

antipati антипатія, відраза, огида

antipode антипод

antiproton антипротон

antiracisme антирасизм

antiracist антирасист

antiracistisk антирасистський

antirussisk антиросійський

antisemit антисеміт

antisemitisk антисемітський

antisemitisme антисемітизм

antistatisk антистатичний

antistof антиматерія, антиречовина

антитіло

antityrkisk антитурецький

antivirus антивірус

antivirusprogram антивірус

antizionisme антисіонізм

antologi антологія

antonym антонім

antracit антрацит

antracitkul антрацит

antropolog антрополог

antropologi антропологія

antropologisk антропологічний

antræk вбрання, одіяння, убрання

antyde натякати

antydning натяк

antænde запалювати

antændelig займистий

antændelighed займистість

antændelse займання

antændt запалений

anvende вживати, уживати, споживати

застосовувати, використовувати

користуватися

anvendelse вживання, застосування,

користування, використання

anvendt прикладний

anvisning інструкція

anæmi анемія

anæstesi анестезія, наркоз

anæstesiolog анестезіолог

anæstesiologi анестезіологія

aorta аорта

apartheid апартеїд

apati апатія

apatisk апатичний

aperiodisk неперіодичний

apokalypse апокаліпсис

apokalyptisk апокаліптичний

apostel апостол

apostrof апостроф

apotek аптека

apoteker аптекар

apparat апарат, прибор

apparatur апаратура

appel апеляція

appellere апелювати

appelsin апельсин, помаранч

appendicit апендицит

appendiks додаток

appetit апетит

appetitlig апетитний

appetitløs безапетитний

appetitløshed безапетитність

appetitvækkende апетитний

applaus аплодисменти, оплески

applikation заява

застосування

approbation апробація

approksimation апроксимація, наближення

april квітень

apriorisk апріорний

apropos кстати

ar рубець

araber араб

arabisk арабський

arabisksproget арабськомовний

arbejde праця, труд

працювати, трудитися

робота

arbejder працівник, робочий

arbejdsdygtig працездатний

arbejdsevne працездатність

arbejdsfri безробітний

arbejdsfrihed безробіття

arbejdsfælle співробітник

arbejdsgiver наймач, роботодавець

arbejdsintensiv трудомісткий

arbejdsiver працелюбність, працьовитість

arbejdsivrig працелюбний, працьовитий,

роботящий, роботяга

arbejdskammerat співробітник

arbejdskollega співробітник

arbejdskraft робоча сила

arbejdskraftintensiv трудомісткий

arbejdskrævende трудомісткий

arbejdsledig безробітний

antimilitarist arbejdsledig
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arbejdslyst працелюбність, працьовитість

arbejdsløn зарплата, зарплатня

arbejdsløs безробітний

arbejdsløshed безробіття

arbejdsmand працівник

arbejdsmæssig службовий

arbejdsom працелюбний, працьовитий,

роботящий

arbejdsomhed працелюбність, працьовитість

arbejdssky ледар, лінивий, ледачий

arbejdsstyrke робоча сила

arbejdstager працівник, робітник

arbejdstitel посада

arbejdsudygtig непрацездатний

arbejdsudygtighed непрацездатність

arbitrær довільний

arboret дендрарій, дендрологічний парк

areal ареал, область

arena арена, поприще

argentiner аргентинець

argentinsk аргентинський

argon аргон

argonaut аргонавт

argument аргумент

argumentation аргументація

argumenteret аргументований

arie арія

aristokrat аристократ

aristokrati аристократія

aristokratisk аристократичний

aritmetik арифметика

ark аркуш, лист

ковчег

arkaisk архаїчний

arkaisme архаїзм

arkipelag архіпелаг

arkitekt архітектор

arkitektur архітектура

arkiv архів

arkiveret архівіруваний

arktisk арктичний

arkæolog археолог

arkæologi археологія

arkæologisk археологічний

arm рука, ручка

armada армада

armbrøst арбалет

armbrøstskytte арбалетник

armbånd браслет

armbåndsur наручний годинник

arme армія

armenier вірмен

armenisk вірменський

armensk вірменський

armhule пахва

armlægning армрестлінг

armstol крісло

arne вогнище

arnested вогнище

камін, коминок

aroma аромат, пахощі

aromaterapi аромотерапія

aromatisk ароматний, духмяний, запашний

arrangere проводити, організовувати

arrangør організатор

arrest арешт

arrestant в'язень

arrestere арештовувати, заарештовувати,

ув'язнювати

arrig гнівний, гнівливий, сердитий

arrigskab гнів, ярість

arrogance зарозумілість

arrogant зарозумілий

arsen арсен, миш'як

arsenal арсенал

art вид, рід, сорт, тип

artefakt артефакт

arterie артерія

arteriel артеріальний

arteriosklerose артеріосклероз

artificiel штучний

artig порядний

слухняний, лагідний, покірний,

смиренний

artikel артикль

стаття

artikulation артикуляція

artilleri артилерія

artist артист

arv спадок, спадщина

arve успадковувати

arvefølger наступник, спадкоємець

arvelig спадкоємний

arvelighed спадковість, спадкоємність

arvelighedslære генетика

arvemæssig спадкоємний

arving спадкоємець

arvtager спадкоємець

arytmi аритмія

aræometer ареометр

asbest азбест

aserbajdsjaner азербайджанець

aserbajdsjansk азербайджанський

asfalt асфальт

asfalteret асфальтований

asiat азіат

arbejdslyst asiat
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asiatisk азіатський

ask ясен

aske зола

попіл

askebæger попільничка

askefarvet сірий

askegrå сірий

askepot попелюшка

askese аскетизм

asketisk аскетичний

asketræ ясен

askorbinsyre аскорбінова кислота

asocial асоціальний

asp осика

жерех

asparges аспарагус, спаржа

aspargeskål броколі

aspargeslignende спаржевий

aspekt аспект

aspelund осиковий гай

aspeskov осиковий гай

aspiration прагнення

aspirin аспірин

assimilation асиміляція

assimilere асимілюватися

assistance підтримка

assistent асистент, помічник

association асоціація

associativ асоціативний

assortiment асортимент

assurance страхування

assurandør страхувач

assyrer ассіріянин

assyrisk ассірійський

asteroide астероїд

asters айстра

astigmatisk астигматичний

astigmatisme астигматизм

astma астма

astrobiologi космічна біологія

astrofotografi астрофотографія

astrofotometri астрофотометрія

astrofysik астрофізика

astrofysiker астрофізик

astrofysisk астрофизичний

astrolabium астролябія

astrolog астролог

astrologi астрологія

astrologisk астрологічний

astrometri астрометрія

astronaut астронавт

astronautik астронавтика

astronom астроном

astronomi астрономія

astronomisk астрономічний

asyl притулок

asymmetri асиметрія

asymmetrisk асиметричний

asymptote асимптота

asymptotisk асимптотичний

asynkron асинхронний

at що, якби

ateisme атеїзм

ateist атеїст

ateistisk атеїстичний

atelier ательє

atlas атлас

atlet атлет, спортсмен

atletik атлетика

atletikudøver легкоатлет

atletisk атлетичний

atlingand чирок-тріскунець

atmosfære атмосфера

atmosfærisk атмосферний

atol атол

atom атом

atomaffald радіоактивні відходи

atomdrevet атомний

atomfysik атомна фізика

atomisk атомний

atomkraft атомна енергія

atomkraftværk атомна електростанція

atomkrig ядерна війна

atommasse атомна маса

atomnummer атомний номер

atomur атомний годинник

atomvægt атомна маса

atomvåben ядерна зброя

atrofi атрофія

atropin атропін

attache аташе

attak атака, наступ, напад

attakere атакувати, наступати, нападати

atten вісімнадцять

attende вісімнадцятий

attendedel одна вісімнадцята

attentat замах

atter знов, знову, спочатку

attest атестат, довідка, посвідка,

свідоцтво

attraktion атракціон

привабливість

attraktiv привабливий, принадний

attribuere приписувати

attribut атрибут

attrå потяг

asiatisk attrå
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atypisk атипічний

aubergine баклажан

audiens аудієнція

audiovisuel аудіовізуальний

auditorium аудиторія

august серпень

auktion аукціон

aura аура

australier австралієць

australsk австралійський

autenticitet достовірність

autentisk автентичний, аутентичний

autisme аутизм

autist аутист

autistisk аутистичний

autobiografi автобіографія

autograf автограф

autokrat автократ

autokrati автократія

autokratisk автократичний

automat автомат

automation автоматизація

automatisk автоматичний

automobil автомобіль

automorfi автоморфізм

autonomi автономія

autonomisk автономний

autopilot автопілот

autor автор

autorisation авторизація

autoriseret авторизований

autoritet авторитет

autoritær авторитарний

avantgarde авангард

avantgardist авангардист

avenue проспект

aversion антипатія, відраза, огида

avertere об'являти, оголошувати,

оповіщати, повідомляти

avind заздрість

avindsyg заздрий

avindsyge заздрість

avis газета

avl вирощування, розмноження,

селекція

avle вирощувати, розмножувати,

культивувати

avling розведення, селекція

avnbøg граб

avocado авокадо

avocadotræ авокадо

avokado авокадо

ayatollah аятола

azalea азалія

azeri азербайджанський

azimut азимут

azur лазур

azurblå лазурний

baby немовля

babysitter доглядальниця

bachelor бакалавр

bacille бацила

backgammon нарди

bacon бекон

bad ванна

лазня, лазенька, баня

bade купатися, митися

badedragt купальник

badekar ванна

baderum ванна

badested пляж

badestrand пляж

badesvamp мочалка

badetøj купальник

badeværelse ванна

badminton бадмінтон

badning купання

badstue лазня, лазенька, баня

сауна

bag зад

позаду

за

bagage багаж

bagagerum багажник

bagatel абищиця, дрібниця

bagatelagtig несуттєвий, неістотний

bage випікати, пекти

bagefter затим, потім, після

за

bager пекар

bagerbutik кондитерська, булочна

bagerforretning пекарня, кондитерська, булочна

bageri булочна, пекарня

bagerst задній

bagest задній

bagfra ззаду

baggrund базис, основа, підстава

тло, фон

baghold засада, засідка, укриття

baglæns задом

baglås тупик

безвихідь

bagning печення

bagom позаду

bagpå горілиць, навзнак

bagrus похмілля

atypisk bagrus
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bagside зворотний бік

bagtale обмовляти

bagtalelse наклеп

bagtaler наклепник

bagvaske обмовляти

bagvaskelse наклеп

bagvasker наклепник

bajer пиво

bajonet багнет, штик

bajonetlignende штикоподібний

bakke пагорб

bakkenbart бакенбарди

bakkestjerne пушняк, злинка

bakketidsel відкасник

bakpå горілиць

baktericid бактерицид

bakterie бактерія

bakteriedræber бактерицид

bakteriel бактеріальний

bakteriofag бактеріофаг

bakteriolog бактеріолог

bakteriologi бактеріологія

bakteriologisk бактеріологічний

bal бал

balance баланс, рівновага

balancegang балансування

balancekunst еквілібристика

balancekunstner еквілібрист

balancere врівноважувати, урівноважувати,

балансувати

balanceret врівноважений, урівноважений,

збалансований

balancering балансування

balde сідниця

baldrian валеріана

balkon балкон

ballade балада

ballast баласт

balle клунок

сідниця

ballerina балерина

ballet балет

balletdanserinde балерина

ballistik балістика

ballistisk балістичний

ballon аеростат

балон

ballonformet кулястий

balneolog бальнеолог

balneologi бальнеологія

balneologisk бальнеологічний

balsam бальзам

balsamere бальзамувати

balsamering бальзамування

balsamin бальзамін

balsatræ бальза

baltisk балтійський

bambus бамбук

bamse ведмедик

banal банальний

banan банан

bandage бандаж, бинт, пов'язка

bande банда

bandit бандит, розбишака

banditagtig бандитський

bandlysning анафема

bandy хокей з м'ячем

bane шлях, дорога

орбіта, траєкторія

майданчик, корт, площадка

banebrydende новаторський, революційний

banebryder новатор

banegård вокзал, станція

bange боягуз

bangebuks боягуз

banjo банджо

bank банк

стук

banke стукати

bankerot банкрут

banket бенкет

bankier банкір

bankmæssig банківський

banner банер, прапор

bannerfører прапороносець

baobab баобаб

baobabtræ баобаб

baptist баптист

bar бар

голий

barbar варвар

barbarisk варварський

barbarisme варварство

barbenet босий, босоногий

босоніж

barber перукар

barberblad бритва

barbere голити

barberet голений

barbering гоління

barberkniv бритва

barbermaskine бритва, електробритва

bare лиш, лише, лишень, тільки

baret берет

barfodet босий, босоногий

босоніж

bagside barfodet
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baritone баритон

barium барій

bark кора, кірка

barm груди

barmhjertig милостивий

barmhjertighed милосердя

barn дитина

barnagtig дитячий

barndom дитинство

barnebarn внук, онук, внучка

barnepige доглядальниця

barnløs бездітний

barnløshed бездітність

barometer барометр

barometrisk барометричний

baron барон

baronesse баронеса

barracuda баракуда

barriere бар'єр

barrikade барикада

barsel пологи

barselskvinde породілля

barsk суворий

baryon баріон

baryton баритон

bas бас

basal базовий, базисний, основний

basalt базальт

basar базар

base база, базис, підстава, засада

основа

baseball бейсбол

basilika базиліка

basilikum базилік

basis базис

basisk базовий

basker баск

baskerhue берет

basketball баскетбол, кошиківка

basketballspiller баскетболіст

baskisk баскський

bassin басейн

basstemme бас

bast лико

basta досить

bastard байстрюк

bastion бастіон

basun тромбон

bat ракетка

batalje баталія

bataljon батальйон

batteri батарея

batterioplader зарядний пристрій

bauxit боксит

bavian бабуїн, павіан

bayersk баварський

bazooka базука

beagle бігль

bearbejde обробляти

bearbejdelse обробка

bearbejdet оброблений

bearbejdning обробка

bebo населяти

beboelse проживання

beboer жилець, житель, мешканець,

поселенець

bebrejde докоряти, дорікати

bebrejdelse догана, докір

bebygge будувати

bebyggelse будівництво

bebyrde обтяжувати

becquerel бекерель

bede буряк

просити, прохати

bedehus каплиця

bedrag обман

bedrage дурити, обдурити, обдурювати,

обманювати

зраджувати

bedrager шахрай

bedrageri шахрайство

bedragerisk віроломний

облудний, обманний

bedre краще

кращий

покращати, покращувати,

поліпшувати

bedrevidende всезнаючий

bedrift підприємство

компанія

bedring покращання, поліпшення

bedrive накоїти

bedrøve засмучувати

bedrøvelig журний, смутний, сумний,

засмучений, печальний, тужний,

скорбний

bedst ліпший, найкращий, найліпший

bedstefader дід, дідок

bedstefar дід, дідок

bedstemoder бабуся, бабка

bedstemor бабуся, бабка

beduin бедуїн

bedække крити, покривати, укривати

ховати, приховувати

bedømme оцінювати

bedømmelse оцінка

baritone bedømmelse
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bedøve анестезувати

bedøvelse наркоз, анестезія

bedøvelsesmiddel анестетик

bedøvende болеутоляющий

bedåre причаровувати

bedårende чарівний

bedåret зачарований

beedige клястися

befale веліти

befalende наказовий

befaling веління, наказ, приказ,

розпорядження, указ

befalingsmand командир, командувач

befaren досвідчений

befolke населяти

befolket населений

befolkning населення

befordringsmiddel транспорт

befri вивільнювати, визволяти

befrielse звільнення, визволення

befriende визвольний

befrugte запліднювати

befrugtning запліднення

befæste зміцнювати, міцніти

beføjelse повноваження

beføle торкати, мацати, обмацувати

beføling дотик, торкання

begave обдаровувати

begavelse дар, талант, хист, обдарованість

begavet обдарований

begejstre захоплювати

захоплюватися

begejstrende захопливий

begejstret захоплений, натхненний

begejstring захоплення

begejstringsrus ейфорія

begge обидва

begivenhed подія

begonia бегонія

begrave поховати, хоронити

begravelse поховання, похорон

begravet похований

begreb поняття

begribe розуміти, усвідомити

begribelig зрозумілий

begribeligvis виразно

begrunde обґрунтовувати

begrundet обґрунтований

begræde оплакувати

begrænse обмежовувати

begrænsende обмежувальний

begrænset обмежений

begrænsning обмеження

begunstige сприяти

begynde започатковувати, зачинати,

починати, розпочинати

починатися, розпочинатися

begyndelse начало, початок

begynder починаючий

begær бажання, жадання

потяг

begærlig жадний, жадібний, пожадливий

begå коїти, учиняти

begået скоєний

behag насолода, приємність

behagelig затишний

приємний

behandle лікувати, виліковувати

обробляти

обходитися

розглядати

behandling лікування

терапія

обробка

обходження

розгляд, розглядання

beherske контролювати

опановувати

beherskelse стриманість

behersket стриманий, врівноважений,

урівноважений

beholde берегти, вберігати, зберігати

beholder вмістище, посуд, резервуар

beholdning запас

behov потреба

behændig зручний

behøve мати потребу

behåret волохатий

beige бежевий

beigefarvet бежевий

bekende визнавати

bekendelse визнання

bekendt знайомий

bekendtgøre оповіщати, повідомляти

bekendtgørelse оголошення, оповіщання

bekendtskab знайомство

bekendtskabskreds коло друзів

bekkasin бекас

beklage шкодувати

beklagelig скорбний

beklageligvis жаль

beklædning вбрання, убрання, одежа, одяг,

одіж

bekostning рахунок

bekræfte підтверджувати

bekræftelse підтвердження

bedøve bekræftelse
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bekræftende підтверджуючий

bekræftet підтверджений

bekvem затишний

зручний

bekvemmelighed комфорт, зручність

bekymre непокоїти, турбувати, хвилювати

bekymret стурбований, збентежений

bekymring занепокоєння, непокоєння

bekæmpe боротися

долати

bekæmper боєць, борець

belaste навантажувати

belastet навантажений, завантажений

belastning навантаження

belejlig сприятливий

belejre оточувати

belejret оточений

belejring облога, оточення

belgier бельгієць

belgisk бельгійський

beliggenhed місцеположення

belladonna беладона

belyse освітлювати, опромінювати

інформувати

belysning освітлення

belysningsmåler експонометр

belægge покривати

belægning наліт

belæst начитаний

beløb сума

belønne нагороджувати

belønning нагорода

bemande комплектувати

bemanding екіпаж

bemidlet забезпечений

bemærke помічати, замічати, примічати

bemærkelsesværdig дивний, дивовижний, чудовий

bemærkning замітка

ben кіста, кістка

нога, ніжка

bengaler бенгалець

bengalsk бенгальський

benklæder штани

benløs безногий

benved бруслина

benytte вживати, використовувати,

застосовувати, споживати

benyttelse вживання

benzen бензол

benzin бензин

benzol бензол

benægte заперечувати, спростовувати

benævnelse назва

benåde щадити

benådning амністія

beordre наказувати

beordring наказ, приказ, указ, веління,

директива, розпорядження

beplante насаджувати

beplantning насадження

berberis барбарис

beredskab готовність

beredt підготовлений

beredvillig беручкий, старанний, завзятий,

запопадливий

beregne лічити, підраховувати, рахувати,

розраховувати

beregnet підрахований

beregning лік, лічба, лічення, підрахунок

berejst досвідчений

beret берет

beretning оповідання, розповідь

berige збагачувати

berigelse збагачення

beriget збагачений

berigtige коректувати, поправляти

berigtigelse поправка

berliner берлінець

berlinsk берлінський

berolige гамувати, вгамовувати,

утихомирювати, усмиряти

beroligelse заспокоювання

beroligende заспокійливий

beruse сп'янити

beruselse нетверезість

beruset одурманений

beryllium берилій

berømme славити

berømt відомий, знаменитий,

славнозвісний, уславлений

berømthed слава

berøre торкати, чіпати

berøring дотик, торкання

besat зайнятий

besejre перемогти

besidde володіти

besiddelse володіння

besidder власник, володілець

beskadige пошкоджувати

beskatning оподатковування

beskatte оподатковувати

besked вістка, вість, звістка,

повідомлення

beskeden скромний

beskedenhed скромність

beskidt брудний

bekræftende beskidt
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beskrive описувати

beskrivelse описання

beskrivende описовий

beskue оглядати

beskyde обстрілювати

beskylde винити, винуватити,

звинувачувати, обвинувачувати

beskyldning обвинувачення, звинувачення

beskytte захистити

захищати, оберігати

beskyttelse захист

beskyttende захисний

beskytter захисник, хоронитель, охоронець

beskyttet захищений

beskæmme ганьбити

beskæmmet засоромлений

beskæring урізування

beslag конфіскація

beslaglægge конфіскувати

позбавляти

beslaglæggelse конфіскація

позбавлення

beslutning рішення, ухвала

beslutningsdygtig уповноважений

beslutsom рішучий, сміливий

beslutsomhed рішучість, сміливість

beslutte визначати, рішати, вирішувати

вирішити

встановлювати, установлювати

beslægtet споріднений

besnære знаджувати, причаровувати

besnærende чарівний

besparelse економія

besparende економний, ощадливий

bespise годувати

bespisning годування, годівля

bespotte висміювати

bespottelse висміювання

bestand популяція

bestandig міцний, кріпкий, твердий,

незламний

bestandighed стійкість, сталість, усталеність

bestemme рішати, вирішувати

визначати, установлювати,

встановлювати

bestemmelse рішення

bestemmende визначальний, вирішальний

bestemt визначений

вирішений

певний

bestemthed визначеність

bestialitet звірство

bestialsk звірячий, звіроподібний

bestige підніматися

bestigelse сходження

bestigning сходження

bestikke підкуповувати

bestikkelig хабарник

bestikkelighed хабарництво

bestikkelse хабар, підкуп

bestille бронювати, замовляти

bestiller замовник

bestilling замова, замовлення

bestilt замовлений

bestjæle ограбувати, розграбовувати

bestorme атакувати, наступати, нападати

bestride заперечувати, оспорювати

bestridt спірний

bestræbelse зусилля

bestrø обсипати

bestråle опромінювати

bestråling опромінення, опромінювання

bestseller бестселер

bestyre керувати, правити, управляти,

урядувати

bestyrer керівник

директор

шеф, начальник

bestyrke міцніти, зміцнювати,

укріплювати

посилювати, підсилювати

bestøve запилювати

bestøvning запилення

bestå видержувати, витримувати

виживати

besvimelse запаморочення

besvær важкість, трудність, тяжкість,

скрута

besværge заклинати

besværgelse заклинання, закляття

besværlig важкий, нелегкий, трудний,

тяжкий, складний, скрутний

besætning екіпаж

besætte займати

besættelse окупація

besøg відвідування, візит

besøge відвідувати

завітати

besøgende відвідувач

besøgt відвіданий

betage причаровувати

betagende чарівний

betale платити, виплачувати,

відплачувати, оплачувати

betalende платник

betaler платник

beskrive betaler
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betaling плата, оплата

betalingsdygtig платоспроможний

betalingsdygtighed платоспроможність

betalingsevne платоспроможність

betalingsmiddel гроші

betalingsudygtig неплатоспроможний

betalingsudygtighed неплатоспроможність

betalt платний, коштовний, цінний

оплачений

betapartikel бета-частинка

betegnelse позначення

betimelig вчасний, своєчасний

betingelse умова

betingelsesløs безумовний

betinget умовний

betjene обслуговувати

betjening послуга

обслуговування, обслужування

beton бетон

betonblandemaskine бетоновоз

betone наголошувати

betoning наголошування

betragte розглядати

betragtelig набагато, помітно, примітно,

суттєво, істотно, значно

betragter спостерігач

betragtning спостереження

betragtningsmåde погляд

betro довіряти

betrygge заспокоювати

забезпечувати

betryggelse заспокоєння

betryggende заспокійливий

betyde означати

betydelig значимий, значний, важливий,

важний

betydning зміст, значення

смисл, сутність, суть

betydningsbærende змістовний

betydningsfuld змістовний

важливий, важний, значний,

значимий

betydningsfuldhed суттєвість, істотність, значність

betydningsladet змістовний

betydningslære семантика

betydningsløs беззмістовний

betynget обтяжений

betændelse запалення

betænke обдумувати, обмірковувати

beundre захоплюватися, обожнювати,

поклонятися

beundrer поклонник, піклувальник,

шанувальник

beundrerinde шанувальниця

beundring поклоніння

bevare берегти, вберігати, уберігати,

оберігати

bevaring збереження

bevidst свідомий, навмисний, умисний

bevidsthed свідомість

bevidstløs безпам'ятний, несвідомий

bevilge виділяти

bevilget відділений

bevilling ліцензія

виділення

bevinget крилатий, окрилений

bevis доказ

посвідка

bevise доводити

beviselig доказовий

bevisende доказуваний

bevogte сторожити, охороняти, чатувати

bevæbne озброювати

bevæbnet збройний, озброєний

bevæbning озброєння

bevæge ворушити

bevægelig рухомий

bevægelse рух

bevægelseslære динаміка

bevægelsesmængde імпульс

bevægende рухомий

bevæggrund мотив

beværte частувати

обслуговувати

beværtning частування

обслуговування

beånde надихувати

beåndet натхненний

bh бюстгальтер, ліфчик

bi бджола

bias упередження

biavl бджільництво

biavler бджоляр

bibel біблія

bibelsk біблійний

bibliograf бібліограф

bibliografi бібліографія

bibliografisk бібліографічний

bibliotek бібліотека

bibliotekar бібліотекар

biceps біцепс

bid кусок, уламок

укус

bide жалити, кусати

кусатися

bidrag вклад, внесок

betaling bidrag
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bidrage внести, робити внесок

bidsel вуздечка

bifald оплески, аплодисменти

biflod притока

bifurkation біфуркація

bigami бігамія, двошлюбність,

двоєженство

bihule синус, біляносова повітряна

пазуха

bihulebetændelse синусит

bijektion бієкція

bijektiv ізоморфний, бієктивний

bikage стільник

bikini бікіні

bikonkav двоввігнутий

bikonveks двоопуклий

bikube вулик

bil автомобіль, автомашина, машина

bilag додаток

bilateral двосторонній

взаємний, обопільний

bildende образотворчий

bildæk шина

bilejer автовласник, автомобіліст

bilfabrik автозавод

bilforsikring автострахування

bilfærge автопором

bilgarage гараж

bilindustri автопромисловість

bilineær білінійний

bilist автовласник, автомобіліст

bilklub автоклуб

billak автоемаль

billard більярд

bille жук

billedbånd діафільм

billeddiagnostik радіологія

billede картина, картинка

billedhugger скульптор

billedkunst образотворче мистецтво

billedkunstner живописець, художник

billedramme рама, рамка

billet квиток, білет

billetløs безквитковий

billettør кондуктор

billiard квадрильйон

billig дешевий

billion трильйон

billygte фара

bilmærke автомарка

bilpark стоянка

bilsport автоспорт

biludstilling автовиставка

bilulykke автоаварія, автокатастрофа

bilværksted автомайстерня

bind том

обкладинка, палітурка

бинт

пов'язка

binde зв'язувати, прив'язувати,

прикріплювати, скріплювати

bindehinde кон'юнктива, слизова оболонка

ока

bindehindebetændelse кон'юнктивіт, запалення слизової

оболонки ока

bindende обов'язковий

bindeord сполучник

bindestreg дефіс, риска

binding зв'язок

binom двочлен

binomial біноміальний

binær бінарний, двійковий

bioastronomi космічна біологія

biobrændsel біопаливо

biocid біоцид

biodiesel біодизель

biodiversitet біорізноманітність

bioenergetik біоенергетика

bioethanol біоетанол

biofysik біофізика

biofysiker біофізик

biofysisk біофізичний

biogas біогаз

biograf кіно, кінотеатр

біограф

biografi біографія, життєпис

biografisk біографічний

biokatalysator біокаталізатор

biokemi біохімія

biokemiker біохімік

biokemisk біохімічний

biolog біолог

biologi біологія

biologisk біологічний

biomasse біомаса

biomassebrændstof біопаливо

biometri біометрія

biometrisk біометричний

biord прислівник

biorytme біоритм

biosfære біосфера

biosyntese біосинтез

bioteknolog біотехнолог

bioteknologi біотехнологія

bioteknologisk біотехнологічний

biotop біотоп

bidrage biotop
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bioætanol біоетанол

biplan біплан

birk береза

birkelund березовий гай

birkeskov березовий гай

birketræ береза

bisam ондатра

bisamrotte ондатра

biseksualitet бісексуальність

biskop єпископ

biskuit бісквіт

bismag присмак

bismuth бісмут

bison бізон

bisonokse бізон

bispedømme єпархія

bistade вулик

bistand підтримка

bister суворий

bistå підтримувати, піддержувати

bisyllabisk двоскладовий

bit біт

bittelille маленький

bitter гіркий

bitteragtig гіркуватий

bitterhed гіркота

bittert гірко

bivalent двовалентний

bivogn причіп

bivoks віск

bjerg гора

bjergart гірська порода

bjergboer горець, горянин

bjergknold бугор, бугорок, гірка, пагорб,

пагорок

bjergkæde гірський хребет

bjergpas перевал

bjergrig гористий

bjergvipstjert гірська плиска

bjæf гавкання, гавкіт

bjæffe гавкати

bjælde дзвоник

bjælke балка

bjørn ведмідь

bjørneagtig ведмежий

bjørnebær ожина

bjørnespinder ведмедиця

bjørneunge ведмежа

blad аркуш

журнал, часопис

лезо

лист, листок

blade перегортати

bladformet листоподібний

bladgrønt хлорофіл

bladlus тля

bladmand журналіст

bladre перегортати

bladrullere трубкокрут

bladselleri селера

blande змішувати, перемішувати

blandet перемішаний, змішаний

blanding змішування

помісь, суміш

blandt між, посеред, серед

blanke полірувати

blanket бланк

blasfemi блюзнірство

ble пелюшка

bleg блідий

blegemiddel відбілювач

bleghudet блідошкірий

blegne блякнути

blender змішувач

blik погляд

blikkenslager водогінник, сантехник

blind сліпий, незрячий

blinde засліплювати

blindeskrift рельєфно-крапковий шрифт

blindgade тупик

blindhed сліпота

blindspor тупик

blindtarm сліпа кишка

blindtarmsbetændelse апендицит

blindvej тупик

blink блимавка

blinke блимати, мигати, миготіти

blinkende миготливий

blinklys блимавка

blitzkrig бліцкриг

blive ставати

blod кров

blodbad кровопролиття

blodbroder побратим

blodcirkulation кровообіг

bloddonor донор

blodfarvestof гемоглобін

blodfattig недокрівний

blodhund шукач

blodig кривавий

blodigle п'явка

blodkar кровоносна судина

blodkredsløb кровообіг

blodkræft лейкемія

blodløs недокрівний

blodmangel недокрів'я

bioætanol blodmangel
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blodomløb кровообіг

blodplade тромбоцит

blodplasma плазма крові

blodprop тромб

blodrød пурпурний

blodsbroder побратим

blodsugende кровожерливий, кровососучий

blodsuger кровожер, кровопивець, кровосос

blodtransfusion переливання крові

blodtryk кров'яний тиск

blodtype групи крові

blodåre кровоносна судина

blog блог

blok блок

blokade блокада

blokere блокувати

blokering блокування

blomkål цвітна капуста

blomme слива

blommetræ слива

blomst квітка

blomsterbed клумба

blomsterblad пелюсток

blomsterbuket букет

blomsterdyrker квіткар

blomsterdyrkning квітництво

blomsterjøde традесканція

blomsterknop пуп'янок

blomsterkrans вінець, вінок

blomsterrig квітчастий

blomsterstand суцвіття

blomstre цвісти, розквітати

blomstrende квітучий

blomstring цвітіння

blond блондин

світловолосий

blonde кайма, мереживо

blondine блондинка

blotlægge оголювати

blotlæggelse оголення

blotte оголювати

blotter ексгібіціоніст

blues блюз

bluff блеф

blunde дрімати, куняти

bluse блуза, блузка

blusel сором

blusse червоніти

bly свинець

скромний

blyant олівець

blyantstift грифель

blæk чорнило

blækhus чорнильниця

blæksprutte восьминіг

blænde засліплювати

blænder діафрагма

blændværk ілюзія

blære міхур, пузир, пухир, пухирець

blærebetændelse цистит

blærehalskirtel передміхурова залоза, простата

blæse віяти

blød м'який

bløddyr молюск

blødersygdom гемофілія

blødgøre зм'якшувати, пом'якшати,

пом'якшувати

blødgørende зм'якшуючий

blødhjertet добродушний

blødning кровотеча

blå синій

blåagtig синюватий

blåbær чорниця

blåhval синій кит

blåklokke дзвоник

blåmusling мідія

blårød бордовий

blåsyre синильна кислота

blåøjet блакитноокий

bo жити, мешкати, проживати

житло

гніздо

boa боа, удав

boble булька

boblebad гідромасажна ванна

bobslæde бобслей

bodybuilder культурист

bodybuilding культуризм

bog книга, книжка

boganmelder критик

bogfinke зяблик

bogføre реєструвати

bogføring облік

boghandel книгарня

bogholder бухгалтер

bogholderi облік

boghvede гречка

bogie візок

boglager книгосховище

boglærd грамотний, письменний

boglærdom грамотність, письменність

bogmærke закладка

bogreol етажерка

bogstav буква, літера

bogstavelig дослівний

bogstavregning алгебра

blodomløb bogstavregning
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bogtrykker друкар, типограф

bogtrykkeri друкарня, типографія

bohemagtig богемний

boheme богема

bohemisk богемний

boks скринька

bokser боксер

boksning бокс

bold м'яч

boldtræ кийок, дрюк

bolig житло, хата, будинок

boligbebyggelse будівництво

bolle булка, булочка

піала, чаша

bolsje карамель, цукерка

bolt болт

bom шлагбаум

bombardement бомбардування

bombardere бомбардувати

bombardering бомбардування

bombe бомба

бомбардувати

bombeangreb бомбардування

bombefly бомбардувальник

bomlærke просянка

bommert помилка, омана

bomuld бавовник

bomæssig житловий

bonbon цукерка

bonde селянин

фермер

пішак

bondeaktig селянський

bondefanger шахрай

bondegård маєток, садиба

bonderose півонія

bondsk селянський

bone полірувати

bonemaskine натирач

bongotromme бонго

bonus бонус

booke замовляти

boom бум

boomerang бумеранг

bopæl місце проживання

bor бор

свердло

bord стіл

борт

borddug скатерть

bordeauxfarvet бордовий

bordel бордель

bordkavaler співтрапезник

bordtennis настільний теніс

bordtæppe скатерть

bore бурити, свердлити

borg замок, фортеця

borger городянин

громадянин

мешканець

borgerkrig громадянська війна

borgerlig громадянський, цивільний

borgerskab буржуазія

громадянство

borgmester мер

boring буріння, свердління

borsjtj борщ

borsyre борна кислота

bort геть

далеко

подалі, поодаль

borte далеко

подалі, поодаль

bortfald випадання

bortføre викрадати

bortførelse викрадання

bortfører викрадач

bortføring викрадання

захоплення

bortførsel викрадання

bortført викрадений

захоплений

bortgang кончина

bortgemt прихований, схований

bortkastet викинутий

марний

bortkommen згублений

bortkommet згублений

bortløben що втік

bortset крім, окрім, опріч

bosnier босняк

bosnisk боснійський

boss бос, шеф

bosted місце проживання

bosætning населення

поселення

bosætte населяти

поселятися

bosættelse населення

поселення

bosætter поселенець

botanik ботаніка

botaniker ботанік

botanisk ботанічний

botulisme ботулізм

bouillon бульйон

bogtrykker bouillon
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boykot бойкот

boykotning бойкотування

boykotte бойкотувати

braille рельєфно-крапковий шрифт

branche галузь, сфера, фах

brand пожежа

brandbar займистий

brandbæger жовтозілля

brandfare вогненебезпечність

brandfarlig займистий

brandmand пожежник, вогнеборець

brandrisiko вогненебезпечність

brandrød вогненно-червоний, вогненно-

рудий

brandsikker вогнетривкий, вогнестійкий

brandslukker вогнегасник

brandstiftelse підпал

brandstifter підпалювач

brandsår опік

brandvæsen пожежна охорона

brasen лящ

brasilianer бразилець

brasiliansk бразильський

brat раптовий

breche пролом

bred широкий

bredde ширина

широчінь

широта

breddegrad широта

breddekreds паралель

brednæb рогодзьоб

bredpande товстоголовка

bregne папороть

bremse гальмо

гальмувати, загальмовувати

bremsning гальмування

brev лист

brevkasse поштова скринька

brevkort листівка

brevveksling листування, переписування,

кореспонденція

bridge бридж

briefing брифінг

brigade бригада

brik фішка, фігура

brillant блискучий

brille окуляри

briller окуляри

brilleslange кобра

bringe приносити

brint водень

brintsulfid сірководень

brise бриз

brisling шпроти

briste лопатися

brite британець

britisk британський

bro міст

brobygger примиритель

broccoli броколі

broche брошка

brochure брошура

brod жало

broder брат

broderdatter небога, племінниця

brodere вишивати

broderi вишивання

гаптування

broderlig братський

brodermorder братовбивця

broderskab братство

brodersøn небіж, племінник

brok грижа

brom бром

bronkial бронхіальний

bronkie бронх

bronkitis бронхіт

bronkoskop бронхоскоп

bronkoskopi бронхоскопія

brontosaurus бронтозавр

bronze бронза

bronzealder бронзова доба

bror брат

brordatter небога, племінниця

brorsøn небіж, племінник

brosten булижник

brostensvej брук, бруківка

browser браузер, мережівник

brud наречена

перелом

brudelys сусак

brudepige дружка

brudeslør фата

brudgom жених, наречений

brudstykke осколок, уламок

brug вживання, користування,

використання, застосування

brugbar годний, здатний, придатний

bruge вживати, користуватися,

використовувати, застосовувати

brugelig годний, здатний, придатний

bruger користувач, споживач

brugt вжитий, використаний

brumme гарчати

ричати

boykot brumme
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brun брунатний, коричневий

brunagtig коричнюватий

brunelle суховершки

brunette брюнетка, чорнявка

brunflagermus вечірниця

brunst тічка

brunsttid тічка

brunøjet кароокий, карий

brus лимонад

brusebad душ

brusk хрящ

brutal брутальний, жорстокий

brutalitet брутальність, жорстокість

brutto брутто

bruttonationalprodukt валовий внутрішній продукт

bryde зламати, ламати

bryder борець

bryderi турбота

brydning боротьба

заломлення

brygger пивовар

bryggeri броварня, пивоваріння

bryllup весілля

bryn брова

bryst груди

brystbarn немовля

brysthinde плевра

brysthindebetændelse плеврит

brystholder бюстгальтер, ліфчик

brystvorte сосок

bræ льодовик

brækjern лом

brække переламувати

brændbar займистий

brænde горіти

brændemærke клеймо, тавро

таврувати

brændende палаючий

brændenælde кропива

brænder пальник

brændevin горілка

brændevinsbrænder дистилятор

brændpunkt фокус

brændsel паливо, пальне

brændstof паливо, пальне

bræt дошка

brætspil настільна гра

brætte вигинати, згинати

brød хліб

brødbakke хлібниця

brødkasse хлібниця

brødkurv хлібниця

brøk дріб

brøkdel дріб

brøl ревіння

brøle вити

brønd колодязь, криниця

brøndsel череда

bud кур'єр

вісник, вістун, віщун, гонець

повідомлення

budbringer віщун, вісник, вістун, гонець

buddha будда

buddhisme буддизм

buddhist буддист

buddhistisk буддистський

budget бюджет

budgetmæssig бюджетний

budskab вістка, вість, послання

budt запрошений, прошений

bue дуга

смичок

арка

bueformet арковий, аркоподібний

дугастий, дугоподібний

bueskydning стрільба з луку

bueskytte стрілець

buffer буфер

buffet буфет

bug черево, черевце

bughindebetændelse перитоніт, запалення очеревини

bugserbåd буксир

bugspytkirtel підшлункова залоза

bugspytkirtelbetændelse панкреатит, запалення

підшлункової залози

bugt бухта, затока

bugtaler черевомовець

buk поклін

цап

buket букет

bukkehorn гуньба, буркотина, грецьке сіно,

сіре зілля, грибна трава

bukketorn дереза

buksbom самшит

bukser штани

buksestrømper колготки

buldog бульдог

bule ґуля

bulgarer болгарин

bulgarsk болгарський

bulldozer бульдозер

bulmeurt блекота

bulne набрякати, розпухати

bums прищ

bund днище, дно

bunden прив'язаний

brun bunden
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bundfald осад, осадок

bundfarve тло, фон

bundløs бездонний

безмірний

bundt згорток, пака, пакунок

bunke груда

щучник

bunker бункер

bur клітка

burde мусити

bureau бюро, агентство

bureaukrat бюрократ

bureaukrati бюрократія

bureaukratisering бюрократизація

bureaukratisk бюрократичний

burre лопух

bus автобус

busk кущ

buskagtig кущовий

buskmand бушмен

busstation автовокзал

buste бюст, погруддя

busteholder бюстгальтер, ліфчик

busterminal автовокзал

butan бутан

butik крамниця, магазин

butikvindue вітрина

by місто, містечко

bybo городянин

byboer городянин

byde запрошувати

веліти

bydel район

bydende наказовий

byg ячмінь

byge злива

bygge будувати

byggearbejder будівельник

bygger будівельник

bygget споруджений

bygning будівля

будівництво

bygningsarbejder будівельник

bygningsfundament підмурок, підмурівок,

фундамент

byld абсцес

byldepest чума

bymand городянин

bymenneske городянин

bymur міський мур

bymæssig міський

bynke полин

bypark сквер

byrde тягар

byråd міськрада

byste бюст, погруддя

bysteholder бюстгальтер, ліфчик

bystyre міськрада

byte байт

bytte міняти, заміняти, замінювати,

обмінювати

обмін

виручка

здобич

byttehandel бартер

byzantiner візантієць

byzantinsk візантійський

bæger бокал, келих

bægersvinger байда

bæk потічок, струмочок

bækken таз

bælg стручок

bælgfrugt біб

bælgmørke тьма, пітьма, темнота, темрява

bælte зона, пояс

пасок, ремінь

bæltedrevet гусеничний

bæltedyr панцерник, броненосець

bælteøgle поясохвіст

bænk лава, лавка, лавочка

bænke сідати

bænkebider мокриця

bænkerad ряд

bænkpres жим

bær ягода

bærbar переносний, портативний

bære нести, носити

bæredygtighed життєздатність

bærepose мішечок

bæver бобер

bæverrotte нутрія

bøddel кат

bøde штраф

bødker бондар

bøf біфштекс

bøffel буйвіл

bøg бук

bøgetræ бук

bøje буй

гнути, згинати

кренитися, накренятися

похиляти, схиляти

bøjelig пружний

bøjet похилий, схилений

bøjle вішалка

bøjning дієвідміна

bundfald bøjning
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bølge хвиля

bølgebryder хвилелом, хвилеріз

bølgeformet хвилястий

bølgegang хвилювання

bølgelængde довжина хвилі

bølle розбишака

bøn молитва

просьба, прохання

bønfalde благати

bønfaldelse благання

bønne біб

bønskrift петиція, прохання

børn діти

børnebidrag аліменти

børnebørn внуки

børnelæge педіатр

børnevenlig дитячий

børs біржа

børste щітка

børstepindsvin тенрек

bøsse рушниця

båd корабель, судно, човен

både обидва

bådeværft верф

bådfører керманич

bådværft верф

bål багаття, вогнище

bånd стрічка

діапазон

båndmål сантиметр

båndoptager магнітофон

båndspiller магнітофон

båre носилки

cabriolet кабріолет

cadmium кадмій

cafe кав'ярня

cafeteria їдальня

calcium кальцій

camouflage камуфляж

camouflere маскувати

camping кемпінг

canadier канадець

canadisk канадський

cancer рак

cannabis коноплі

canyon каньйон

carbid карбід

carbon вуглець

carbondioxid вуглекислий газ, двоокис

вуглецю

caries карієс

cartesiansk картезіанський

catalansk каталанський

catalonier каталонець

ceder кедр

cedertræ кедр

celle клітина

cello віолончель

celluloid целулоїд

cellulose целюлоза

celluloselignende целюлозоподібний

celsius цельсій

cement цемент

censor цензор

censur цензура

cent цент

center центр

centimeter сантиметр

centner центнер

central центральний

centraleuropæisk центрально-європейський

centralisere централізувати

centraliseret централізований

centralisering централізація

centrere центрувати

centrifugal відцентровий

centrifuge центрифуга

centripetal доцентровий

centrisme центризм

centrum центр

cerebral церебральний

ceremoni церемонія

cerium церій

certificere сертифікувати

certificeret сертифікований

certificering сертифікація

certifikat сертифікат

certifikation сертифікація

champagne шампанське

champignon печериця

chance шанс

chanson шансон

chaos хаос

charlatan шарлатан

charmant чарівний

charme чарівність

charmere чарувати

charmerende чарівний

charmeret зачарований

charsamår куниця харза

charter хартія

chassis шасі

chauffør водій

chauvinisme шовінізм

chauvinist шовініст

chauvinistisk шовіністичний

bølge chauvinistisk
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check чек

chef шеф

chiffer шифр

chimpanse шимпанзе

chip чіп

chok удар

шок

chokere приголомшувати, шокувати

chokeret приголомшений, шокований

chokolade шоколад

cider сидр

ciffer цифра

cigar сигара

cigaret сигарета, цигарка

cigarettænder запальничка

cikade цикада

cikorie цикорій

cirka приблизно

cirkel круг

окружність

cirkelbue дуга

cirkelformet круговий, кільцевий

cirkelvis кільцево

cirkulation обіг, кругообіг, круговорот,

циркуляція

cirkulere циркулювати

cirkulær циркулярний

cirkus цирк

cisterne цистерна

citadel цитадель

citat цитата

citationstegn лапки

citere цитувати

citeret цитований

citron лимон, цитрина

citronsyre лимонна кислота

citrus цитрус

citrusfrugt цитрус

civil громадянський, цивільний

civilforsvar цивільна оборона

civilisation цивілізація

civiliseret цивілізований

clairvoyance ясновидіння

clavicula ключиця

clips скріпка

cobra кобра

cocktail коктейль

cognac коньяк

collage колаж

college коледж

computer комп'ютер

computerbaseret комп'ютерний

computervirus комп'ютерний вірус

congoål амфіума

container контейнер

copyright авторське право

corsage корсаж

cosinus косинус

cotangens котангенс

coulomb кулон

cowboy ковбой

cowboybukser джинси

credo кредо

creme крем

cubaner кубинець

cyan ціан

cyanid ціанід

cyclamen цикламен

cykel велосипед

cykelbane велосипедна доріжка

велотрек

cykelbutik веломагазин

cykelcross велокрос

cykelsport велоспорт

cykelsti велодоріжка, велосипедна

доріжка

cykelværksted веломайстерня

cyklamen цикламен

cyklisk циклічний

cyklist велосипедист

cyklon циклон

cyklus цикл

cylinder циліндр

cylinderformet циліндричний

cylindrisk циліндричний

cypres кипарис

cystoskop цистоскоп

cystoskopi цистоскопія

cytogenetik цитогенетика

cytologi цитологія

cytologisk цитологічний

cytoplasma цитоплазма

cæsium цезій

cølibat целібат

da коли

тоді

daddel фінік

daddelpalme фінікова пальма

dadelblomme хурма

dafne вовчі ягоди

dag день, днина

dagbog щоденник

dagdriver ледар, нероба

dagdriveri байдикування, безділля,

неробство

dagdrøm мрія

check dagdrøm
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dagdrømme мріяти

dagdrømmer мрійник, фантазер

dagdrømmeri мріяння

daggert кинджал

daggry світання, світанок

daglig щодня

повсякденний, щоденний

dagligdag повсякденність

dagligdags повсякденний, щоденний

dagligstue вітальня

dagligvarebutik гастроном

dagligvarer продукти, продовольство

daglilje лілійник

dagplejemor нянька

dagpåfugleøje павиче око

dagsaktuel злободенний, насущний

dagsorden регламент

dagtid день, днина

dahlia жоржина

dal долина

dale спускатися

dalevende тогочасний, тодішній

dalstrøg долина

dam став, ставок

шашки

dame жінка, дама

damejeanne бутель, сулія

damemenneske жінка, баба

dammusling беззубка

damp пар, випар

dampbad сауна

dampdreven паровий

dampdrevet паровий

damper пароплав

damplokomotiv паровоз

dampmaskine парова машина

dampskib пароплав

damspil шашки

damspiller шашкіст

danne творити, створювати, утворювати

формувати

dannebrog даннеброґ, данський прапор

dannelse формування

освіта

dannet освічений

dans танець, танок

dansbar танцювальний

danse танцювати

dansende танцюючий

danser танцівник, танцюрист

danserinde танцівниця, танцюристка

dansk данський, датський

датчанин

dansker датчанин

dansksproget данськомовний

darwinisme дарвінізм

data дані

database база даних

datakriminalitet кіберзлочинність

datalogi інформатика

datalære інформатика

datamaskine комп'ютер

datamat комп'ютер

datanet комп'ютерна мережа

datere датувати

dateret датований

datering датування

datid минуле

datidig тогочасний, тодішній

dativ давальний відмінок

dato дата

datter доня, донька, дочка

datterdatter внучка

dattersøn внук, онук

daværende тогочасний, тодішній

de вони

debat дебат

debet дебет

debil дебіл

debitor боржник

debut дебют

debutant дебютант

december грудень

decennium десятиліття, десятиріччя

decentralisere децентралізувати

decentralisering децентралізація

decibel децибел

decimal десятковий

decimeter дециметр

dedicere присвячувати

deduktion дедукція

deduktiv дедуктивний

defekt вада, хиба, недолік, ґандж, брак,

дефект

дефектний

defensiv оборона

оборонний

deficit нестача, дефіцит

definere визначати

витлумачувати, розтлумачувати

definition визначення, означення

deflation дефляція

defloration дефлорація

deformation деформація

deformere деформувати

deformeret деформований

dagdrømme deformeret
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degeneration дегенерація

degradation деградація

degraderet деградований

degradering деградація

degression дегресія

degressiv дегресивний

degustation дегустація

dehydrering дегідратація

dej тісто

dejlig гарний, чудовий

dekade декада

dekan декан

dekanat деканат

deklaration декларація

deklarere декларувати

deklarering декларування

deklination дієвідміна

деклінація

схилення

dekode розшифровувати

dekompression декомпресія

dekor орнамент

dekoration декорація

прикраса

dekorativ декоративний

dekorere прикрашати

dekret декрет

dekryptere розшифровувати

dekryptering розшифровування

del частина, частка

delalgebra підалгебра

dele ділити, поділяти, розділяти

delegat делегат

delegation делегація

delegeret делегат

delejer співвласник

delfin дельфін

delfinarium дельфінарій

delikat делікатний, витончений,

вишуканий

delikatesse делікатес

deling ділення

поділ, розділ, розділення

delirium марення

delmængde підмножина

dels частково

delstat штат

deltage брати участь

deltagelse участь

deltagende учасник

deltager учасник

delvis частково

dem їх

demagog демагог

demagogi демагогія

demagogisk демагогічний

demarkation демаркація

demijohn бутель, сулія

demo демонстрація

demobilisation демобілізація

demobilisere демобілізувати

demobilisering демобілізація

demografi демографія

demografisk демографічний

demokrat демократ

demokrati демократія

demokratisering демократизація

demokratisk демократичний

demonstrant демонстрант

demonstration демонстрація

demonstrere демонструвати

demontere демонтувати, розбирати

demontering демонтування

demoralisere деморалізувати

demoraliseret деморалізований

demoralisering деморалізація

demotivation демотивація

den це

цей

то

той

dendrokronologi дендрохронологія

dendrokronologisk дендрохронологічний

dendrolog дендролог

dendrologi дендрологія

dendrologisk дендрологічний

dengang тоді

denne це

цей

dennesidig земний

denotere значити, означати

dens свої, свій

densitet густина

deodorant дезодорант

departement департамент

depeche депеша

deportation депортація

depositum депозит, вклад, внесок

depot склад

depression депресія

depressiv депресивний

der там

який, котрий

deraf відтіля

derboende тамтешній

derby скачки

degeneration derby
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derefter затим, потім, пізніше, після

deres ваш

їхній

derfor тому, потому

derfra відтіля

derhen туди

derigennem таким чином

derimod однак, одначе

проте

зате

derivat похідний

dermatolog дерматолог

dermatologi дерматологія

dermatologisk дерматологічний

dermed тим

deromkring біля

derpå затим

dersom коли, чи, якщо

dertil туди

derunder внизу, нанизу, унизу

derved таким чином

derværende тамтешній

desarmere обеззброювати, роззброювати

desarmering обеззброєння, роззброювання,

роззброєння

descendent нащадок

desertering дезертирство

desertør дезертир

design дизайн

designer дизайнер

desinfektion дезінфекція

desinficere дезінфікувати

desinformation дезінформація

deskriptiv описовий

desman хохуля

desmerurt адокса, пижмачка

desorientere дезорієнтувати

desperat безнадійний, відчайдушний

desperation відчай, відчайдушність, розпач,

розпука

despot деспот

dessert десерт

destillation дистиляція

destillering дистиляція

destroyer ескадрений міноносець

destruere нищити, знищувати

destruktion знищення

destruktiv деструктивний, нищівний,

винищувальний

desuden крім, окрім, опріч

desværre на жаль

det це

цей

то

той

detailhandel роздрібна торгівля

detailsalg роздрібна торгівля

detalje деталь, подробиця

detaljeret докладний

detektiv детектив

detektor детектор

determinant визначник, детермінант

determinere визначати, установлювати,

встановлювати

determinisme детермінізм

determinist детермініст

deterministisk детерміністський

detonation детонація

detonator детонатор

detonere детонувати

dets свій

dette це

цей

deuterium дейтерій

devaluere девальвувати

devaluering девальвація

devon девонський період

devonisk девонський

diabetes діабет

diabolsk диявольський

diagnose діагноз

diagnostik діагностика

diagonal діагональ

діагональний

diagram діаграма

dialekt діалект

dialektolog діалектолог

dialektologi діалектологія

dialektologisk діалектологічний

dialog діалог

dialyse діаліз

diamagnetisk діамагнітний

diamagnetisme діамагнетизм

diamant алмаз, діамант

diameter діаметр

diametral діаметральний

diapositiv діапозитив

diarre понос

diaskop діаскоп

diaspora діаспора

did туди

didaktik дидактика

diebarn немовля

dielektrikum діелектрик

derefter dielektrikum
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diesel дизель

dieselelektrisk дизель-електричний

diesellokomotiv тепловоз

dieselmotor дизельний двигун

dieselolie дизель, дизельне паливо

differens відзнака, різниця

differensrække арифметична прогресія

differential диференціал

differentiale диференціал

differentialgeometri диференціальна геометрія

differentialligning диференціальне рівняння

differentiel диференціальний

differentierbar диференційований

differentierbarhed диференційованість

differentiere диференціювати

differentiering диференціювання

diffraktion дифракція

diffus розсіяний

diffusion дифузія, поширення,

розповсюдження

difteri дифтерія

diftong дифтонг

dig ти

тебе

тобі

dige дамба, гребля, рів

diger величезний

digital цифровий

digt вірш

digtekunst поезія

digter поет

digterinde поетеса

digtning поезія

diktafon диктофон

diktat диктант

diktator диктатор

diktatorisk диктаторський

diktatur диктатура

diktere диктувати

diktion дикція

dilatation дилатація

dild кріп

dilemma дилема

dilettant дилетант

dilettantisk дилетантський

dimension вимір

diminutiv зменшувальний

din твій

dinar динар

dine твої

dingo дінго

dinosaur динозавр

dinosaurus динозавр

diode діод

dioptri діоптрія

dioxid двоокис

dioxin діоксин

diplom диплом

грамота

diplomat дипломат

diplomati дипломатія

diplomatisk дипломатичний

dipol диполь

direkte прямий, безпосередній

direktion дирекція

direktiv директива, розпорядження,

настанова

direktorat управління

direktør директор

dirigent диригент

dirre дрижати, тремтіти

dis туман, мряка, імла, марево

discipel учень

disciplin дисципліна

disciplineret дисциплінований

disciplinløs недисциплінований

disciplinløshed недисциплінованість

disciplinmangel недисциплінованість

disciplinær дисциплінарний

diset мрячний, туманний

disharmoni дисгармонія

disk диск

прилавок

diskette дискета

diskografi дискографія

diskontinuerlig незв'язний, уривчастий

diskos диск

diskotek дискотека

diskreditere дискредитувати

diskreditering дискредитування

diskret дискретний

diskrimination дискримінація

diskriminere дискримінувати

diskriminering дискримінація

diskussion дискусія

diskutabel спірний

diskutere дискутувати

diskvalifikation дискваліфікація

dispersion дисперсія

disponere розпоряджатися

disponering розпорядження

disponibel доступний, приступний

disproportion диспропорція

disproportional диспропорційний

disput спір, суперечка

disse ці

diesel disse
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dissekere розтинати

dissens незгода, незлагода, розлад,

розладдя

dissident дисидент

dissociation дисоціація

dissonans дисонанс

distance віддаль, відстань, дистанція

distinkt виразний, чіткий, ясний

distribuere розподіляти

distribuering дистрибуція, розподілення

distribution дистрибуція

розподіл, розподілення

distributør дистриб'ютор

distrikt район

dit твій

diva зірка

divan диван, канапа

divergens дивергенція, розходження

divergent розбіжний

diversificere диверсифікувати,

урізноманітнювати

diversifikation диверсифікація

diversitet різноманітність

dividend ділене

dividere ділити

division дивізія

ділення, поділ, розділ

divisor дільник

diæt дієта

diætetik дієтологія

diætetiker дієтолог

diætetisk дієтичний

diætist дієтолог

djævel диявол, дідько

djævelsk диявольський

djævleunge бісеня

dobbelt подвійний

вдвоє, подвійно, удвічі

dobbeltbekkasin бекас

dobbeltdækker біплан

dobbeltgænger двійник

dobbelthed дуалізм

двоїстість

dobbeltsidet двосторонній

dobbeltsidig двосторонній

взаємний, обопільний

dobbeltsporet двоколійний

dobbeltstjerne подвійна зоря

dobbelttydig двозначний, двоякий

dobbelttydighed двозначність

dobermann доберман

dobermannpincher доберман

doble подвоювати

doblet подвійний

docent доцент

dog адже, але, однак, одначе

dogge дог

dogmatik догматика

dogmatiker догматик

dogme догма

dok док

doktor лікар

доктор

doktorand аспірант

doktorgradsprogram аспірантура, докторантура

doktrin доктрина

dokument документ

dokumentarfilm документальний фільм

dokumentarisk документальний

dokumentation документація

dokumentere документувати

dokumenteret документований

dokumentering документування

dolk кинджал

dolkhale мечохвіст

dollar долар

dom вирок, вердикт

domesticere одомашнювати

domesticering одомашнювання

dominant домінуючий, пануючий

dominerende домінуючий

domino доміно

domkirke собор, храм

dommer суддя

арбітр

dompap снігур

domstol суд

трибунал

domæne домен

donation пожертвування

donere дарувати

donkraft домкрат

donor донор

doping допінг

dopingmiddel допінг

dopingpræparat допінг

dorsk неквапливий

dosering дозування

dosis доза

dossier досьє

doven лінивий

dovendyr лінивець

dovenskab лінощі, лінь

downloade завантажувати

drab вбивство, убивство

drabsmand убивця

dissekere drabsmand
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drabsoffer убитий

drag риса

drage змій

дракон

волокти, волочити, тягти

drageblodstræ драконове дерево

dragehoved змієголовник

dragen дракон

drager носильник

dragt костюм

drakme драхма

drakonisk драконівський

drama драма

dramatiker драматург

dramatisere драматизувати

dramatisering драматизація

dramatisk драматичний

dramaturg драматург

dramaturgi драматургія

dranker п'яниця

drastisk радикальний

dreje вертатися, повертатися

крутити

drejende що крутиться

drejningsmoment момент сили

dreng хлопець

drengeagtig хлоп'ячий

drengebarn хлоп'я, хлопчик

dress костюм

dressere дресирувати

dressur дресирування

dressør дресирувальник

drift потяг

drik напій

drikke пити

drikkehorn ріг

drilbor дриль

drink напій

driste сміти, наважуватися

dristig безстрашний, бідовий,

відважний, доблесний, рішучий,

сміливий, хоробрий

dristighed відвага, доблесть, сміливість,

хоробрість, рішучість,

безстрашність

drive двигати, рухати

drivende руховий

driver драйвер

drivhus оранжерея, парник, теплиця

drivhuseffekt парниковий ефект

drivhusgas парниковий газ

drivmiddel паливо, пальне

dromedar верблюд

dronning королева

ферзь

drosche таксі

droske таксі

drossel дрізд

drue виноград

druebrændevin виноградна горілка

druesaft виноградний сік

druesukker глюкоза

drukken п'яний

drukkenbolt п'яниця

drukkenskab нетверезість

drukne тонути

druknet втопленик, потопельник,

утопленик

drukning утоплення

dryppe капати

drypsten сталагміт, сталактит

drysse розсіювати

dræbe вбивати, убивати

dræbt убитий

drægtig вагітний

drægtighed вагітність

dræning дренаж

drøfte дискутувати

drøftelse дискусія

drøm мрія

сон

drømme мріяти

drømmer мрійник, фантазер

drømmeri мріяння

drømmesyn сон

drøvel язичок

drøvtygge затягувати

dråbe крапля, крапелька

du ти

dualisme дуалізм

dualitet дуалізм

dubiøs сумнівний, підозрілий

dublant дублер

dubleant дублер

dublere дублювати

due голуб

dueblå сизий

duehøg яструб

duel дуель

dueslag голубник

duet дует

dueurt зніт

duft аромат, пахощі, запах

dufte пахнути

duftende ароматний, духмяний, запашний

dug роса

drabsoffer dug
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dugfuld росяний

dugnad суботник

dugpunkt точка роси

dugvædet росяний

dugvåd росяний

dukke лялька

пірнати

dukkelignende лялькоподібний

dum глупий, дурний

dumhed безглуздість, безумність, дурість

dumper самоскид

dumping демпінг

dumrian дурень, дурисвіт

dun пух

dunet пухнастий, пухнатий

dunk каністра

dunkel темний

dunklædt пухнастий, пухнатий

dunst запах, смердота

duplikere подвоювати

durra сорго

dusin дюжина

dusk китиця, китичка

dvale сплячка

dværg гном, карлик

dværgagtig карликовий

dyb глибина, глибочінь, глибінь

глибинний, глибокий

dybde глибина, глибочінь, глибінь

dyberegående детальний, вичерпний,

докладний, доскональний

dybereliggende глибокий, глибинний

dybfryser морозильник

dybrød багровий, багряний

dybt глибоко

dybtliggende глибокий, глибинний

dybvandskultur гідропоніка

dygtig вмілий, дієздатний, здатний,

здібний, спроможний, умілий

dygtighed вміння, здатність, спроможність

dykand чернь

dykke пірнати

dykker водолаз

dykning пірнання

dynamik динаміка

dynamisk динамічний

dynamit динаміт

dynamo динамо

dynamometer динамометр

dynasti династія

dyne ковдра

dynebetræk підковдра, підодіяльник

dynevår підковдра, підодіяльник

dyr тварина, звір

дорогий, коштовний

dyrebar цінний

dyregødning добриво

dyrehandel зоомагазин

dyrehave зоопарк

dyrehold тваринництво

dyrehår щетина

dyrekreds зодіак

dyreliv фауна

dyrepark зоопарк

dyreplankton зоопланктон

dyrerige фауна

dyreunge дитинча

dyreverden фауна

dyrisk звірячий, звіроподібний

dyrke культивувати

dyrker поклонник, піклувальник,

шанувальник

dyrket культивований

dyrkning вирощування

dyrlæge ветеринар

dyse форсунка

dysenteri дизентерія

dysleksi дислексія

dysse присипати

dyster хмурий

dæk палуба

шина

dække крити, покривати, укривати

покрив, покриття, покров

dækket покритий

dækning покриття

dæksel ковпак, кришка

dæmme перекривати

dæmning гребля, дамба

dæmon демон

dæmpe глушити, заглушати

dæmring світання, світанок

dø вмерти

вмирати, конати

døbe називати, іменувати,

найменувати

хрестити

død гибель, смерть, кончина

мертвий, померлий

мрець, покійник

dødbringende смертельний

dødelig смертельний

вмирущий, смертний

dødelighed смертність

dødfødt мертвонароджений

dødløft тяга

dugfuld dødløft
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dødning привид, примара

dødningenhovedaba біляча мавпа

dødsdømt приречений на смерть

dødsfald гибель, кончина, смерть

dødskamp агонія

dødsmesse панахида

dødsrige загробний світ

dødsstraf смертна кара

døende умираючий

døgn доба

døgnaktuel злободенний, насущний

døgnåben цілодобовий

dømme судити

засуджувати, осуджувати

прирікати

dømt засуджений, присуджений

dør двері

dørhængsel петля

dørklokke дзвоник

dørmand швейцар

dørtrin поріг, одвірок

dørtærskel поріг, одвірок

dørvogter швейцар

døse дрімати, куняти

døsig дрімаючий

døsighed сонливість

døv глухий

døve оглушувати

døvhed глухота

dåb хрестини

хрещення

dåbsvidne хрещений, хрещена

dåd діяння

dådyr лань

dårlig поганий, худий, негарний,

негідний

dårligt погано, негарно

dåse банка

ebbe відплив

ebonit ебоніт

ed клятва, присяга

edderfugl гага, пухівка

edderkop павук

edderkoplignende павукоподібний

eddike оцет

eddikesyre оцтова кислота

edelweiss едельвейс, білотка

eden едем

edsvoren присяжний

efemer ефемерний

efemerisk ефемерний

efeu плющ

effekt ефект

effektfuld ефективний

effektiv ефективний

effektivitet ефективність

efter затим, потім, після

efterabe наслідувати

efterforske розслідувати

efterforsker слідчий

efterforskning обслідування, обстеження

дослідження

efterforskningsmæssig слідчий

efterfølger наступник, спадкоємець

прибічник, прихильник

eftergive уступати

eftergivelig поступливий

eftergivelse поступка

eftergivende поступливий

eftergivenhed поступливість

eftergøre підробляти, фальсифікувати

efterhånden поетапно, поступово

efterklang відгомін, відгук, відзвук,

відлуння

efterkommer нащадок

efterlade залишати, покидати

efterladenskab спадок

спадщина

efterligne наслідувати, імітувати

efterligning наслідування

efterlyse розшукувати

efterlysning розшук

efternavn прізвище

efterord післямова

efterprøve перевірка

перевіряти

efterprøvet перевірений

efterprøvning перевірка

efterret десерт

efterretning розвідка

інформація

efterretningsagent шпигун

efterretningsaktivitet розвідка

efterretningsmand розвідник

efterretningsmæssig розвідувальний, розвідницький

efterretningsorganisation розвідка

efterretningstjeneste розвідка

efterretningsvæsen розвідка

eftersende пересилати

eftersending пересилка

efterslæb відставання

efterslægt потомство

eftersom позаяк

efterspore висліджувати, вистежувати

efterspurgt бажаний, жаданий

efterspørgsel попит

dødning efterspørgsel
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efterstræbe прагнути

eftertid майбутнє, майбуття

efteruddanne перепідготовляти

efteruddannelse перепідготовка

eftervirkning наслідок, результат

efterår осінь

eg дуб

ege спиця

egen власний

свій

egenart особливість

egenartet своєрідний

egenbehandling самолікування

egenfinansiering самофінансування

egenhændig власноручний

egenkærlig самолюбний

egenkærlighed самолюбство

egenmægtig самовільний, свавільний

egennytte корисливість

egennyttig корисливий

egenreklame самореклама

egenrådig самовільний, свавільний

egenrådighed свавілля, самовілля

egenskab властивість

egentlig достоту, навсправжки, насправді,

реально

саме, власне

egenudvikling саморозвиток

egenvektor власний вектор

egenvurdering самооцінка

egern білка

egernabe біляча мавпа

egernunge білченя

egeskov діброва

egetræ дуб

eghjort жук-олень

egn місце

egne підходити, пасувати, подобати,

годитися

egnet годний, здатний, придатний

egnethed здатність, спроможність,

здібність

egocentricitet егоцентризм

egocentriker егоцентрист

egocentrisk егоцентричний

egoisme егоїзм

egoist егоїст

egoistisk егоїстичний

egypter єгиптянин

egyptisk єгипетський

eje власність, майно

володіти

ejendel власність, майно

ejendom власність, майно

ejendomsmægler маклер, посередник

ejer власник, володілець

ejerinde власниця

ejerløs безгосподарний, бездоглядний

ejermand власник, володілець

ekko луна, відгомін, відгук, відзвук,

відлуння, ехо

ekliptika екліптика

eksakt точний

eksakthed точність

eksaltation екзальтація

eksamen екзамен, іспит

eksaminator екзаменатор

eksekution виконання, виповнення

eksekutiv виконавчий

eksekutor виконавець

eksekvere виконувати, виповнювати

eksekvering виконання, виповнення

eksem екзема

eksempel приклад

eksempelløs безприкладний

eksempelvis наприклад, приміром

eksemplar екземпляр

eksemplarisk зразковий

ekshibitionisme ексгібіціонізм

ekshibitionist ексгібіціоніст

ekshibitionistisk ексгібіціоністський

eksil заслання, переселення

eksistens наявність, існування

eksistentialisme екзистенціалізм

eksistentialist екзистенціаліст

eksistentialistisk екзистенціальний

eksistere існувати

eksisterende наявний, існуючий

ekskludere виключати, унеможливлювати

ekskludering виключення

eksklusion виключення

eksklusiv ексклюзивний

ekskrement екскремент

ekskursion екскурсія

ekskursionsleder екскурсовод

ekslibris екслібрис

eksobiologi космічна біологія

eksoterisk екзотеричний

eksotisk екзотичний

ekspandere розширювати

ekspansion експансія, поширення,

розповсюдження, розширення

ekspansionisme експансіонізм

ekspedere обслуговувати

ekspedient продавець

ekspedition експедиція

efterstræbe ekspedition
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ekspeditrice продавщиця

ekspeditør продавець

eksperiment дослід, експеримент

eksperimental експериментальний, пробний,

спробний

eksperimentator експериментатор

eksperimentel експериментальний, пробний,

спробний

ekspert експерт, спеціаліст, фахівець

ekspertise експертиза

eksplodere вибухати

eksplosion вибух

eksplosionsfare вибухонебезпечність

eksplosionsrisiko вибухонебезпечність

eksplosiv вибухівка

eksponat експонат

eksponentialfunktion експонента

eksponentiel експонентний

eksponere експонувати

eksponering експонування

eksponeringsmåler експонометр

eksport експорт

eksportere експортувати

eksportmæssig експортний

eksportør експортер

eksposition експозиція

ekspres експрес

ekspresbus експрес

ekspressionisme експресіонізм

ekspressionist експресіоніст

ekspropriation експропріація

ekspræsident експрезидент

ekstase екстаз

ekstensiv детальний, вичерпний,

докладний, доскональний

eksteriør екстер'єр

ekstern зовнішній

ekstra додатково

додатковий

ekstrakt екстракт

ekstraordinær екстраординарний

ekstrapolation екстраполяція

ekstrapolere екстраполювати

ekstravagant екстравагантний

ekstrem крайній, екстремальний

конечність, крайність

ekstremisme екстремізм

ekstremist екстреміст

ekstremistisk екстремістський

ekstremitet екстремальність

ekstremt вкрай, доконче

ekvilibrist еквілібрист

ekvilibrium рівновага, баланс

ekvipage екіпаж

ekvipere оснащувати, споряджати,

устатковувати

ekvipering оснащення, спорядження

el вільха

eland антилопа канна

elasticitet гнучкість, еластичність,

пружність

elastisk еластичний, гнучкий

elbil електромобіль

elbus електробус

eldreven електричний

eldrevet електричний

elefant слон

elegance елегантність

elegant елегантний, витончений

elektricitet електрика

elektricitetsforsyning електропостачання

elektricitetsnet електромережа

elektricitetsproduktion електрогенерація

elektrificere електрифікувати

elektrificering електрифікація

elektriker електрик

elektrisk електричний

elektrobil електромобіль

elektrochok електрошок

elektrode електрод

elektrodesvejsning електрозварювання

elektrodynamik електродинаміка

elektrodynamisk електродинамічний

elektroencefalografi електроенцефалографія

elektroencefalogram електроенцефалограма

elektroforese електрофорез

elektroingeniør електроінженер

elektrokardiogram електрокардіограма

elektrokemi електрохімія

elektrokemisk електрохімічний

elektrolyse електроліз

elektrolyt електроліт

elektromagnet електромагніт

elektromagnetisk електромагнітний

elektromagnetisme електромагнетизм

elektromotor електродвигун

elektromotorisk електрорушійний

elektron електрон

elektronik електроніка

elektronisk електронний

elektronrør електровакуумна лампа

elektronvolt електронвольт

elektrostatik електростатика

elektrostatisk електростатичний

elektroteknik електротехніка

elektroteknisk електротехнічний

ekspeditrice elektroteknisk
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element елемент

elementær елементарний

elendig убогий, негідний, поганий

жахливий, страшенний,

страшний, моторошний,

кошмарний

elendighed лихо, убогість

elev учень

elevator ліфт

elevatorfører ліфтер

elfenben слонова кість

elforsyning електропостачання

elg лось

elguitar електрогітара

eliminere виключати, унеможливлювати

elingeniør електроінженер

elinstallatør електрик

elite еліта

elitær елітарний

elkabel електрокабель

elkraft електроенергія

elkøretøj електромобіль

eller або

чи

ellers інакше

elletræ вільха

elleve одинадцять

ellevetimers одинадцятигодинний

elleveårig одинадцятирічний

ellevte одинадцятий

ellipse еліпс

три крапки

ellipseformet еліптичний

ellipsoide еліпсоїд

ellipsoidisk еліпсоїдальний

elliptisk еліптичний

ellokomotiv електровоз

elm в'яз

elmast електровежа

elmotor електродвигун

elmåler електролічильник

elpære лампочка

elsdyr лось

elsdyrantilope антилопа канна

elsikkerhed електробезпека

elske кохати, любити

elskelig любий, любимий

elsker коханець

elskerinde кохана, коханка

elsket коханий

elskov кохання, любов

elskovsfuld любовний

eltog електропотяг, електропоїзд

elv ріка, річка

elverfolk альви

elværk електростанція

em пар, випар

emalje емаль

emancipation емансипація

emballage упаковка

emballere пакувати, запаковувати,

упаковувати

embargo ембарго

embede посада, пост

embedemand чиновник

embedsmand чиновник

embedsmæssig посадовий

emblem емблема

embryo зародок, ембріон

embryolog ембріолог

embryologi ембріологія

embryologisk ембріологічний

embryon зародок, ембріон

embryonal ембріональний

embryonisk ембріональний

emigrant емігрант

emigration еміграція

emigrere емігрувати

emir емір

emirat емірат

emission емісія

emittere випромінювати

emne тема

emotion емоція

emotionel емоційний

empirisk емпіричний

emu ему

emulator емулятор

emulsion емульсія

en один

enarmet однорукий

enatomig одноатомний

enbenet одноногий

encefalografi енцефалографія

encefalogram енцефалограма

encellet одноклітинний

encyklopædi енциклопедія

encyklopædisk енциклопедичний

end аніж, ніж

чим

endags одноденний

ende кінець

кінцівка

endegyldig остаточний

endelig зрештою, нарешті, остаточно

остаточний

element endelig
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endeligt кінець

endelse закінчення

endeløs безконечний, нескінченний

endemisk ендемічний

endevende перевертати

endimensional одномірний

endnu досі, дотепер, поки, ще

endokrin ендокринний

endokrinolog ендокринолог

endokrinologi ендокринологія

endokrinologisk ендокринологічний

endrægtig одноголосний

endrægtighed одноголосність

ene ялівець

eneboer самітник

enebær ялівець

enebærbusk ялівець

enehersker автократ

ener одиниця

energetik енергетика

energetisk енергетичний

energi енергія

energibalance енергобаланс

energibehov енергопопит

energibesparende енергозберігаючий

energibærer енергоносій

energieffektiv енергоефективний

energieffektivitet енергоефективність

energieksport енергоекспорт

energieksportør енергоекспортер

energiforbrug енергоспоживання

energiforbruger енергоспоживач

energiforsyning енергопостачання

energiintensiv енергоємний

energikrise енергокриза

energikrævende енергоємний

energileverandør енергопостачальник

energipolitik енергополітика

energiprojekt енергопроект

energiressource енергоресурс

energisektor енергосектор

energisk енергійний

energisystem енергосистема

energitab енерговитрати

energiudvikling енергорозвиток

enerådig одноосібний

eneste єдиний

enestående виключний, винятковий,

особливий

enetages одноповерховий

enetale монолог

enevælde автократія

enfaset однофазний

eng луг, лука

engagere зацікавлювати

engageret зацікавлений, заінтересований

engang колись, якось

engangs однократний, одноразовий

engblomme купальниця

engel ангел

engelsk англійський

engelskmand англієць

engelsktalende англомовний

engelsød багатоніжка

engkabbeleje калюжниця болотна

engleagtig ангельський

englænder англієць

englænderinde англійка

engros оптовий

enhed єдність

enhjulet одноколісний

enhjørning єдиноріг

enhver кожний

enig згідний

enighed згода, злагода, одноголосність

enke вдова, удова

enkefrue удова

enkel простий, легкий

enkelhed легкість, простота

enkelt окремий

enkeltbekkasin малий баранець

enkelthed деталь, подробиця

enkeltstående окремий

enkemand вдівець, удівець

enklave анклав

enlig одинокий, самотній

enliters літровий

enmands одномісний

enmastet однощогловий

enmotors одномоторний

enorm величезний

enpolet однополюсний

enpuklet одногорбий

enquete анкета

ens однаковий

ensartet гомогенний, однорідний

ensartethed однорідність, одноманітність

ensbetydende еквівалентний

ensemble ансамбль

ensfarvet однокольоровий, одноколірний

ensformig гомогенний, однорідний

ensidet односторонній

ensidig односторонній

ensilage силос

enslydende тотожний, ідентичний

ensom одинокий, самотній

endeligt ensom
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ensomhed самота, самотність

ensporet однорейковий

ensproglig одномовний

enstavelses односкладовий

enstemmig одноголосний

enstemmighed одноголосність

enstjernes однозірковий

enstonig монотонний

enstrenget однострунний

ental однина

entalpi ентальпія

enten або

enterovirus ентеровірус

entommes однодюймовий

entomolog ентомолог, інсектолог,

комахознавець

entomologi ентомологія

entomologisk ентомологічний

entreprenør підрядчик

entropi ентропія

entusiasme ентузіазм

entusiast ентузіаст

entydig однозначний

entydighed однозначність

envejs односторонній

enægget однояйцевий

enøjet одноокий

enøret одновухий

eocæn еоцен

epicenter епіцентр

epicentrum епіцентр

epidemi епідемія

epidemiolog епідеміолог

epidemiologi епідеміологія

epidemiologisk епідеміологічний

epidemisk епідемічний

epifyt епіфіт

epigraf епіграф

epilepsi епілепсія

epileptisk епілептичний

epilering епіляція

episode епізод

episodisk епізодичний

epitet епітет

epoke епоха, пора, доба, ера

epokegørende епохальний

epokeskabende епохальний

epost електронна пошта

erektion ерекція

erfare пізнавати

erfaren досвідчений

erfaring досвід, досвідченість

ergonomi ергономіка

erhverv професія, фах, спеціальність

erhvervelse видобуток

erhvervsaktivitet бізнес

erhvervsdrivende підприємець, промисловець

erhvervsliv підприємництво

erhvervsmand підприємець, промисловець

erhvervspartner бізнес-партнер

erindring спогад

пам'ять

erindringsbog мемуар

erkende визнавати

erkendelse пізнання

erkendelsesmæssig просвітній, пізнавальний

erklære заявляти, проголошувати

об'являти, оголошувати

erklæret оголошений

erklæring оголошення, об'ява

ernæring живлення, харчування

erobre завойовувати

erobrende загарбницький

erobrer загарбник, завойовник

erobret загарбаний

erobring завоювання

erogen ерогенний

erosion ерозія

erotik еротика

erotisk еротичний

erstatning компенсація

erstatte заміняти, замінювати, заміщати

компенсувати, відшкодовувати

erstattelig замінимий

erts руда

eruption виверження

erysipeloid бешиха

erytrocyt червонокрівець

es туз

eskadron ескадрон

eskalation ескалація

eskalering ескалація

eskapade ескапада

eskimo ескімос

eskorte ескорт

eskortere ескортувати

esperanto есперанто

essens сутність, суть

essentiel суттєвий, істотний, значний,

ключовий

ester естонець

estimat оцінка

estimere оцінювати

estisk естонський

estlænder естонець

estragon естрагон, тархун

ensomhed estragon
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et один

etablere засновувати

etablering засновування

встановлення

etage поверх

etape етап

etapevis поступово, поетапно

etat департамент

відомство

etbinds однотомний

etbindsværk однотомник

eternit шифер

ethanol етанол

ethjulet одноколісний

etik етика

etikette етикет

etioper ефіоп

etiopier ефіоп

etiopisk ефіопський

etisk етичний

etnisk етнічний

etnograf етнограф

etnografi етнографія

etnografisk етнографічний

etnohistorisk етноісторичний

etnolog етнолог

etnologi етнологія

etnologisk етнологічний

ettal одиниця

etter одиниця

ettrins одноступінчатий

etværelses однокімнатний

etymologi етимологія

etymologisk етимологічний

etårig однорічний, однолітній

eufori ейфорія

eukalyptus евкаліпт

eukalyptustræ евкаліпт

euklidisk евклідовий

eunuk євнух

eurasier євразієць

eurasisk євразійський

euro євро

euroatlantisk євроатлантичний

eurocentrisk євроцентричний

euroområde єврозона

europamesterskab чемпіонат європи

europaparlament європарламент

europaråd рада європи

europæer європеєць

europæiseret європеїзований

europæisk європейський

eurosamarbejde євроспівробітництво

euroskeptiker євроскептик

eurozone єврозона

evakuere евакуювати

evakuering евакуація

evaluere оцінювати

evaluering оцінка

evaporation випаровування

evaporere випаровувати

eventyr казка, байка, небилиця

eventyrer авантюрист

eventyrlig пригодницький

evident ясний, явний, очевидний, чіткий

evig вічний, довічний

eviggøre увічнювати

evighed вічність

evighedsblomst безсмертник

evigtgyldig вічний

evigung нестаріючий

evindelig вічний

evindelighed вічність

evne здібність, уміння

здатність, спроможність

evnerig вмілий, вправний, умілий

evolution еволюція

evolutionistisk еволюціоністський

evolutionsteori еволюційна теорія

evolutionær еволюційний

excentriker ексцентрик

excentrisk ексцентричний

exceptionel особливий, неординарний,

надзвичайний

exosfære екзосфера

fabel казка, байка, небилиця

fabelagtig казковий, легендарний,

міфічний

fabeldigter байкар, казкар

fable фантазувати

fabrik завод, фабрика

fabrikant виробник, виготовлювач

fabrikat виріб, продукт

fabrikation виготування, виготовлення,

виробництво

fabrikere виготовляти

fabriksmæssig фабричний

fabulere фантазувати

facade фасад

facit рішення

fad тарілка, миска

діжа, діжка

fadder хрещений

fader батько, отець, папа, тато

faderlig батьківський

fadermorder батьковбивця

et fadermorder
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faderskab батьківство

fag предмет

фах, спеціальність

fagbog посібник, підручник

fager вродливий, красивий, гарний,

красний

fagforbund профспілка

fagforening профспілка

fagfælle колега

fagkyndig кваліфікований

faglig фаховий, професійний

faglært кваліфікований

fagmand фахівець, експерт, спеціаліст

fagmæssig фаховий

fagocyt фагоцит

fagområde галузь, сфера, фах, спеціальність

fagord термін

fagskole училище

fagsprog термінологія

faguddannet професіонал

fagudtryk термін

fahrenheit фаренгейт

fajance фаянс

fakkel смолоскип, факел

fakkelbærer факельник

faktisk фактично

фактичний

faktor фактор, чинник

faktorisering факторизація

faktum факт

faktura фактура

fakultativ факультативний

fakultet факультет

fald спад, занепад, зниження, падіння

falde падати

упасти

falden загиблий

упалий

faldskærm парашут

faldskærmsudspringer парашутист

falk сокіл

fallent збанкрутілий

fallit розорення, банкрутство

fallos фалос

falme блякнути

falsificere підробляти, фальсифікувати

falsificering фальсифікація

falsifikation фальсифікація

falsk фальшивий

falskhed хибність

falskner фальсифікатор

familie родина, сім'я

familiemenneske сім'янин

familiemæssig сімейний

familienavn прізвище

famøs відомий, знаменитий,

прославлений, славнозвісний,

уславлений

fan піклувальник, шанувальник

fanatiker фанат

fanatisk фанатичний

fanatisme фанатизм

fanden сатана, диявол, дідько, чорт

fane прапор, прапорець, знамено, стяг

fanebærer прапороносець

faneflugt зрада

fangarm щупальце

fange бранець

в'язень

заполонювати, полонити

ловити, хватати

fangen полонений

fangenskab полон, неволя

fangst лов

fantasere фантазувати

fantasi фантазія, уява

fantast мрійник, фантазер

fantastik фантастика

fantastisk фантастичний

fantom привид, примара

far батько, отець, папа, тато

farao фараон

farbror дядько

farce фарс

fare небезпека, небезпечність

ризик, риск

farefri безпечний

farefuld небезпечний, рискований

faresignal тривога

faretruende небезпечний, рискований

farfader дід, дідок

farfar дід, дідок

farlig небезпечний, рискований

farm ферма

farmaceut фармацевт

farmaceutik фармацевтика

farmaceutisk фармацевтичний

farmaci фармація

farmakolog фармаколог

farmakologi фармакологія

farmakologisk фармакологічний

farmer фермер

farmoder бабуся

farmor бабуся

fars фарс

farsi перський

faderskab farsi
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fart бистрота, швидкість

темп

fartmåler спідометр

fartøj корабель, судно, човен

farvand акваторія

фарватер

farve фарба, барва

колір, цвіт

фарбувати, розфарбовувати

farveblind дальтонік

farvel до побачення

farvelægge офарблювати, фарбувати

farvelægning фарбування

farveløs блідий

безбарвний, безколірний

farveløshed безбарвність

farver красильник

farverig різнобарвний

farvestof фарба, барва

farvet кольоровий, цвітний

farvetone відтінок

fasan фазан

fasaneri фазанник

fascinere захоплювати

fascisme фашизм

fascist фашист

fascistisk фашистський

fase фаза

fashionabel фешенебельний

fast фіксований

міцний, кріпкий

постійний, сталий

fastboende мешканець

faste піст

faster тітка

fasthed твердість

сталість

fastholde додержуватися, дотримуватися

fastklemt застряглий, затиснутий

fastland континент, материк

fastlandssokkel континентальний шельф

fastlægge визначати, установлювати,

встановлювати

fastlæggende визначальний

fastsat визначений

fastslå визначати, установлювати,

встановлювати, затверджувати

fastsætte визначати, установлювати,

встановлювати, затверджувати

fastsættelse затвердження

fastsættende визначальний

fatal фатальний

fatalisme фаталізм

fatalist фаталіст

fatalistisk фаталістичний

fatalitet фатальність

fatning врівноваженість, урівноваженість

fatte розуміти

fattelig зрозумілий

fattig бідний

fattigdom бідність

fattigmand жебрак, злидар, злидень

fauna фауна

favne обіймати, оповивати

favorabel прихильний

favorit фаворит

favør прихильність

fax факс

fe фея

feber жар

feberdrøm марення

feberfantasi марення

febernedsættende жарознижувальний

feberstillende жарознижувальний

febervildelse марення

februar лютий

fed жирний, товстий

federation федерація

fedme ожиріння

fedt жир

fedtfri безжирний

fedtfugl гуахаро

fedtrig жирний, масний

fedtstof жир

fejde ворожнеча, звада

feje підмітати

fejeblad совок

fejekost віник, мітла

fejespån совок

fejghed боягузтво

fejl омана, помилка

брак, вада, дефект, хиба, ґандж

невірний, помилковий, хибний

fejlagtig невірний, помилковий, хибний

fejlagtighed невірність

fejle помилятися

fejlfri безпомилковий

безвадний, бездоганний

fejlmargin погрішність

fejlslagen невдалий, безуспішний

fejltagelse помилка, омана

fejre відсвяткувати, святкувати

fejring святкування

felt поле, лан, нива

галузь

feltlæge фельдшер

fart feltlæge
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feltmæssig польовий

felttog похід

fem п'ять

fembinds п'ятитомний

fembindsværk п'ятитомник

femcifret п'ятизначний

femcylindret п'ятициліндровий

femdages п'ятиденний

femdobbelt п'ятикратний

femetages п'ятиповерховий

feminin жіночий

feminisme фемінізм

feminist фемініст

feministisk феміністський, феміністичний

femkamp п'ятиборство

femkant п'ятикутник

femkantet п'ятикутний

femkæmper п'ятиборець

femliters п'ятилітровий

femmastet п'ятищогловий

femmåneders п'ятимісячний

femstjerners п'ятизірковий

femstrenget п'ятиструнний

femte п'ятий

femtedel одна п'ята

femten п'ятнадцять

femtende п'ятнадцятий

femtenårig п'ятнадцятирічний

femti п'ятдесят

femtimers п'ятигодинний

femtoms п'ятидюймовий

femværelsers п'ятикімнатний

femårig п'ятирічний

femårsperiode п'ятиліття, п'ятиріччя

fennolog фенолог

fennologi фенологія

ferie відпуск, відпустка

вакації, канікули

feriebolig дача

feriehus дача

ferment фермент

fermentation ферментація

fermentering ферментація

fermion ферміон

fermium фермій

fernis лак

ferrit ферит

ferrolegering феросплав

ferromagnetisk феромагнітний

ferromagnetisme феромагнетизм

fersk новий, свіжий

прісний

fersken персик

ferskenfarvet персиковий

ferskentræ персик

ferskvand прісна вода

fertil плодючий, родючий

fertilitet плідність, родючість

fest вечірка

бенкет

свято

festaften вечірка

feste святкувати

festival фестиваль

festlig святковий, урочистий

festmiddag бенкет

festmåltid бенкет

feudal феодальний

feudalisme феодалізм

fiasko фіаско

fiber волокнина, волокно

fiberpen фломастер

figen фіга, інжир

figenkaktus опунція

figentræ інжир

figur фігура

постать

figurere фігурувати

fikse ремонтувати, відремонтувати

налагоджувати, урегульовувати

fiksere фіксувати

fikseret фіксований

fiktion фікція

fiktiv фіктивний

fil файл

напилок

filantrop філантроп

filantropi філантропія

filateli філателія

filatelist філателіст

filatelistisk філателістичний

filendelse розширення файлу

filet філе

filharmoni філармонія

filharmonisk філармонічний

filial філіал

filipens прищ

filippiner філіппінець

filippinsk філіпінський

film фільм

стрічка

filmanmeldelse кінокритика

filmanmelder кінокритик

filmarkiv кіноархів

filmcensur кіноцензура

filme знімати

feltmæssig filme
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filmelsker кіноаматор

filmfestival кінофестиваль

filmhelt кіногерой

filminstruktør режисер

filmkamera кінокамера

filmklassiker кінокласик

filmklub кіноклуб

filmkomedie кінокомедія

filmkunst кіномистецтво

filmmanuskript кіносценарій

filmmanuskriptforfatter кіносценарист

filmmuseum кіномузей

filmmusik кіномузика

filmografi фільмографія

filmoptagelse кінозйомка

filmpremiere кінопрем'єра

filmregissør кінорежисер

filmskuespiller кіноактор

filmskuespillerinde кіноактриса

filmstjerne кінозірка

filmstudio кіностудія

filolog філолог

filologi філологія

filologisk філологічний

filosof філософ

filosofi філософія

filosofisk філософічний

filsystem файлова система

filt повсть

filter фільтр

filtpen фломастер

filtrere фільтрувати

filtrering фільтрування

fimbulvinter велика зима

fin ніжний, тендітний

дрібний, мілкий

гарний

елегантний, витончений,

вишуканий

final фінальний, остаточний

finale фінал

finalist фіналіст

finanser фінанси

finansiel фінансовий

finansieret фінансований

finansiering фінансування

finde знайти, знаходити

finer фанера

finerplade фанера

finfølelse делікатність

finger палець

fingeraftryk відбитки пальців

fingerbøl наперсток

наперстянка

fingerfærdig вмілий, вправний, умілий

fingernem вмілий, вправний, умілий

finhed тендітність, витонченість

finhval фінвал

finish фініш

finke зяблик

finkornet дрібнозернистий

finlandsk фінський

finlænder фін

finne плавник, плавець

фін

finregn мжичка, мряка

finsk фінський

finsksproget фінськомовний

fintfølende чутливий

finurlig хитрий

finurlighed хитрість

firben ящірка

firbenet чотириногий

fircifret чотиризначний

fircylindret чотирициліндровий

firdobbelt чотириразовий

fire чотири

firebinds чотиритомний

firebindsværk чотиритомник

firecifret чотиризначний

firecylindret чотирициліндровий

firedages чотириденний

firedimensionel чотиривимірний

firedobbelt чотириразовий

firedørs чотиридверний

fireetagers чотириповерховий

firehjulet чотириколісний

firekamp чотириборство

fireliters чотирилітровий

firemastet чотирищогловий

firemotors чотиримоторний

firemåneders чотиримісячний

firesidet чотирибічний

firestjerners чотиризірковий

firetagers чотириповерховий

firetakts чотиритактний

firetaktsmotor чотиритактний двигун

firetimers чотиригодинний

firetoms чотиридюймовий

fireværelses чотирикімнатний

fireårig чотирирічний

firhjulet чотириколісний

firkant чотирикутник

firkantet чотирикутний

firma фірма, компанія

filmelsker firma
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firs вісімдесят

firsende вісімдесятий

firsendedel одна вісімдесята

firsårig восьмидесятирічний

firtaktsmotor чотиритактний двигун

firværelsers чотирикімнатний

fisk риба, рибка

fiskal фіскальний

fiske рибалити

fiskeavl рибоводство

fiskefangst рибальство

fiskefarm риборозплідник

fiskekrog гачок

fiskeprodukt риба

fisker рибак

fiskeri рибальство

fiskerig рибний

fiskestang вудка

fiskeøgle іхтіозавр

fiskeørn скопа

fisse піхва

fission розпад

fjeder пружина

fjeld гора

fjeldkløft ущелина

fjeldvåge канюк, каня

fjende ворог, недруг

fjendsk ворожий

fjendskab ворожнеча

fjendtlig ворожий

fjer перо, пір'я

fjerbold волан

fjerde четвертий

fjerdedel чверть

fjerdepart чверть

fjergræs ковила, тирса

fjerkræavl птахівництво

fjern віддалений, далекий, дальній

fjerne видаляти, усувати

fjernhed далеч, далина, даль

fjernskriver телекс

fjernsyn телебачення

телевізор

fjernsynsantenne телеантена

fjernsynsapparat телевізор

fjernsynsarkiv телеархів

fjernsynsdebat теледебат

fjernsynsjournalist тележурналіст, телерепортер

fjernsynsjournalistik тележурналістика

fjernsynskamera телекамера

fjernsynskanal телеканал

fjernsynskommentator телекоментатор

fjernsynskoncert телеконцерт

fjernsynsmodtager телеприймач

fjernsynsmæssig телевізійний

fjernsynsreklame телереклама

fjernsynsreportage телерепортаж

fjernsynsseer телеглядач

fjernsynssender телепередавач

fjernsynsskærm телеекран

fjernsynsstjerne телезірка

fjernsynsstudio телестудія

fjernsynstårn телевежа

fjernsynsudsendelse телепередача

fjernt вдалині, удалині, віддалено

fjerntliggende віддалений, далекий, дальній

fjervægt безмін

fjols дурень, дурисвіт

fjord фіорд

fjordlignende фіордоподібний

fjorgammel торішній

fjorten чотирнадцять

fjortende чотирнадцятий

fjortenårig чотирнадцятирічний

fjæs пика, фізіономія

flad плескатий, плоский

fladbundet плоскодонний

flade поверхня, площа

fladeindhold площа

fladland рівнина

fladstjerne зірочник

flag знамено, прапор, прапорець, стяг

flagermus кажан

flagermuslignende кажаноподібний

flagskib флагман

flagstang флагшток

flakon флакон

flamingo фламінго

flamlænder фламандець

flamme пломінь, полум'я

flammekaster вогнемет

flamsk фламандський

flanke фланг

flaske пляшка

flaskeformet пляшковидний

fleksibel гнучкий, пружний

fleksibilitet гнучкість

fleksion дієвідміна

flenskaldet лисий

fleratomig багатоатомний

flerbindsværk багатотомник

flerbørns багатодітний

flercellet багатоклітинний

flercifret багатозначний

flerdages багатоденний

flerdimensional багатовимірний

firs flerdimensional
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flere кілька, декілька

більше

fleretagers багатоповерховий

fleretages багатоповерховий

flerfarvet багатобарвний, різнобарвний

flerfaset багатофазний

flerfunktionel багатофункціональний

flerguderi політеїзм

flerhed більшість

flerhovedet багатоголовий

flerkoneri полігамія, багатоженство

flerkulturel багатокультурний

flermotors багатомоторний

flerpolet багатополюсний

flersidet багатобічний, багатосторонній

flersidig багатобічний, багатосторонній

різнобічний, різносторонній,

різноманітний

flersproget багатомовний

flerstavelses багатоскладовий

flerstemmig багатоголосий

flerstjerners багатозірковий

flertal більшість

flertrins багатоступінчастий

flertydig багатозначний, багатоликий

flertydighed багатозначність

flervalent багатовалентний

flerværdig багатозначний

flerværelses багатокімнатний

flerårig багатолітній, багаторічний

flest більшість

fletning коса, косичка, кіска

flette плести

flettet плетений

fletværk плетінка

fleuret рапіра

flimmer миготіння

flimre блимати, мигати, миготіти

flink гарний, хороший

flint кремінь

flintesten кремінь

flintsten кремінь

flip комір, комірець

flirt флірт

flis тирса

flise кахель

flitsbue лук

flittig старанний, завзятий,

запопадливий, затятий

flittiglise бальзамін

flod ріка, річка

flodbølge цунамі

flodhest бегемот, гіпопотам

flodilder норка

flodmunding устя

flodseng русло

flodsvin водосвинка, капібара

flok стадо, череда

косяк

floks флокс

flom потік, струмок, струмінь

flonel фланель

flor цвітіння

flora флора

floret рапіра

florissant квітучий

flot гарний, елегантний, красивий,

красний

flotille флотилія

flue муха

fluesmækker лопавка, мухобійка

fluesnapper мухоловка

fluesvamp мухомор

flugt політ

авіарейс, рейс

fluid плинний, текучий

fluiditet текучість

fluktuation флуктуація

fluor фтор

fluorescens флуоресценція

fluorid флуорид

fly літак

flybagage авіабагаж

flybillet авіаквиток

flybrændstof авіапаливо, авіапальне

flybygning авіабудування

flyde плавати, пливти, плисти

текти, витікати

flydende плавучий

flyflåde аерофлот

flygambulans авіашвидка

flygel рояль

flygte втікати, утікати

flygtig леткий

flygtning біженець

flykatastrofe авіакатастрофа

flykonstruktør авіаконструктор

flymotor авіадвигун

flymuseum авіамузей

flynavigation аеронавігація

flypark авіапарк

flypassager авіапасажир

flyrejse політ

flyrejsende авіапасажир

flyrute авіалінія

flysamband авіазв'язок

flere flysamband
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flyselskab авіакомпанія

flysikkerhed авіабезпека

flytbar переносний

flyteknik авіатехніка

flyteknologi авіатехнологія

flyterminal авіатермінал

flytning міграція

flytransport авіаперевезення, авіатранспорт

flytte мігрувати, переїжджати,

переходити

flyudstilling авіавиставка

flyulykke авіакатастрофа

flyve летіти, літати

flyvebase авіабаза

flyvehunde крилан, летюча лисиця

flyveleder авіадиспетчер

flyvemaskine літак

flyvende летучий, літаючий

flyveplads аеродром, летовище

flyver пілот, льотчик

flyvevåben військово-повітряні сили

flyveøgle птеродактиль

flyvning політ, рейс

flyvært стюард

flyværtinde стюардеса

flæsk свинина

fløde вершки

fløj фланг

fløjl бархат, оксамит

fløjlsagtig бархатистий, оксамитовий

fløjlsagtighedhed бархатистість, оксамитовість

fløjlsblomst чорнобривець

fløjte свисток

флейта

flåd поплавець

flåde флот

fnug сніжинка

fobi фобія

fod нога, ніжка

стопа

фут

fodbold футбол

fodboldbane футбольне поле

fodboldspiller футболіст

foder корм, пожива

fodgænger пішохід

fodre годувати

fodspor слід

fodsål підошва

fodtur прогулянка

fodtøj взуття

fokal фокальний

fokus фокус

fokusere фокусувати

fokusering фокусування

fold зморшка

folde згинати

fole лоша

folie фольга

folk люди, народ

folkeafstemning референдум

folkedrab геноцид

folkeforsamling мітинг

folkelig народний

folkeminder фольклор

folkemord геноцид

folkemængde натовп, юрба

folkemøde мітинг

folkeslag нація

folketaler оратор

folketing парламент

folketingsmand парламентарій

folketom пустинний, нелюдимий

folketælling перепис населення

folklore фольклор

folksom багатолюдний

folksomhed багатолюдність

fond фонд

fonem фонема

fonetik фонетика

fonetisk фонетичний

fonograf фонограф

fonografisk фонографічний

fonogram фонограма

fonologi фонологія

fonologisk фонологічний

fontæne водограй, фонтан

for задля, заради

щоб

foragt антипатія, відраза, огида

foran попереду

пред, перед

foranderlig перемінний

foranderlighed мінливість

forandre міняти, змінювати

перетворювати, переінакшувати

forandret змінений

forandring зміна, змінення, переміна

foranledning підстава

forannævnt вищезгаданий, вищевідзначений

forarge дражнити, дратувати

обурювати

forargelig обурливий

forbande проклинати

forbandelse прокляття, проклін

forbandet клятий, проклятий

flyselskab forbandet
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forbavse дивувати

forbavselse дивування, подив

forbavsende дивний

forbavset здивований

forbederlig поправний, виправний

forbedre покращати, покращувати,

поліпшувати

forbedret поліпшений

forbedring покращання, поліпшення

forbeholde залишати

forbeholden стриманий, врівноважений,

урівноважений

forberede готувати

готуватися

організовувати, підготовляти

forberedelse підготовка

готування, приготування

forberedende підготовчий

forberedt підготовлений

forbi через, крізь, мимо

мимохідь

forbigangen колишній, минулий

forbigå минати

forbigående перехожий

forbikøre випереджати, обганяти

forbillede зразок, приклад

forbinde зв'язувати, сполучати

forbindelse зв'язок

сполука

forbipasserende перехожий

forbjerg мис

forblinde засліплювати

forblive залишитися

forbrug споживання

forbruge вживати, уживати, споживати

витрачати

forbruger користувач, споживач

forbrydelse злочин, правопорушення

forbryder злочинець, правопорушник

forbrænding горіння, згорання

опік

forbrændingsmotor двигун внутрішнього згорання

forbud заборона

forbuden заборонений

forbudt заборонений

forbund союз, спілка, злука

forbundsfælle союзник

forbyde заборонити

забороняти

forbydende заборонний

forbytte плутати

forcere форсувати

fordampe випаровувати

fordampet випаровуванний

fordampning випаровування

fordel перевага

вигода, зиск, користь

fordelagtig дохідний, прибутковий

fordele розподіляти

fordeler розподільник

fordeling розподіл, розподілення

fordelt розподілений

fordi оскільки, позаяк

тому, потому

fordoble подвоювати

fordobling подвоювання, подвоєння

fordom забобон, марновірство

упередження, упередженість

fordomsfri немарновірний

fordomsfrihed немарновірство

fordomsfuld марновірний

fordomsfuldhed марновірство

fordragelig терпеливий, толерантний

fordre вимагати

fordring претензія, вимога

fordringsfuld вибагливий, вимогливий

fordringsløs невибагливий, невимогливий

fordrive виганяти, видворяти

fordufte випаровувати

fordybning поглиблення, поглиблювання

fordøje перетравлювати

fordøjelse травлення

fordømme засуджувати, осуджувати

fordømmelse засудження

fordømt осуджений

forebygge запобігати

forebyggende запобіжний

foredrag доповідь, лекція

foredrage доповідати

foredragsholder доповідач

foredragssal аудиторія

foregangskvinde авангардистка

foregangsmand авангардист

foregive прикидатися

foregå відбуватися

foregåede передній

forekomme відбуватися, траплятися

forekomst копальня, родовище

forel форель

foreligge існувати

foreliggende наявний, існуючий

forelske закохатися

forelskelse закоханість

forelsket закоханий

forelæser лектор

forelæsning доповідь, лекція

forbavse forelæsning
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foreløbig досі, дотепер

тимчасовий

тимчасово

forene єднати, з'єднувати, об'єднувати,

сполучати

forenelig сумісний

forenende об'єднуючий

forenet сполучений, з'єднаний,

об'єднаний

forening спілка, злука

з'єднання, об'єднання,

поєднання

forenkle спрощувати

forenklet спрощений

forenkling спрощування, спрощення

foreslå пропонувати

foreslået пропонований

forespørgsel запит

forestille уявляти

представляти

forestilling вистава, спектакль

уявлення, уява

forestillingsevne фантазія

foretag підприємство

foretage здійснювати

foretagende підприємство

forevige увічнювати

forfader предок

forfald занепад, розруха

forfalde падати

forfalden зруйнований

прострочений

forfaldsperiode лихоліття

forfalske підробляти, фальсифікувати

forfalsker фальсифікатор

forfalsket підроблений, фальсифікований,

фальшивий

forfalskning підроблення, фальшування

підробка

forfatning конституція

стан, становище

forfatningsretlig конституційний

forfatningsstridig неконституційний

forfatte складати

forfatter письменник

forfatterskab авторство

forfinet елегантний, витончений

forflytning пересування

forflytte переміщати, переміщувати

forflyttelse пересування

forfra спереду

forfriske прохолоджувати

освіжувати

forfriskende освіжаючий

forfængelig даремний

forfængelighed даремність

forfærde приголомшувати

forfærdelig жахливий, моторошний,

страшенний

forfærdelse жах

forfølge гнати, переслідувати

forfølgelse гонитва, переслідування

forfølgning погоня

forføre зваблювати, знаджувати,

спокушати, спокушувати

forførelse знада, спокуса

forfører спокусник

forførerisk звабний, спокусливий

forførerske спокусниця, звабниця

forførisk звабний, спокусливий

forføriskhed звабність, спокусливість

forgangen минулий

forgasning випаровування

forgasse випаровувати

forgifte труїти

forgiftet отруєний

forgiftning отруєння

forglemme забувати

forglemmigej незабудка

forgrene відгалужувати

forgrening відгалуження

forgude обожнювати

forgudelse обожнювання

forgylde золотити

forgyldt золочений

forgængelig тимчасовий

forgængelighed тимчасовість

forgænger попередник

forgæves даремний, марний

даремно, даром, марно

forhadt ненависний

forhal вестибуль

forhale затягувати

forhandler примиритель

продавець

forhaste квапити, покваплювати

forhastelse пришвидшення

forhen раніш

forhenværende минулий

forhindre заважати, запобігати,

перешкоджати

forhindring завада, перепона, перешкода

forhistorie передісторія

forhistorisk доісторичний

foreløbig forhistorisk
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forhold взаємини, відносини, стосунки

відношення

взаємозв'язок

обставина

стан, становище

ситуація, положення

forholdsmæssig умовний

відносний

forholdsord прийменник

forholdsregler заходи

forholdsvis порівняно

forhæng завіса, занавіска, запона, фіранка

forhøje збільшувати

підвищувати

піднімати

forhør допит

forhøre допитувати

forhåbning надія

forhåndsindstilling упередження

forhåne висміювати

forhånelse висміювання, глузування

forkammer передсердя

forkert невірний, помилковий, хибний

неправдивий

неправильний

forklare з'ясовувати

пояснювати

forklarende тлумачний

forklaret з'ясований

forklaring пояснення

forklæde фартух

forkorte вкорочувати, скорочувати

forkortelse абревіатура, скорочення

forkæle балувати, розпещувати

forkælet розпещений

forkæmper боєць, борець

forkølelse застуда, простуда

forkølet застуджений

охолоджений

forlade вибачати, пробачати

залишати, покидати

forladelse вибачення

forladt покинутий, бездоглядний

forlag видавництво

forlagsmæssig видавничий

forlange вимагати

forlokke зваблювати, знаджувати,

спокушати, спокушувати

forloren фальшивий

forlovelse заручення, заручини

forlover дружко

дружка

forlovet наречений

наречена

forlægger видавець

forlænge подовжувати, продовжувати

forlængelse подовжування

forlængerledning подовжувач

forlænget подовжений

forløbe відбуватися

forløber попередник

forløbet минулий

form форма

formal формальний

formalisere формалізувати

formaliseret формалізований

formalisering формалізація

formalisme формалізм

formalist формаліст

formalistisk формалістичний

formalitet формальність

formand глава, голова

formandskab головування

format формат

formatere форматувати

formateret відформатований

formatering форматування

forme творити, створювати, утворювати

формувати

formel формула

formelvogn болід

formere формувати

formering репродукція

formfuldendt досконалий

formfuldendthed досконалість

formgive оформляти

formgiver дизайнер

formgivning оформлення

formiddag ранок

formidle бути посередником

formidler посередник

formidling посередництво

formindske зменшувати

formløs безформний, аморфний

formløshed аморфність

formodning гіпотеза

formue майно, власність

formuemæssig майновий

formuende заможний

formular бланк

formulere формулювати

formuleret формульований

formulering формулювання

formynder опікун

formynderi опіка, опікунство

forhold formynderi
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formynderisk опікунський

formynderskab опіка, опікунство

formørke затемнювати, затьмарювати

formørkelse затемнення, затьмарення

formørket затемнений

formål мета, ціль

призначення

formålsrettet доцільний, цілеспрямований

formålstjenlig доцільний, цілеспрямований

fornavn ім'я

fornemme відчувати

fornemmelse почуття, чуття

fornuft розум, глузд, ум

fornuftig розумний

fornuftighed розсудливість

fornuftløs абсурдний, безтямний, безумний

fornuftsstridig абсурдний, безтямний, безумний

forny відновити, обновляти

fornyelig відновлювальний

fornyelse поновлення, поновлювання,

відновлення

fornyet відновлений

fornærme ображати

fornærmelig образливий

fornærmelse образа

fornærmet скривджений, ображений

fornøden необхідний, потрібний

fornødenhed необхідність

fornøjelse задоволення

приємність

forord передмова, передслово

forordne установлювати, встановлювати

forover вперед, уперед

forpagte орендувати

forpeste заражати, труїти

forpint замучений, зацькований

forplante саджати

forpligte зобов'язувати

forrang перевага

forresten кстати

forret привілей

forretning крамниця, магазин

діло, справа

forretningsdrivende підприємець, промисловець

forretningsmand бізнесмен, підприємець

forrettighed привілей, пільга

forreven рваний

forrevet рваний

forrige попередній

forræder зрадник

forræderi зрада

forræderisk підступний

forråd запас

forrådnelse гниття

forsamling зібрання

з'їзд

forseelse недбалість

forsegle запечатувати

forsendelse посилка

forsigtig обачний, обережний

forsigtighed обачність, обережність

forsikre застраховувати

запевнювати, запевняти

forsikret застрахований

forsikring страхування

forsikringsmæssig страховий

forsinke затримувати

forsinkelse затримка, запізнення, спізнення

forsinket затриманий

forske досліджувати

forskel відзнака, різниця

forskellig різний

несхожий

своєрідний

forskelligartet різний, різноманітний

forskellighed несхожість

forskelsbehandle дискримінувати

forskelsbehandling дискримінація

forsker дослідник

forskning дослідження

forskningsarbejder дослідник

forskningsmæssig дослідницький, дослідний

forskrift інструкція

рецепт

forskrække лякати, страхати, страшити

forskrækkelse жах

forskræmt зляканий

forskud аванс, завдаток, задаток

forskønne прикрашати

forslag пропозиція

forsmå зневажати, знехтувати

forsnakke розголошувати

forsone миритися

forsoner примиритель

forsoning примирення

forspil вступ

forstad передмістя

forstand розум, ум

forstandig розумний

кмітливий, тямущий

forstavelse префікс

forstene кам'яніти

forstenet закам'янілий

forstening закам'янілість

forstmand лісник

forstue передпокій

formynderisk forstue
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forstvæsen лісівництво

forstyrre непокоїти, турбувати

forstyrrelse непокоєння

forstyrrende надокучливий

forstærke посилювати, підсилювати

forstærkelse посилення, посилювання,

підсилювання

forstærker підсилювач

forstærket зміцнений, посилений,

підсилений

forstærkning посилення, посилювання,

підсилювання

forstørre збільшувати

forstørrelse збільшення

forstørrelsesglas лупа

forstørrende збільшувальний

forstøve розпорошувати

forstå розуміти

forståelig зрозумілий, чіткий

forståelse розуміння

forsumpe заболочувати

forsure квасити

forsuring квашення

forsvar захист, оборона

forsvare захищати, відстоювати

forsvarer захисник, хоронитель, охоронець

forsvarsdygtig обороноздатний

forsvarsdygtighed обороноздатність

forsvarsløs беззахисний, незахищений

forsvarsløshed беззахисність, незахищеність

forsvarsmæssig захисний, оборонний

forsvinde зникати, щезати

forsvinding зникання

forsvundet зниклий

forsyn доля

провидіння

forsyne постачати, доставляти

forsyning постачання

forsætlig цілеспрямований

forsøg спроба

тест, експеримент

forsøge пробувати, намагатися

forsølve сріблити

forsømme зневажати, занехаювати,

знехтувати

forsømmelig недобросовісний

forsømmelighed недбалість

forsørge забезпечувати

forsørgelse забезпечення

forsørger годувальник

fortale передмова, передслово

fortaler прибічник, прихильник

fortegnelse перелік, список

fortegning нарис, начерк

fortid минуле

fortie замовчувати

fortielse нерозголошення

fortifikation фортифікація

fortjene заслуговувати

fortjeneste заслуга

зиск, користь

fortjenstfuld заслужений

fortog доріжка, стежина, стежка, тропа

fortolke інтерпретувати

fortolker інтерпретатор

fortolkning інтерпретація, тлумачення

fortov хідник, тротуар

fortrin перевага

fortrinlig переважний

fortrinsvis переважно

fortrolig інтимний

конфіденціальний

fortrolighed конфіденційність

fortrop авангард

fortrylle причаровувати

fortryllende чародійний, чарівний

fortsat досі, дотепер

fortsætte подовжувати, продовжувати

fortsættelse продовження

fortvivlelse відчайдушність, відчай,

безнадійність, зневіра

fortykkelse стовщення

fortykning стовщення

fortynde стоншувати

fortynding розбавлення

стоншення

fortyndingsmiddel розріджувач, розчинник

fortælle розповідати

fortællende оповідальний

fortælling оповідання, розповідь

fortætte скраплювати

fortøje причіплювати

fortøjning швартування

forud перед

forudfølelse передчування, передчуття

forudgående попередній

forudse передбачати

forudseende завбачливий, передбачливий

forudseenhed передбачливість

forudsige провіщати

forudsigelig прогнозований

forudsigelighed прогнозованість,

передбачуваність

forudsigelse прогноз, пророкування

forudsætning передумова

forum форум

forstvæsen forum
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forunderlig дивний, дивовижний, чудовий,

чудесний

forundre дивувати

forundring подив, дивування

forurene забруднювати

forurenende забруднюючий

forurener забруднювач

forurenet забруднений

forurening забруднення

forureningsfri незабруднений

forurolige непокоїти, турбувати, хвилювати

бентежити, будоражити

foruroligende надокучливий

forvalte розпоряджатися

forvalter керівник, управитель

forvaltning керування

forveksle плутати

forveksling переплутування

forvente очікувати

сподіватися

forventelig очікуваний

forventning сподівання, очікування

forvirre спантеличувати

forvirret розгублений

forvirring замішання, розгубленість

forvise виганяти, видворяти

forvisning заслання, переселення

forvisse запевнювати, запевняти

forvride вивихнути

forvrænge викривляти

forvrængning викривлення

forværre погіршувати

forværring погіршення

forynge омолоджувати

foryngelse омолодження, омолоджування

forædle облагороджувати

forædling облагороджування

forælder родитель

forældet застарілий

forældre батьки

forældreløs сирота

forære дарувати

forøge збільшувати, підвищувати

forøgelse приріст

forår весна

forårsage зумовлювати, обумовлювати

forårsaget обумовлений

forårsjævndøgn весняне рівнодення

fosfat фосфат

fosfor фосфор

fosforescens фосфоресценція

fosforsyre ортофосфорна кислота

fossil скам'янілість

fostbroder побратим

foster зародок, ембріон

fosterfader вітчим

fosterfar вітчим

fosterfordrivelse викидень

fosterland батьківщина, вітчизна

foto фото

fotoalbum фотоальбом

fotoarkiv фотоархів

fotoatelier фотоательє

fotobutik фотомагазин

fotocelle фотоелемент

fotoelektricitet фотоелектрика

fotoelektrisk фотоелектричний

fotofilm фотоплівка

fotogalleri фотогалерея

fotogen фотогенічний

fotograf фотограф

fotografere фотографувати

fotografi фотографія

fotografiapparat фотоапарат

fotografisk фотографічний

fotointeresseret фотоаматор

fotojournalist фоторепортер

fotojournalistik фотожурналістика

fotokamera фотокамера

fotokemi фотохімія

fotokemisk фотохімічний

fotoklub фотоклуб

fotokonkurrence фотоконкурс

fotokopi фотокопія

fotokopiere фотокопіювання

fotokopieringsmaskine ксерокс

fotokunst фотомистецтво

fotokunstner фотомитець

fotolaboratorium фотолабораторія

fotolitografi фотолітографія

fotolitografisk фотолітографічний

fotomateriale фотоматеріал

fotometer фотометр

fotometri фотометрія

fotometrisk фотометричний

fotomodel фотомодель

fotomontage фотомонтаж

fotomuseum фотомузей

foton фотон

fotonlignende фотоноподібний

fotooptagelse фотозйомка

fotopapir фотопапір

fotoplade фотопластина

fotoreportage фоторепортаж

fotoreporter фоторепортер

fotosession фотосесія

forunderlig fotosession

Dansk-ukrainsk ordbog 54



fotosfære фотосфера

fotosyntese фотосинтез

fototerapi фототерапія, світлолікування

fotoudstilling фотовиставка

foxterrier фокстер'єр

foxtrot фокстрот

foyer фойє

fra від

із

fradrag відрахування

fradrage відняти

віднімати

fragment фрагмент

fragmentering фрагментація

fragt вантаж

перевезення, транспортування

fragte перевозити, транспортувати

frakke пальто

frakoble вимикати

fraktal фрактал

fraktion фракція

fram вперед, уперед

franc франк

frankolin турач

fransk французький

franskmand француз

fransksproget франкомовний,

французськомовний

frarøve відбирати, віднімати, лишати

frarøvet позбавлений

відібраний

fraråde відраджувати

frasagn сказання

frase фраза

fraseologi фразеологія

fraseologisk фразеологічний

fraskilt розлучений

frastøde відштовхувати

fratage відбирати, віднімати, лишати

fratagelse віднімання

fratrædelse відставка

fravige відхилятися

fravigelse відхилення, збочення

fravænne відзвичаювати, відучувати

fravær відсутність

fraværelse відсутність

fraværende відсутній

fred мир

покій

fredag п'ятниця

frede захищати, оберігати

fredelig мирний

fredlyse захищати, оберігати

fredløs вербозілля

fredning охорона, захист

fredsbevarende миротворний, миротворчий

fregat фрегат

fregatfugl фрегат

fregne ластовинка

frejdig бідовий, сміливий, рішучий

frekvens частота

frekvent частий

frelse рятування, спасіння

frelser рятівник, спаситель, визволитель

frem вперед, уперед

fremad вперед, уперед

fremdeles поки

ще

досі, дотепер

fremefter вперед, уперед

fremføre виконувати, здійснювати

fremførelse виконання, виповнення,

здійснення

fremføring виконання, виповнення,

здійснення

fremgang прогрес

fremgangsmåde метод, підхід

fremkalde викликати

fremkaldelse експонування

fremkommelig прохідний

fremkomst вид

fremme сприяти

fremmed чужий, іноземний

fremmedfrygt ксенофобія

fremmedgjort відчужений

fremmedgøre відчужувати

fremmedgørelse відчуження

fremmedhad ксенофобія

fremmedhader ксенофоб

fremmedsproglig іншомовний

fremmøde явка

fremover вперед, уперед

fremragende видатний

fremskaffe набувати, придбавати

fremskridt прогрес

fremskridtsvenlig прогресивний

fremskrive прогнозувати

fremstille виконувати

fremstående видатний, видний, чільний

fremtid майбутнє

майбуття

fremtidig майбутній, прийдешній

fremtidsforsker футуролог

fremtidsforskning футурологія

fremvise показувати

fremviser проектор

fotosfære fremviser
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fremvækst зріст

frenolog френолог

frenologi френологія

frenologisk френологічний

freon фреон

fresko фреска

freskomaleri фреска

fri визволяти, вивільнювати

вільний

frifinde виправдовувати

frifindelse виправдування, оправдання

frigid фрігідний

frigive вивільнювати, визволяти

frigivelse визволення

frigjort звільнений, емансипований

frigøre визволяти, вивільнювати

frigørelse визволення

frigørende визвольний

frihed воля, свобода

frikendt виправданий

friktion тертя

frille кохана, коханка

frimurer масон

frimureri масонство

frimurerisk масонський

frimærke марка

frimærkesamler філателіст

frisere чесати, зачісувати

frisk свіжий

friskluftsystem вентиляція

friste заманювати, зваблювати,

знаджувати, спокушати,

спокушувати

fristelse зваба, знада, спокуса

fristende звабний, спокусливий

frisure зачіска, стрижка

frisør перукар

frisørsalon перукарня

fritage звільнювати

fritagelse звільнення

fritid дозвілля

fritidshus дача

fritænker вільнодумець

frivillig добровільний

доброволець

frodig плодючий, родючий

угодований

frokost обід

front фронт

frontal фронтальний

frossen замерзлий, заморожений,

змерзлий

frost мороз

frostvæske антифриз

fru дама

пані

frue дружина, жінка, подружжя

fruebær костяниця

fruentimmer баба

fruesko зозулині черевички

frugt плід

фрукт

frugtavl садівництво

frugtbar плодючий, родючий

frugtbarhed плідність, родючість

frugtesløs безрезультатний, недійовий

марний, даремний

frugtsukker фруктоза

frugttræ фруктове дерево

fruktose фруктоза

fryd радість

fryde радувати, обрадувати

frydefuld веселий, радісний

frygt боязнь, переляк, страх

frygte боятися

frygtelig жахливий, страшенний,

страшний, моторошний,

кошмарний

frygtløs безстрашний, бідовий,

відважний, доблесний, рішучий,

сміливий, хоробрий

frygtsom полохливий

fryse мерзнути, замерзати

заморожувати

fryseboks морозильник

fryser морозильник

fryseskab морозильник

frysning замерзання

frytle ожика

fræk безсовісний, безсоромний

frækhed хамство

frø насіння

жаба, жабка

frøken діва, дівча

frølignende жабоподібний

frømand аквалангіст, водолаз

fuchsia фуксія

fugl птах, пташка

fuglefoderbræt годівниця, кормушка

fuglefænger птахолов

fuglekasse шпаківня

fuglekirsebær черешня

fuglekonge золотомушка, королик

fuglekvidder цвірінькання

fuglerede гніздо

fugleskræmsel опудало

fremvækst fugleskræmsel
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fugleunge пташа, пташеня

fugt вогкість, вологість

волога

fugtbestandig вологостійкий

fugte воложити, мочити

fugtig вологий

fugtighed вологість

fugtighedsgrad вологість

fugtighedsmåler гігрометр

fuld повний

fuldbefaren досвідчений

fuldblods чистокровний

fuldbyrde здійснювати

fuldende здійснювати, завершувати,

закінчувати

fuldendt досконалий

fuldføre завершувати, закінчувати

виконувати, виповнювати

втілювати, здійснювати,

реалізувати

fuldført виконаний, здійсненний,

завершений, закінчений

fuldkommen досконалий

fuldkommengøre удосконалювати

fuldkommengørelse удосконалювання

fuldkommenhed досконалість, повноцінність

fuldmagt повноваження

довіреність

fuldmoden зрілий, спілий, стиглий,

достиглий

fuldmægtig уповноважений

fuldmåne повня

fuldrigger фрегат

fuldstændig вичерпний

повний

доконаний

fuldstændighed повнота

fuldstændigt вповні, повністю, повно, цілком,

зовсім, суцільно, вичерпно

fuldt вповні, повністю, повно, цілком,

зовсім, суцільно, вичерпно

fuldvoksen дорослий

fuldværdig повноцінний

fund знахідка

винайдення, винахід, відкриття

fundament базис, основа, підстава

фундамент, підмурок,

підмурівок

fundamental фундаментальний, ґрунтовний

fundamentalisme фундаменталізм

fundamentalist фундаменталіст

fundamentalistisk фундаменталістський

fundere засновувати, закладати

fundet знайдений

fungere функціонувати

fungerende робочий, справний, чинний

fungicid фунгіцид

funktion функція

funktional функціонал

funktionel функціональний

funktionere функціонувати

funktionsdygtig справний, дійовий, робочий

funktionær чиновник

fure зморшка

furet зморшкуватий

furie фурія

fusion злиття

fusionering злиття

fusk халтура

шахрайство

fuske халтурити

fusker халтурник

futteral футляр

futurisme футуризм

futuristisk футуристичний

futurolog футуролог

futurologi футурологія

futurologisk футурологічний

fykolog альголог

fykologi альгологія

fylde достаток

заповнювати, набивати

наливати, наповнювати

fyldebøtte п'яниця

fyldig буйний

рясний

fyldighed достаток

fyldt повний

fyr маяк

хлопець

fyrbøder кочегар

fyre запалювати

звільнювати, увільнювати

fyrig вогненний, огненний,

полум'яний

fyring опалення, опалювання

fyrre сорок

fyrreskov сосновий бір

fyrretræ сосна

fyrretyve сорок

fyrretyvende сороковий

fyrste князь

fyrstedømme князівство

fyrtøj запальничка

fyrtårn маяк

fyrværkeri феєрверк

fugleunge fyrværkeri
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fysik фізика

fysiker фізик

fysiognomi пика, фізіономія

fysiolog фізіолог

fysiologi фізіологія

fysiologisk фізіологічний

fysioterapeut фізіотерапевт

fysioterapi фізіотерапія

fysisk фізичний

fytopalæontologi фітопалеонтологія

fytopatologi фітопатологія

fædreland батьківщина, вітчизна

fædrelandssang гімн

fægte фехтувати

fægter фехтувальник

fægtning фехтування

fæhoved бовдур, болван

fæl поганий, худий, негарний,

негідний, прикрий

fælde западня, капкан, пастка

fælles спільний

fællesskab громада, община

співтовариство, співдружність

спільнота, суспільство

товариство

fængbar займистий

fænge запалювати

займатися

fængelig займистий

fænghætte пістон

fængsel в'язниця, тюрма

fængselscelle камера

fængselsstraf ув'язнення

fængsle ув'язнювати

fængsling ув'язнення

fænologi фенологія

fænologisk фенологічний

fænomen феномен, явище

fænomenal феноменальний

fænomenologi феноменологія

fænomenologisk феноменологічний

færd мандрівка

færdig готовий, завершений, закінчений

færdiggøre завершувати, закінчувати

færdiggørelse закінчення

færdiggørende прикінцевий

færdighed вміння, здатність, здібність,

спроможність, уміння

færdigpakket розфасований

færdigstrikket в'язаний

færdiguddannet освічений

færdigudviklet сформований

færdsel рух

færdselsuheld автоаварія

færdselsulykke автоаварія

færdselsåre магістраль

færge пором

færing фаререць

færre менше

færøsk фарерський

fæstemand наречений

fæstemø наречена

fæstet прив'язаний, прикріплений

fæstning фортеця

fæstningsværk фортеця

fætter двоюрідний брат

føde родити

корм, пожива, їжа

fødende породілля

føderal федеральний

føderalisme федералізм

føderalist федераліст

føderalistisk федералістський

føderation федерація

føderativ федеративний

fødsel пологи

народження

fødselshyppighed народжуваність

fødselstal народжуваність

født роджений

føl лоша

følbar відчутний

помітний, примітний

føle відчувати

følehorn сяжок, щупальце

følelig відчутний, помітний, примітний

følelse почуття, чуття

følelsesbetonet емоційний

følelsesfuld сентиментальний, емоційний,

чутливий

følelseskold байдужий, холодний,

холоднокровний, індиферентний

følelseskulde байдужість, холоднокровність

følelsesladet емоційний

følelsesløs онімілий, закляклий

нечутливий

føler щупальце

сяжок

føleri сентиментальність

følfod підбіл, мати-й-мачуха

følge наслідок, результат

послідовність

følgelig відповідно

følgende дальший, подальший, наступний

følgerigtig послідовний

føling дотик, торкання

fysik føling
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følsom чутливий

følsomhed чутливість, чуттєвість

føntørrer фен

før раніш

допоки

перед, попереду, пред

føre вести, очолювати

fører водій, шофер

вождь, лідер

førerløs безпілотний

førerskab керівництво, правління

førindustriel передіндустріальний

førkrigs довоєнний

førskolebarn дошкільник

først перший

спершу, уперше

førsteopførelse прем'єра

førægteskabelig дошлюбний

få небагато

одержувати, отримувати

fåmælt малослівний

får вівця, овечка, ягничка

fåreavl вівчарство

fårehold вівчарство

fårehund вівчарка

fårehyrde вівчар

fårekylling цвіркун

fårekød баранина

fåresyge свинка

fåtallig нечисленний

gab глотка, паща

gabe позіхати

gade вулиця

gadefejer двірник

gadekryds перехрестя

дворняга, дворняжка

gadeluder повія, проститутка, шльондра

gadeoptøjer вуличні безлади

gadepige повія, проститутка, шльондра

gadetøs повія, проститутка, шльондра

gadeuorden вуличні безлади

gaffel виделка

gaffelformet виделковий

gaffeltruck автонавантажувач

gage зарплата, зарплатня

gal безумець

безумний, безтямний

шалений, скажений

galakse галактика

galant галантний

galde жовч

galdeblærebetændelse холецистит, запалення жовчного

міхура

galdebær переступень

galeanstalt божевільня

galehus божевільня

galej галера

galge шибениця

galgenfugl шибеник

galleri галерея

gallium галій

gallon галон

galnebær беладона

galning безумець

galoche калоша

galop галоп

galopbane іподром

galskab сказ

безумство, божевілля, шал

galtetand чистець

galvanisk гальванічний

galvanometer гальванометр

galvanoplastik гальванопластика

galvanoskop гальваноскоп

galvanoteknik гальванотехніка

gambit гамбіт

gamling старик

gammel старий

gammeldags стародавній

gammeldansk давньодатський

gammeleuropæisk давньоєвропейський

gammelfransk давньофранцузький

gammelhed давність

gammelislandsk давньоісландський

gammeljomfru стара діва

gammelkristelig давньохристиянський

gammelmodig застарілий

gammelnorsk давньонорвезький

gammelpersisk давньоперський

gammelromersk давньоримський

gammelsvensk давньошведський

gane піднебіння

gang хід

ходьба

прохід

раз

gangbar прохідний

gange множити, умножати,

помножувати

gangræn гангрена

gangster гангстер

gangsti стежина, стежка, тропа, доріжка

ganske дуже, вельми

надто, занадто, надмірно, сильно

garage гараж

garant гарант

følsom garant
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garantere гарантувати

garanteret гарантований

garanti гарантія

garantiløs безгарантійний

garde гвардія

garderobe гардероб

garderobedame гардеробник

gardin завіса, занавіска, запона, фіранка

gardist гвардієць

garn прядиво

тенета

garnison гарнізон

gartner садівник

gartneri садівництво

garve дубити

gas газ

gasbeholder газосховище

gasformig газоподібний

gasforsyning газопостачання

gasforsyningsnet газопостачальна система

gaskomfur газова грубка

gasledning газогін, газопровід

gasledningsarbejder газогінник

gasmaske протигаз

gasrørledning газогін, газопровід

gastroskopi гастроскопія

gastæt газонепроникний

gave дар, дарунок, подарунок

gavmild щедрий, великодушний

gavn зиск, користь

gaze марля

gazebind бинт

gazelle газель

gear передача

gebyr збір

ged цап, козел, коза, кізка

gedde щука

gedeblad жимолость

gedehams оса

gedekid цапеня

gederams іван-чай

gedigen самородний

geisha гейша

gejser гейзер

gejstlighed духовенство

gekko гекон

gelatine желатин

gele желе

geleagtig желеподібний

gelænder бильце, поручень, поруччя

gemme приховувати, ховати, ховатися

gemmeleg схованки

gemmested схованка, тайник

gemse сарна, серна

gemt прихований, схований

gen ген

genanvendelse перероблення

genbrug перероблення

gendarm жандарм

genealog генеалог

genealogi генеалогія

genealogisk генеалогічний

general генерал

generalisation узагальнення

generalisere узагальнювати

generaliseret узагальнений

generalisering узагальнення

generation покоління

generator генератор

generel загальний

generere генерувати

genereret генерований

generisk загальний

generositet щедрість

genert скромний

generthed скромність

generøs щедрий, великодушний

generøsitet щедрість

genesis генезис, походження

genetik генетика

genetiker генетик

genetisk генетичний

genforene об'єднувати

genforening з'єднання, об'єднання

genføde відроджуватися

genfødelse відродження

genganger привид, примара

gengive повертати

geni геній

genial геніальний

genialitet геніальність

genitiv родовий відмінок

genius геній

genkende впізнавати

genkendelse впізнання

genklang відгомін, відгук, відзвук,

відлуння, луна

genlyd луна

відгомін, відгук, відзвук,

відлуння

genmodificeret генмодифікований

gennem через, крізь, мимо

gennembore дірявити

gennemboret просвердлений, дірявий

gennemboring свердління

gennembrud прорив

garantere gennembrud
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gennembryde прорватися

gennemføre втілювати, здійснювати,

реалізувати

gennemførelse здійснення

gennemføring здійснення

gennemførsel здійснення

gennemført здійсненний

gennemgribende глибинний, радикальний,

кардинальний

gennemgå проходити

gennemlufte провітрювати

gennemlyse опромінювати

gennemse передбачати

gennemsigtig прозорий

gennemsigtighed прозорість

gennemskinnelig прозорий

gennemskue передбачати

gennemskuelig прозорий

gennemsnit середній, усереднений

gennemsnitlig середній

gennemsøge обшукувати

gennemsøgning обшук

gennemtrænge пронизувати

gennemtrængelig наскрізний

проникний

gennemtrængelighed проникливість

gennemtrængende наскрізний

gennemtrængning проникання

gennemtænke обмірковувати

gennemtænkt обміркований

genom геном

genopbygge відбудовувати

genopbyggelse відбудовування

genopbygget відбудований

genopbygning відбудовування

genoplive оживляти

genoprette відбудовувати

genoprettelse відбудовування

genopstå відроджуватися

genopstået відроджений

genotype генотип

genpart копія

genpartpapir копія

genre жанр

gensidig взаємний, обопільний

genskabe відтворювати

genskabelse відбудова, відбудовування

genskabning відбудова, відбудовування

genskin відбиток

genspejle віддзеркалювати, відбивати

genspejlet віддзеркалений

genspejling віддзеркалення

gensplejsning генна інженерія

genstand предмет

gentage повторювати

gentagelse повторення, повторювання

gentagende повторюваний

gentleman джентльмен

gentlemansk джентльменський

genus рід

genvalg перевибори

genvinde перероблювати, переробляти

genvinding перероблення

geocentrisk геоцентричний

geodæsi геодезія

geodætisk геодезичний

geofysik геофізика

geofysiker геофізик

geofysisk геофізичний

geograf географ

geografi географія

geografisk географічний

geokronologi геохронологія

geokronologisk геохронологічний

geolog геолог

geologi геологія

geologisk геологічний

geomagnetisk геомагнітний

geomagnetisme геомагнетизм

geometer геометр

geometri геометрія

geometrisk геометричний

geomorfologi геоморфологія

geomorfologisk геоморфологічний

geopolitik геополітика

geopolitiker геополітик

geopolitisk геополітичний

georgier грузин

georgine жоржина

georgisk грузинський

geostationær геостаціонарний

geoteknisk геотектонічний

geotektonik геотектоніка

geotermisk геотермальний

geotropisme геотропізм, гравітропізм

gepard гепард

geranium герань, пеларгонія

germanist германіст

germanistik германістика

germanium германій

germanofil германофіл

germanofob германофоб

gerne залюбки, охоче

gerning вчинок, учинок

gerningsmand лиходій

gerontolog геронтолог

gennembryde gerontolog
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gerontologi геронтологія

gerontologisk геронтологічний

gerrig жадний, жадібний, пожадливий,

скупий

gerrighed жадність, жадоба

gesims карниз

gestikulation жестикуляція

gestikulere жестикулювати

gestikulering жестикулювання

gestus жест

gevinst зиск, користь, вигода

виграш

gevær гвинтівка, рушниця

geværkolbe приклад

geyser гейзер

ghetto гетто

ghettolignende геттоподібний

gibbon гібон

gidsel заложник, заручник

gift отрута

одружений, жонатий

одружена, заміжня

gifte женитися, одружитися

giftermål одруження

giftfri неотрутний, нетоксичний

giftig отрутний, отруйний

giftighed отруйність, токсичність

giftstof отрута

gigabit гігабіт

gigabyte гігабайт

gigahertz гігагерц

gigajoule гігаджоуль

gigant гігант, велетень

gigantisk величезний, гігантський

gigantomani гигантоманія

gigawatt гігават

gigt артрит, ревматизм

gilde цех

gin джин

gips гіпс

giraf жираф

giro жиро

gitter решітка, штахет, ґрати, ґратка

give давати

дарувати

given даний, наданий

givet даний, наданий

gjort зроблений, виконаний

glaciolog гляціолог

glaciologi гляціологія

glaciologisk гляціологічний

glad веселий, радісний

gladelig охоче, залюбки

gladiator гладіатор

gladiolus гладіолус

glamme гавкати

glamourøs блискучий

glans блиск, сяйво

glansfuld блискучий

glansfuldhed блискучість

glansløs блідий

glansløshed блідість

glarmester скляр

glas скло

шибка

склянка, стакан

банка

glasagtig склоподібний

glasblæser скловар

glasfiber скловолокно

glasmager скляр

glasmester скляр

glasrude скло, шибка

glasur глазур

glasvat скловата

glat гладкий, рівний

glatføre ожеледь

glathed гладкість

glatsnog мідянка

glemme забувати

glemsel забуття

glemsom забутливий

glemsomhed забутливість

glemt забутий

glente коршак, шуліка

gletsjer льодовик

glide ковзати

glidecreme лубрикант

glideflugt ширяння

glider дельтаплан, планер

glimmer блиск, сяйво

glimre сіяти

glimrende блискучий

glimt блискавиця

glimte блимати, мигати, миготіти

glimtvis інколи, іноді, часом

glitre жевріти, мерехтіти

glitter блиск, сяйво

glo поглядати

global глобальний

globalisering глобалізація

globus глобус

glohed розпечений

glorie слава

glorificere славити

gloriøs славний

gerontologi gloriøs
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glose слово

glossar словник

glukose глюкоза

gluon глюон

glycerin гліцерин

glycerol гліцерин

glæde задоволення

радощі, радість

glædelig веселий, радісний

glædeløs безрадісний

glædesløs безрадісний

glædespige повія, проститутка, шльондра

gløde розжарювати

glødelampe лампочка

glødende розпечений

glødepære лампочка

gløgg глінтвейн

gnave гризти

gnaver гризун

gnavsår мозоля

gnavsåret мозолистий

gnist іскра

gnistre іскрити

gnom гном

god гарний, хороший, непоганий,

добрий

godartet доброякісний

goddag вітаю, добрий день

gode добро

godgørende благодійний

godgørenhed добродійність

godhed доброта

godhjertet великодушний, добродушний

godkende схвалювати

godkendelse підтвердження

godkendt схвалений, ухвалений

godmodig великодушний, добродушний

godnat надобраніч

godnatsang колискова

gods майно

godskrive кредитувати

godstrafik вантажообіг, вантажопотік

godt гарно

godtage ухвалювати

godtagelse схвалення

godtgørelse компенсація

godtroende довірливий, легковірний

gold безплідний, неплідний

golf гольф

затока

gondol гондола

gondoliere гондольєр

gonore гонорея

gople медуза

gorilla горила

gotik готика

gotisk готичний

gourmet гурман

grad ранг

степінь, ступінь

градус

gradation градація

gradere градуювати

gradering градуювання

gradient градієнт

gradvis поступовий, поетапний

graf графік

grafem графема

grafik графіка

grafisk графічний

grafit графіт

grafolog графолог

grafologi графологія

gram грам

grammatik граматика

grammatisk граматичний

grammofon грамофон

grammofonplade грамофонна платівка

gran ялина, ялинка

granat гранат

granatæble гранат

grandios грандіозний

granit граніт

granske розслідувати

gransker дослідник

granskov ялинник

granulation грануляція

granulere гранулювати

grapefrugt грейпфрут

gratie грація

gratis безкоштовний, безплатний,

безоплатний

gratulation поздоровлення

gratulere поздоровляти

grav могила

grave рити, копати

gravemaskine екскаватор

graver гробар

gravfærd похорон, поховання

gravhund такса

gravid вагітний

graviditet вагітність

gravitation гравітація, тяжіння

gravitere притягати, притягувати, тяжіти

gravkammer гробниця

gravlægge поховати, хоронити

glose gravlægge
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gravlæggelse поховання, похорон

gravsted кладовище, цвинтар

gravure гравюра

gregoriansk григоріанський

gren гілка, гілочка, гілля, вітка,

галузь, галузка

greve граф

grib гриф

gribe вхопити, схопити, ухопити

grille жарити, смажити

grillspyd шампур

grim безобразний, негарний,

некрасивий

grimasse гримаса

grimhed виродливість, потворність

grindehval гринда

grine сміятися

gris свиня

grise забруднювати

griset вимазаний, забруднений

grisk жадний, жадібний, пожадливий

griskhed ненажерливість, пожадливість

grizzly грізлі

grizzlybjørn грізлі

gro рости, виростати

grotte печера

грот

grov грубий

крупний

grovhed грубість

grovkalibret крупнокаліберний

grovkornet крупнозернистий

grovsmed коваль

gru жах

grube рудник, шахта

grubearbejder вуглекоп, гірник, шахтар

gruble думати, роздумувати, міркувати,

мислити

grufuld жахливий, страшенний,

страшний, моторошний,

кошмарний

grund основа, базис, підстава

привід, причина

ґрунт

днище, дно

мілина

grundflade основа

grundig фундаментальний, ґрунтовний

докладний, доскональний

grundighed фундаментальність

grundlag основа, підстава

фундамент, підмурок,

підмурівок

grundlagt заснований

grundled підмет

grundling піскар, пічкур

grundlinje основа

grundlov конституція

grundlovsmæssig конституційний

grundlovsmæssighed конституційність

grundlovsstridig неконституційний

grundlovsstridighed неконституційність

grundlægge засновувати, закладати

grundlæggelse засновування

grundlæggende основний, основоположний

grundlægger засновник, фундатор

grundløs безпричинний

безпідставний, безґрунтовний

grundløshed безпідставність, безґрунтовність

grundsten наріжний камінь

grundstof речовина

grundsætning аксіома

grundtanke смисл, сутність

gruppe гурт, група

gruppere групувати, згруповувати,

згуртовувати

gruppering угруповання

grus галька

grusom брутальний

жахливий, страшенний,

страшний, моторошний,

кошмарний

grusomhed жах

gry світання, світанок

світати

gryde казан

gryn крупа

grynte рохкати, хрюкати

græde плакати, ридати

græker грек

græmme засмутити

grænse границя, кордон, межа

grænseflade інтерфейс

grænseløs безмежний

grænseløshed необмеженість

grænsende кордонний

grænsevagt прикордонник

græs трава

græshoppe коник

græsk грецький

græskar гарбуз

græsning пасовище

græsplæne газон

græsse пастися

grævling борсук

grød каша

gravlæggelse grød
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grøde врожай, урожай

grødefuld урожайний

grøft канава, канавка, рів

grøn зелений

grønagtig зеленуватий

grønirisk зеленушка

grønkorn хлоропласт

grønlandsk гренландський

grønlænder гренландець

grønsag городина, овоч

grønsager городина, овоч

grønsisken чиж

grønspætte зелений дятел

grøntsag городина, овоч

grøntsager городина, овоч

grønøjet зеленоокий

grå сірий

gråagtig сіруватий

gråand крижень, кряква

gråbynke нехворощ, чорнобиль

gråd плач

grådanfald істерика

grådig жадний, жадібний, пожадливий

grådighed пожадливість

gråhår сивина

gråhåret сивий

gråne сивіти

gråsisken чечітка

gråspurv домашній горобець

gråøjet сіроокий

gubbe старик

gud бог

gudbarn хрещеник

guddatter хрещениця

guddom божество

guddommelig божественний

guddommeliggøre обожнювати

guddommeliggørelse обожнювання

gudelære міфологія

gudfader хрещений

gudfar хрещений

gudfrygtig набожний, побожний

gudfrygtighed набожність

gudinde богиня

gudløs безбожний

gudmoder хрещена

gudmor хрещена

gudshus собор, храм, церква

gudstjeneste богослужіння

gudsøn хрещеник

guerilla партизан

guerillakriger партизан

guide гід, екскурсовод

guillotine ґільйотина

guirlande вінець, вінок, маятник

guitar гітара

guitarist гітарист

gul жовтий

gulagtig жовтуватий

guld злато, золото

guldazalea дряпоштан, турецький багон,

жовтий рододендрон

guldfarvet золотистий

guldfisk золота рибка

guldgraver золотошукач

guldhavre трищетинник

guldmager алхімік

guldsmed золотар

guldsmede бабка

guldsmedekunst золотарство

guldøje золотоочка

gulerod морква

gulhed жовтизна

gulne жовтіти

gulsot жовтуха, жовтяниця

gulspurv вівсянка

gulv долівка, підлога, піл

gulvtæppe килим

gumme ясна

gummi гума, резинка

gummiagtig гумоподібний

gunst прихильність

gunstig сприятливий

guru гуру

gut хлопець

guvernante гувернантка

guvernør губернатор

gylden золотий

gyldenris золотушник

gyldig годний, дійовий, чинний

придатний

gyldighed придатність

gylle добриво, гній

gymnasium гімназія

gymnast гімнаст

gymnastik гімнастика

gynge гойдалка

gynækolog гінеколог

gynækologi гінекологія

gynækologisk гінекологічний

gyrokompas гірокомпас

gyroskop гіроскоп

gys дрож, тремтіння

gyse дрижати, тремтіти

gytje бруд, грязь, шлам

gæld борг, заборгованість

grøde gæld
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gældende чинний

gælle зябра

gær дріжджі

gærde горожа, загородження, огорожа,

паркан

gærdesanger славка

gærdesmutte волове око, кропив'янка

gæst гість

gæste завітати

gæstfri гостинний

gæstfrihed гостинність

gæstmild гостинний

gætning здогад

gætte гадати

gættekonkurrence вікторина

gætteleg вікторина

gætteværk здогад

gø гавкати

gødning добриво, гній

gødningsstof добриво

gøg зозуля

gøre робити, зробити

gørlig можливий

gå ходити, іти

gåde загадка

gådefuld загадковий

gågade бульвар

gård дворище, двір, подвір'я

маєток, садиба

gårddør брама, ворота

gårdsplads двір

gårsdagens вчорашній

gås гусак

gåtur прогулянка

habil компетентний

habit костюм

hacker хакер

had антипатія, відраза, зненависть

hade ненавидіти

hafnium гафній

hage гак, гачок

підборіддя

hagekors свастика

hagiograf агіограф

hagiografi агіографія

hagiografisk агіографічний

hagl дріб

град

haj акула

hakke мотика

різати, шаткувати

hal зал

hale хвіст

haleløs безхвостий

halemejse довгохвоста синиця

halepadde саламандра

haletudse пуголовок

hall зал

hallo алло

hallucination галюцинація

halm солома

halo гало

halofyt галофіт

halogen галоген

hals горло

шия, шийка

halsbetændelse ангіна

halsbrand згага, печія

halsbrækkende карколомний

halsbånd нашийник

кольє, намисто

halshugge обезглавлювати

halshugget обезголовлений

halshugning обезглавлення

halsløs головоріз, зайдиголова,

урвиголова

halstørklæde кашне, шарф

halt кульгавий

halte кульгати, шкандибати

halv половина

пів

halvakse піввісь

halvanden півтора

halvbjørn єнот

halvbusk півкущ, напівкущ, напівчагарник

halvcirkel півколо

halvdel половина

halvdemokratisk напівдемократичний

halveringstid період напіврозпаду

halvfabrikat напівфабрикат

halvfems дев'яносто

halvfemsindstyvende дев'яностий

halvfemsårig дев'яносторічний

halvfinale півфінал

halvfjerds сімдесят

halvfjerdsindstyve сімдесят

halvfjerdsindstyvende сімдесятий

halvfjerdsindstyvendedel одна сімдесята

halvfjerdsårig сімдесятирічний

halvgud напівбог

halvhemmelig напівтаємний

halvkriminel напівкримінальний

halvleder напівпровідник

halvliters півлітровий

halvlukket напівзакритий

halvmørk напівтемний

gældende halvmørk
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halvmørke півморок

halvmåne півмісяць

halvofficiel напівофіційний

halvpart половина

halvskaldet напівлисий

halvskygge напівтінь, півтінь

halvsove дрімати, куняти

halvstrømpe шкарпетка, носок

halvsød напівсолодкий

halvsøvn напівсон

halvt навпіл, наполовину

halvtime півгодини

halvtimelang півгодинний

halvtreds п'ятдесят

halvtredsindstyve п'ятдесят

halvtredsindstyvende п'ятдесятий

halvtredsårig п'ятдесятирічний

halvædel напівдорогоцінний

halvø півострів

halvår півріччя

halvårlig піврічний

ham його

hammer молоток

hamp коноплі

hamster хом'як

hamstre запасати

hamstring запасання

han він

handel торгівля

handelsmand купець, торгівець

handelsmæssig торговельний, торговий

handicappet інвалід

handle купувати

торгувати

діяти

handledygtig дієздатний

handleevne дієздатність

handlekraft дієздатність

handlekraftig дієздатний

handler продавець

handling вчинок, учинок, діяння

handske рукавиця, рукавичка

handyr самець

hane півень

самець

кран

hangar ангар

hangarskib авіаносець

hank рукоятка, ручка

hankat кіт

hans його

harakiri харакірі

harddisk вінчестер

hare заєць, зайчик

harem гарем

haresyge токсоплазмоз

harme обурювати

harmløs нешкідливий

harmløshed нешкідливість

harmoni гармонія

harmonika акордеон

harmonisk гармонічний

harpe арфа

harpespiller арфіст

harpiks смола

harpist арфіст

harpun гарпун

harve борона

hash гашиш

hassel ліщина

hasselnød горіх ліщини

hasselsnog мідянка

hasselurt копитняк

hast бистрота, поспіх

haste прискорювати

hastig поспішний, пришвидшений

hastighed бистрота, швидкість

hat капелюх, шапка

hav океан

море

havaborre морський окунь, лаврак

havari аварія

havbugt затока

have сад

мати

havebrug садівництво

havebruger садівник

havejordbær суниця, полуниця

havesyg жадібний, пожадливий

havesyge пожадливість

havforsker океанограф

havforskning океанографія

havfrue русалка

havmand мореплавець, моряк

havn гавань

порт

havne потрапляти, опинятися

havodder калан

havre овес

havregryn вівсянка

havstrøm морська течія

havtorn обліпиха

havvand морська вода

havørn орлан

hebraisk єврейський

halvmørke hebraisk
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hed гарячий, жагучий, жаркий,

палкий

hedde звати

hede жара, спека

hedelyng верес, еріка

hedensk ідолопоклонницький

hedenskab язичництво, ідолопоклонство

hedning ідолопоклонник

hefte книжка, книжечка

зошит

heftig бурхливий, буйний

hegemoni гегемонія, панування

hegn горожа, загородження, огорожа

hej вітаю, привіт

hejre чапля

hejrenæb грабельки, журавлині носики

hejs ліфт

hejse піднімати

heks відьма, чарівниця

heksaeder гексаедр, шестигранник

heksagon шестикутник

heksagonal шестикутний

hekse чарувати

heksekunst чарування

hekseri чаклунство, чародійство

hektar гектар

hel повний

весь, цілий

helbred здоров'я

helbrede виліковувати, лікувати

helbredelig виліковний

helbredelse лікування

helbredende лікувальний

helbredsskadelig шкідливий

held удача, успіх, везіння

щастя

heldig щасливий

heldækkende покриваючий

hele повний, цілий

helgen святий

helhed цілісність

helikopter гелікоптер, гвинтокрил, вертоліт

heliocentrisk геліоцентричний

heliograf геліограф

heliometer геліометр

heliosfære геліосфера

helioskop геліоскоп

heliostat геліостат

heliotrop геліотроп

heliotropisme геліотропізм

helium гелій

hellere краще

helleristning петрогліф

hellig святий, священний

helligdag свято

helligdagskaktus зигокактус, різдвяник

helligdom святість

helligtrekongersdag богоявлення

helse здоров'я

helsebringende лікувальний, оздоровчий

helt вповні, повністю, повно, цілком,

зовсім, суцільно, вичерпно

герой

heltal ціле число

heltallig цілочисельний

heltemod героїзм

heltemodig героїчний

heltinde героїня

helvede пекло

hemisfære півкуля

hemisfærisk напівсферичний

hemmelig тайний, потайний, таємний

hemmelighed тайна, таїна, таємниця

hemmeligholde ховати, приховувати

hemmeligholdt засекречений

hemmeligstemplet засекречений

hende вона

hendes її

hengiven вірний, відданий

hengivenhed вірність, відданість

henhold відповідність

henholdsvis відповідно

henna хна

henne її

henrette стратити

henrettelse страта

hensigt мета

намір

hensigtsmæssig цільовий, належний, доречний

hensigtsmæssighed доцільність

hensigtssvarende цільовий

henstilling порада, рекомендація

hensynsfuld уважний

hensynsløs безжалісний

нечуйний

hente забирати

hentyde натякати

hentydning натяк

henvende звертатися

henvendelse звернення, звертання

henvise направляти

henvisning звернення, звертання

hepatitis гепатит

her тут

heraf звідси

heraldik геральдика

hed heraldik
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herbarium гербарій

herbicid гербіцид

herefter віднині, відтепер

затим, потім, після

herfra звідси

herhen сюди

herkomst походження

herlig чудовий

hermafrodit гермафродит

hermed тим

hermelin горностай

hermetik консерви

hermetisk герметичний

hermitesk самоспряжений

heroin героїн

heroisk героїчний

heroisme героїзм

herre пан

володар, повелитель

herredømme панування

herregård особняк

herreløs безгосподарний, бездоглядний

herreløshed безгосподарність, бездоглядність

herske панувати

herskende пануючий, панівний

hersker володар, повелитель

herskerinde володарка

hertil сюди

hertug герцог

hertz герц

herved тим

herværende тутешній

hest кінь

hesteavl конярство

hestehår кінський волос

hestekastanje гіркокаштан, кінський каштан

hestekraft кінська сила

hestemakrel ставрида

hestesko підкова

hesteskoformet підковоподібний

hestesport кінний спорт

hestevæddeløb скачки

hestfolk кавалерія, кіннота

heterozygote гетерозигота

heuristik евристика

hexadecimal шістнадцятковий

hi барліг

hid сюди

hidhørende тутешній

hidsig гнівний, гнівливий, сердитий

hidsighed ярість, гнів

hidtil досі, дотепер

hierarki ієрархія

hierarkisk ієрархічний

hieroglyf ієрогліф

hikke гикавка

hilse вітати, привітати, здороватися

hilsen вітання, повітання

himmel небо

небеса

himmelblå блакитний, голубий

himmelfart піднесення

himmellegeme астрономічний об'єкт

himmelsk небесний

himmerig небеса

hinanden один одного

hind олениця

hindbær малина, малинка

hindbæragtig малиноподібний

hindbærfarvet малиновий

hinde пліва, плівка

hinder затримка

hindre запобігати

hindret затриманий, припинений

hindring завада, перепона, перешкода

hindu індус

hinduisme індуїзм

hingst жеребець

hippodrom іподром

hirse просо

histogram гістограма

histologi гістологія

histologisk гістологічний

historie історія

розповідь

historiker історик

historiograf історіограф

historiografi історіографія

historiografisk історіографічний

historisk історичний

hitte відшукувати, находити

hjelm шлем, шолом, каска

hjem дім

додому

hjemføre привозити

hjemkalde викликати

hjemkomst вертання, прибуття, приїзд

hjemland батьківщина, вітчизна

hjemlig сімейний, домашній, рідний

hjemlængsel ностальгія

hjemløs бездомний, безпритульний,

безхатній

hjemløshed безпритульність

hjemme дома, вдома

hjemmeværende домосід

hjemover додому

herbarium hjemover
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hjemvendt повернений

hjerne мозок

hjernebetændelse енцефаліт

hjerneblødning інсульт

hjernehindebetændelse менінгіт

hjernetom безглуздий, безумний, одурілий

hjerp рябець, рябчик

hjerpe рябець, рябчик

hjerte серце

hjertebanken серцебиття

hjertekammer шлуночок

hjerteklap серцебиття

hjertekramper стенокардія

hjertelig чуйний, чуткий

hjertelighed чуйність

hjerteløs безсердечний, бездушний

hjerteløshed бездушність, безсердечність

hjerteslag серцебиття

hjertespand глуха кропива, сердешник

hjertesæk перикард

hjertesæksbetændelse перикардит

hjertevarm великодушний, добродушний

hjord стадо, череда

hjort олень

hjortekalv оленя

hjul колесо

hjulophæng підвіска

hjælp допомога, поміч, підмога,

підтримка

hjælpe допомагати, піддержувати,

підтримувати

hjælpearbejder рятувальник

hjælpeløs безпомічний, безпорадний

hjælpeløshed безпомічність

hjælper помічник

hjælpsom послужливий

hjørne кут

hjørnesten наріжний камінь

hoatzin гоацин

hobby хобі

hockey хокей

hockeyspiller хокеїст

hof двір

hofdame фрейліна

hofmand двірський

hofte стегно

hold команда

holdbar витривалий

holdbarhed витривалість

holde держати, тримати

втримувати, стримувати,

удержувати

holdeplads зупинка

holdning погляд, позиція

hollandsk голландський

hollandsksproget голландськомовний

hollænder голландець

holm острів

holmium гольмій

holocaust голокост

holodomor голодомор

holografi голографія

holografisk голографічний

hologram голограма

homogenitet однорідність, гомогенність

homonym омонім

homotopi гомотопія

homøopat гомеопат

homøopati гомеопатія

homøopatisk гомеопатичний

honning мед

honningbi бджола

honninggøg медовказчик

honningmelon диня

honnør гонор, пошана, шаноба, честь

honorar гонорар

hop стрибок

hopbakke трамплін

hoppe стрибати, плигати

кобила

hor проституція

horde орда

hore повія, проститутка, шльондра

horehus бордель

horeunge байстрюк

horisont горизонт, видноколо, небокрай,

обрій

horisontal горизонтальний

hork йорж

hormon гормон

hormonal гормональний

horn ріг

горн

hornblad роголистник

hornet рогатий

hornhinde роговиця

hornhindebetændelse кератит, запалення рогівки

hornist сурмач, трубач

hornugle пугач

horoskop гороскоп

horribel жахливий, страшенний,

страшний, моторошний,

кошмарний

hortensia гортензія

hos у, біля

hosliggende прилеглий

hjemvendt hosliggende
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hospital лікарня

шпиталь, госпіталь

hospitalisering госпіталізація

host кашель, кахикання

hoste кашляти

hotel готель

hov копито, ратиця

hoved головний, основний

голова

hovedbeklædning шапка

hovedbrud головоломка

hovedgade проспект

hovedindhold сутність, суть

hovedkvarter штаб-квартира

hovedløs безголовий

hovedmand командир

hovedpine головна біль

hovedpude подушка

hovedsagelig здебільше, здебільшого

hovedsageligt переважно

здебільше, здебільшого

hovedstad столиця

hovedstadsboer житель столиці

hovedtelefon навушники

hovedvej автомагістраль, автострада, шосе

hoven зарозумілий

hovmod зарозумілість

hovmodig зарозумілий

hovne набрякати, розпухати

hryvnia гривня

hud шкіра

hududslæt висипка

hue шапка

hugge рубати

hugger лісоруб

hugorm гадюка

hugtand ікло

hukommelse пам'ять

hul діра, дірка

вимоїна, яма

huldue голуб-синяк

hule нора

барліг, лігво

печера, грот

hulepindsvin дикобраз

hullet дірявий

human гуманний

humanisme гуманізм

humanist гуманіст

humanistisk гуманітарний

humanitær гуманітарний

humle хміль

humlebi джміль

hummer омар

humor гумор

humorist гуморист

humoristisk гумористичний

humus гумус

humør настрій

hun вона

самиця

hund собака, собачка, пес, песик

hundegalskab сказ

hundegræs грястиця

hundehus будка, конура

hundestejle колючка

hundesvær негода, непогода

hundetand кандик, собачий зуб

hundetunge чорнокорінь, собача медунка,

чередник, щелкуха

hundred сто

сотня

hundrede сотий

hundrededel одна сота

hundredfold сторазовий

hundredvis сотнями

hundredår вік, століття, сторіччя

hundyr самиця

hunger голод

hungersnød голод

hungre голодувати

hungrende голодуючий

hungrig голодний

hunhund сука, сучка

hunkat кішка

hunløve левиця

huntiger тигриця

hurra ура

hurtig хуткий, швидкий, стрімкий,

бистрий, скорий

hurtiggående скорий, швидкохідний

hurtighed бистрота, швидкість

hurtigt скоро, хутко, швидко

hurtigtgående скорий, швидкохідний

hurtigtvirkende швидкодіючий

hurtigvirkende швидкодіючий

hus будинок, хата

husassistent домробітниця

husdyr скот, худоба

huse притуляти

husere розгулювати

husfrue домогосподарка

hushjælp домробітниця

hushold побут

husholdning господарство, хазяйство

husholdningsmæssig господарський

hospital husholdningsmæssig
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husjomfru економка

huske пам'ятати

husky лайка

husleje квартплата

huslig сімейний, домашній, рідний

husløg молодило

husmand батрак

husmoder домогосподарка

husmor домогосподарка

husmår куниця, білодушка

husskade сорока

hustru дружина, жінка, подружжя

hvad що

як

hval кит

hvalfangerskib китобій

hvalp щеня

hvalros морж

hvaløgle іхтіозавр

hvede пшениця

hvem хто

котрий, який

hvene польовиця

hveps оса

hvepsevåge осоїд

hver кожний

hverandre один одного

hverdagslig повсякденний, щоденний

hverken ані

hvid білий

hvidagtig білуватий

hviderusser білорус

hviderussisk білоруський

hvidhalet білохвостий

hvidhed білизна

hvidhovedet білоголовий

hvidhåret сивий

hvidkål капуста

hvidløg часник

hvidskægget білобородий

hvidtjørn глід

hvidvaske відбілювати

hvidvaskning відбілювання

hvil відпочинок

hvile відпочивати

hvileløs неспокійний, невгамовний,

безугавний

hvilepause передих, передишка,

перепочинок

hvilke котрий, який

hvilken котрий, який

hvilket котрий, який

hvinand гоголь

hvirvel вир

вихор

хребет

hvirvelløs безхребетний

hvirvelstorm вихор

hvirvelsøjle хребет

hvirvelvind вихор

hvis коли, чи, якщо

чий

hviske шепотати

hvor де

куди

hvoraf відкіля, звідки

hvordan як

hvorfor чому, зачим, навіщо

hvorfra відкіля, звідки

hvorhen куди

hvorledes як

hvornår коли

hvortil куди

hvorved де

hvorvidt наскільки

hvæs шипіння

hvæse шипіти

hyacint гіацинт

hybel кімната

hyben шипшина

hybrid гібрид

hybridisk гібридний

hydra гідра

hydraulik гідравліка

hydraulisk гідравлічний

hydroaeroplan гідроаероплан

hydrobiologi гідробіологія

hydrobiologisk гідробіологічний

hydrodynamik гідродинаміка

hydrodynamisk гідродинамічний

hydroelektrisk гідроелектричний

hydrofyt гідрофіт

hydrogen водень

hydrogeologi гідрогеологія

hydrograf гідрограф

hydrografi гідрографія

hydrografisk гідрографічний

hydrolog гідролог

hydrologi гідрологія

hydrologisk гідрологічний

hydrolyse гідроліз

hydrometeorologisk гідрометеорологічний

hydrometri гідрометрія

hydroplan гідролітак, гідроплан

hydrosfære гідросфера

hydrostatik гідростатика

husjomfru hydrostatik
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hydrostatisk гідростатичний

hydroteknik гідротехніка

hydroteknisk гідротехнічний

hydrotropisme гідротропізм

hydroxid гідроксид

hygge затишок, затишність

hyggelig приємний, затишний

hygiejne гігієна

hygiejnisk гігієнічний

hygrofyt гігрофіт

hygrograf гігрограф

hygrometer гігрометр

hygroskopisk гігроскопічний

hykler лицемір

hykleri лицемірство

hyklerisk лицемірний

hyld бузина

hylde полиця

hyldebær бузина

hyldetræ бузина

hyle вити

hylster піхви

футляр

hymne гімн

hynde подушка

hyperbel гіпербола

hyperboloide гіперболоїд

hyperbolsk гіперболічний

hyperemi гіперемія

hyperinflation гіперінфляція

hyperlink гіперпосилання

hypermetropi гіперметропія, далекозорість

hyperplasi гіперплазія

hypertrofi гіпертрофія

hypnose гіпноз

hypnotisør гіпнотизер

hypofyse гіпофіз

hypokondri іпохондрія

hypokondrisk іпохондричний

hypotenuse гіпотенуза

hypotese гіпотеза

hypotetisk гіпотетичний

hyppig частий

hyppighed частота

hyppigt нерідко, частенько, часто

hyrde вівчар, пастух

hyrdepige пастушка

hyrdinde пастушка

hyre наймати

hyrevogn таксі

hysteri істерія

hysterisk істеричний

hytte халупа, хата, хатина, хатка

hyæne гієна

hæder гонор, пошана, шаноба, честь

hæderlig порядний, чесний, пристойний

hæderlighed порядність, чесність

hæfte скріплювати

hæftemaskine степлер

hæg черемха

hægte гак, гачок, крючок

застібка

hæk огорожа, живопліт

hæklenål в'язальна спиця

hæl п'ята, п'ятка

підбор

hælde наливати

hældning нахил

hæmatit гематит

hæmatologi гематологія

hæmatom гематома

hæmofil гемофіл

hæmofili гемофілія

hæmoglobin гемоглобін

hænde траплятися

hændelse подія, феномен, явище

hænge висіти, вішати

hængekøje гамак

hængemave пузо

hængende висячий

hængning повішання

hængsel петля

hær армія

військо

hærdne посилювати

hæretiker єретик

hærfugl одуд

hærværk вандалізм

hæs хрипкий, хриплий

hætte відлога, каптур, капюшон

hævde наполягати, стверджувати,

утверджувати

hæve підвищувати

піднімати

hævert сифон

hævn відомщення, помста

hævnagt відомщення, помста

hævne мстити

hævnlysten мстивий

hævntørst мстивий

hø сіно

høfde хвилелом, хвилеріз

høflig ввічливий, увічливий,

люб'язний, чемний

høflighed ввічливість, люб'язність

høg яструб

hydrostatisk høg
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høj високий

højaktuel злободенний, насущний

højbenet довгоногий

højciviliseret високоцивілізований

højde висота

højdemåler альтиметр

højdepunkt пік

højeffektiv високоефективний

højerestående вищестоящий

højest найвищий

højeste верховний

højesteret верховний суд

højfjelds високогірний

højfrekvent високочастотний

højhed величність

højhælet на високих підборах

højkvalitets високоякісний, доброякісний

højland узвишшя

højmodig шляхетний, благородний,

великодушний

højmodighed великодушність

højorganiseret високоорганізований

højpatriotisk високопатріотичний

højpoetisk високопоетичний

højproduktiv високопродуктивний

højradioaktiv високорадіоактивний

højre правий

højreorienteret правий

højslette плоскогір'я

højtaler гучномовець

højtalere гучномовець

højteknologisk високотехнологічний

højtid свято

højtidelig святковий, урочистий

højtideligt урочисто

højtidsdag свято

højtlønnet високооплачуваний

højtryksområde антициклон

højttaler гучномовець

højttaleranlæg гучномовець

højtudviklet високорозвинений

højvande наводнення, паводок, повіддя,

повінь

høne курка

hønekylling курча

hønemor квочка

høns кури

hønsehus курник, курятник

hønsetarm роговик

hør льон

høre чути, слухати

hørelse слух

høresans слух

hørespil радіоп'єса

høretelefon навушники

hørevidde чутність

hørig слухняний, лагідний, покірний,

смиренний

høring слухання, заслуховування

hørsel слух

hørt чуваний

høst врожай, урожай

høvding вождь

høvl рубанок

høvlebænk верстак

håb надія

håbe сподіватися

håbløs безнадійний, відчайдушний

hånd рука, ручка

håndbagage ручна поклажа

håndbog довідник

håndbold гандбол

håndboldspiller гандболіст

håndbor дриль

håndflade долоня

håndfuld жменя

håndgjort рукодільний

håndgranat граната

håndgribelig відчутний

помітний, примітний

håndjern наручники

håndklap оплески, аплодисменти

håndklæde рушник

håndkuffert валіза, чемодан

håndled зап'ясток

håndskreven рукописний

håndskrevet рукописний

håndskrift рукопис

håndtag ручка, рукоятка, поруччя

håndtaske сумка

håndten веретено

håndtere обходитися

håndtering обходження

håndterlig зручний

håndtryk рукостискання

håndvask раковина, умивальник

håndværk ремесло

håndværker ремісник

håne висміювати

hår волос

hårbørste гребінець

hård жорсткий, твердий

важкий, нелегкий, скрутний,

трудний, тяжкий

hårdhed жорсткість, твердість

hårfjerning епіляція

høj hårfjerning
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hårhale риба-шабля

hårkløver буквоїд

hårkløveri буквоїдство

hårlok локон, пасмо

hårløs безволосий

hårnål шпилька

hårpisk коса, косичка, кіска

hårrejsende моторошний

hårspænde шпилька

hårtørrer фен

i в, у

iagttage оглядати, спостерігати

iagttagelse спостереження

iagttagelsesevne спостережливість

iagttager спостерігач

ibenholt чорне дерево, ебенове дерево

iberegnet включно

iberer іберієць

iberisk іберійський

ibis ібіс

ibisnæb серпоклюв

iblandt часом, інколи, іноді

ide ідея

ideal ідеал

ідеальний

idealisere ідеалізувати

idealisering ідеалізація

idealisme ідеалізм

idealist ідеаліст

idealistisk ідеалістичний

idealitet ідеальність

ideel ідеальний

ideløs безідейний

idemæssig ідейний

identificere ідентифікувати

identificering ідентифікація

identifikation ідентифікація

identisk тотожний, ідентичний

identitet ідентичність

ideogram ієрогліф

ideolog ідеолог

ideologi ідеологія

ideologiseret ідеологізований

ideologisk ідеологічний

idiom ідіома

idiomatisk ідіоматичний

idiot ідіот

idioti ідіотизм

idiotisk ідіотський

idiotisme ідіотизм

ido ідо

idol ідол

idolatri ідолопоклонство

idoldyrkelse ідолопоклонство

idræt спорт

idrætsmand спортсмен

idrætsudøver спортсмен

idyl ідилія

idyllisk ідилічний

idømme присуджувати

idømmelse присудження

idømt засуджений, присуджений

ifald у разі

ifølge згідно, відповідно

iføre надівати

igangsat започаткований, розпочатий

igangsætning започаткування

igangsætte започатковувати, зачинати,

починати, розпочинати,

задіювати

запускати, заводити

igangsættelse започаткування

igangsættende початковий

igangsætter зачинатель

igangværende поточний, текучий

igen знов, знову, наново, спочатку

igennem протягом

наскрізь

через, крізь, мимо

igle п'явка

ignorant невихований, неввічливий,

невіглас

ignorere ігнорувати, проігнорувати

ignoreret зігнорований

ignorering ігнорування

ihærdig міцний, кріпкий

ikke не

ikkeeksisterende неіснуючий, відсутній

ikkeindblanding невтручання

ikkekristen нехристиянин

ikkelineær нелінійний

ikkemedlem нечлен

ikkemilitær невоєнний

ikkeperiodisk неперіодичний

ikkerelativistisk нерелятивістський

ikkeryger некурящий

некурець

ikkespredning нерозповсюдження

ikkevoldelig ненасильний

iklæde надівати

ikon ікона, іконка

iktyologi іхтіологія

iktyologisk іхтіологічний

ilbud кур'єр

ild пломінь, полум'я

вогонь, огонь

hårhale ild
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ilddyrkelse вогнепоклонство

ilddyrker вогнепоклонник

ilde негарний, негідний, поганий,

худий

ildebrand пожежа

ilder тхір

ildevarslende лиховісний

ildfast вогнетривкий, вогнестійкий

ildfasthed вогнетривкість

ildflue світлячок

ildfuld вогненний, огненний,

полум'яний

ildgerningsmand злочинець

ildrød вогненно-червоний, вогненно-

рудий

ildslukker вогнегасник

ildsprudende вогнедишний

ildspyende вогнедишний

ildsted вогнище

ildtilbedelse вогнепоклонство

ildvåben вогнепальна зброя

illegal нелегальний

illegitim незаконний, беззаконний,

нелегітимний

illoyal нелояльний

illumination ілюмінація

illusion ілюзія

illusionist ілюзіоніст

illustration ілюстрація

illustrere ілюструвати

illustrerende ілюстративний

illustreret ілюстрований

ilsom терміновий

ilt кисень

iltfri безкисневий

iltning іржавіння

image імідж

imagination фантазія

imaginær мнимий

уявлений

imam імам

imellem між

imens одночасно, тим часом

imidlertid адже

imitation наслідування

imitator імітатор

imitere імітувати

imiteret імітований

immateriel нематеріальний

immatrikulation зараховування

immatrikulere зараховувати

immatrikulering зараховування

immigrant іммігрант

immigration імміграція

immigrere іммігрувати

immobil немобільний

immortalitet безсмертя

immortel безсмертний, невмирущий

immunforsvar імунітет

immunisere імунізація

immunisering імунізація

immunitet імунітет

immunolog імунолог

immunologi імунологія

immunologisk імунологічний

immunoterapi імунотерапія

imod проти

imorgen завтра

impedans імпеданс

imperator імператор

imperatorisk імператорський

imperfekt недосконалий

imperialisme імперіалізм

imperialist імперіаліст

imperialistisk імперіалістичний

imperium імперія

implantation імплантація

implantere пересаджувати

implantering імплантація, пересадка

implementere запроваджувати

implementering запровадження

implikation наслідок

import імпорт

importere імпортувати

importeret імпортний

importering імпортування

importør імпортер

impotens імпотенція

impotent імпотент

impresario імпресаріо

impressionisme імпресіонізм

impressionist імпресіоніст

impressionistisk імпресіоністський

improvisation імпровізація

improvisator імпровізатор

improvisere імпровізувати

impuls імпульс

impulsiv імпульсивний

impulsmoment момент імпульсу

imødegå противитися

inadækvat неадекватний

inaktiv неактивний

inaktivitet неактивність

inauguration інаугурація

ind у

у межах

ilddyrkelse ind
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indarbejde запроваджувати

indarbejdelse запровадження

indarbejdning запровадження

indavl інбридинг

indbetale платити, виплачувати,

відплачувати, оплачувати

indbetaling вклад, внесок

indbildning фантазія

уявлення, уява

indbildningskraft фантазія

indbildsk самолюбний

indbildt уявлений

indblande втручатися

indblanding втручання

indbyde запросити, запрошувати

indbydelse запрошення, запрошування

indbygger жилець, житель, мешканець,

поселенець

inddele поділяти, розділяти

inddeling поділ, розділ, розділення

inddrage втягувати, затягувати

inde всередині

indebære мати на увазі

містити

indefra зсередини

indehave володіти

indehaver власник, володілець

indehaverske власниця

indeholde вміщати, містити

indeklima мікроклімат

indeks індекс

inden допоки, перед, раніш

indendørs дома, вдома

домашній

indenfor всередині

indeni усередині

indenlands внутрідержавний

indenlandsk домашній

indenrigs внутрідержавний, внутрішній

indenrigsk внутрідержавний, внутрішній

indenrigspolitisk внутрішньополітичний

inder індієць

inderlig відвертий, прямодушний,

щирий, щиросердечний

inderlighed відвертість, прямодушність,

щирість, щиросердість

inderst внутрішній

indeslutte включати

indesluttethed замкнутість

indestængt замкнутий

indfald навала

indflydelse вплив

indflydelsesrig впливовий

indflytningsfest новосілля

indfødt уродженець

indføre імпортувати

indføring ввезення, внесення

інтродукція

indførsel імпорт

indført завезений, занесений

запроваджений

indgang вхід

indgravere гравірувати

indgreb втручання

indgribende глибинний, радикальний,

кардинальний

indgå вступати, входити, уходити

indhegne огороджувати

indhegning огороджування

огорожа

indhold вміст

indholdsløs беззмістовний

indholdsmæssig змістовий

indholdsmættet змістовний

indholdsrig змістовний

indhøste збирати

indianer індіанець

indianerkvinde індіанка

indigo індиго

indigoblå індиговий

indikation показання

indikator індикатор, показник

indikere вказувати, указувати

indimellem подекуди, часом, інколи, іноді

indirekte непрямий

indisk індійський

indiskutabel безвідмовний, беззастережний

indium індій

individ індивід

individualisme індивідуалізм

individualist індивідуаліст

individualistisk індивідуалістський

individualitet індивідуальність

individuel індивідуальний

indkalde визивати, відзивати, відкликати

indkaldelse відкликання

indkaste укинути

indkoble вмикати

indkommende вхідний

indkomst дохід, прибуток

indkvartere розселяти

indkvartering заселення

indkøb закупівля

indkøbe закупляти

indkøber покупець

indkøbstaske сумка

indarbejde indkøbstaske
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indkøring обкатування

indlagt пацієнт

indledende вступний

indledning вступ, введення

indlemme прилучати, приєднувати

indlevere здавати

indlevering здавання

indlogere розселяти

indlogeret заселений

indlogering заселення

indlæg вкладка, вставка

indlægge укладати

indlæggelse госпіталізація

indmad нутрощі

indmelde вписувати, записувати

indmeldelse запис

indmelding запис

indoeuropæer індоєвропеєць

indoeuropæisk індоєвропейський

indoneser індонезієць

indonesisk індонезійський

indpakke пакувати, запаковувати,

упаковувати, загортати

indpakket загорнений, загорнутий,

упакований

indpakning упаковка

пакування

indre внутрішній

indretning обладнання, оснащення,

спорядження

indrette оснащувати, споряджати,

устатковувати

indrømme визнавати, зізнаватися,

признаватися

indrømmelse визнання

indsamle збирати

indsamling збирання

indsamlingsbøsse скарбничка

indsat в'язень

indsats вклад, внесок

indse збагнути, убачати

indskrift надпис

indskrive вписувати

indskrænke обмежовувати, вкорочувати,

скорочувати

indskrænkning обмеження

indskud вклад, внесок

indskyder вкладник

indsprøjtning укол

ін'єкція

indstille скасовувати

настроювати

indstillet скасований

indstilling настрій

настройка

indsuge всмоктувати, засмоктувати

indsy вшивати

indsætte вложити

indsø озеро

indtage вторгатися

indtaste набирати

indtil до, доки, допоки

indtryk враження

indtræffe траплятися

indtægt дохід, прибуток

indtægtsgivende дохідний, прибутковий

induktans індуктивність

induktion індукція

induktiv індуктивний

industri індустрія, промисловість

industrialisere індустріалізувати

industrialisering індустріалізація

industrialisme індустріалізм

industriel промисловий, індустріальний

indvandre іммігрувати

indvandrer іммігрант

indvandring імміграція

indvendig внутрішній

indvikle втягувати, затягувати

indviklet заплутаний

indviklethed заплутаність

indvilge вдовольняти, задовольняти

indvilgelse задоволення

indvåner поселенець

indånde вдихати

indånding вдих, вдихання

ineffektiv неефективний

ineffektivitet неефективність

inerti інертність

інерція

infanteri піхота

infanterist піхотинець

infantilisme інфантилізм

infarkt інфаркт

infektion інфекція

infektiøs інфекційний

inferiør нижчестоящий

infernalsk пекельний

inferno пекло

inficeret інфікований

infiltration інфільтрація

infinit безконечний, нескінченний

infinitesimal інфінітозимальний

infinitiv інфінітив

inflammation запалення

inflammatorisk запальний

indkøring inflammatorisk
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inflation інфляція

inflatorisk інфляційний

influenza грип

influenzalignende грипозний

influere впливати, упливати

info інформація

informant інформатор

informatik інформатика

information інформація

informationsvidenskab інформатика

informator інформатор

informel неформальний

informere інформувати

informeret поінформований

informering інформування

infralyd інфразвук

infrarød інфрачервоний

infrastruktur інфраструктура

infusionsdyr інфузорія

ingefær імбир

ingen ніхто

жодний, ніякий

ingeniør інженер

ingeniørvidenskab техніка

ingenlunde ніскільки, нітрохи, нітрішки,

ніяк

ingensteds ніде

нікуди

ingenting нічого

ніщо

ingrediens інгредієнт

inhabil несамовитий

inhabilitet несамовитість

inhalation вдихання

inhalator інгалятор

inhalere вдихати

inhomogen негомогенний, неоднорідний

inhomogenitet неоднорідність

inhuman нелюдський

inhumanitet нелюдяність

initial ініціал

initiativ ініціатива

initiativløs безініціативний

initiativtager ініціатор

injektion укол

ін'єкція

inka інки

inkapabel немічний, нездатний,

неспроможний

inkarnation втілення, уособлення

inkludere включати

inkluderet включений

inklusiv включно

inkognito інкогніто

inkommensurabel незрівнянний, непорівнянний

inkompatibel несумісний

inkompatibilitet несумісність

inkompetence некомпетентність

inkompetent некомпетентний

inkonsekvens непослідовність

inkonsekvent непослідовний

inkonsistent непослідовний

inkorporere включати, прилучати,

приєднувати

inkubation інкубація

inkvisition інквізиція

inkvisitor інквізитор

innovation інновація

innovativ інноваційний

innovatør інноватор

insekt комаха, комашка

insektarium інсектарій

insektforsker ентомолог, інсектолог,

комахознавець

insekticid інсектицид

insektkyndig ентомолог, інсектолог,

комахознавець

insektmiddel інсектицид

insektædende комахоїдний

insektæder комахоїд

insistere наполягати

inskription надпис, напис

inspektion контроль, перевірка, інспекція

inspektør інспектор

inspicere контролювати, перевіряти,

інспектувати

inspiration натхнення, інспірація

inspirere надихувати

inspireret інспірований

installation інсталяція

installere інсталювати, установлювати,

встановлювати

installering встановлення

instans інстанція

instinkt інстинкт

instinktiv інстинктивний

instinktmæssig інстинктивний

instituere закладати, засновувати

institut інститут

institution заклад, установа

institutionalisering інституціоналізація

institutionel інституційний

instruere інструктувати

instruks інструкція

instruktion інструкція

instruktør інструктор

inflation instruktør

Dansk-ukrainsk ordbog 79



instrument інструмент

instrumental інструментальний

instrumentalist інструменталіст

insulin інсулін

intakt недоторканий

integral інтеграл

integration інтеграція

integrere інтегрувати

integreret інтегрований

integrering інтеграція

integritet цілісність

intellekt інтелект

intellektualisme інтелектуалізм

intellektuel інтелектуальний

intelligens розум, інтелект

intelligent кмітливий, тямущий

intelligentsia інтелігенція

intens інтенсивний

intensitet інтенсивність

intensiv інтенсивний

intensivafdeling реанімація

interaktion взаємодія

interaktiv інтерактивний

interessant цікавий, інтересний

interesse інтерес

interesseløs нецікавий

interesseløshed незацікавленість

interessere цікавити, зацікавлювати

interesseret зацікавлений, заінтересований

interferens інтерференція

interferometer інтерферометр

interferometri інтерферометрія

interglacial міжльодовиковий

interiør інтер'єр

interjektion вигук

interkulturel міжкультурний

internat інтернат

international міжнародний

internationaliseret інтернаціоналізований

internationalisering інтернаціоналізація

internationalisme інтернаціоналізм

internationalist інтернаціоналіст

internet інтернет

internetbrowser браузер, мережівник

interpellation інтерпеляція

interplanetarisk міжпланетний

interpolation інтерполяція

interpolator інтерполятор

interpolere інтерполювати

interpretation інтерпретація, тлумачення

interpretere інтерпретувати

interrogativ питальний

interskandinavisk інтерскандинавський

interval проміжок, інтервал

intervenere втручатися

intervention інтервенція, втручання

interview інтерв'ю, співбесіда

intet жодний, ніякий

intetanende незнаючий

intetsteds ніде, нікуди

intim інтимний

intimitet інтимність

intoksikation інтоксикація

intonation інтонація

intranet інтранет

intravenøs внутрівенний

intrige інтрига

intrigemager інтриган

introducere вводити

запроваджувати

представляти

знайомити

introduktion вступ, введення

запровадження

intuition інтуїція

intuitiv інтуїтивний

inuit ескімос

invadere вторгатися

invalid інвалід

invasion вторгнення, нашестя

inventar інвентар

invers зворотний

inversion інверсія

invertere перевертати

invertibel оборотний

investere інвестувати, вкладати

investering інвестиція

investor інвестор

invitation запрошення

invitere запрошувати

inviteret запрошений, прошений

involution інволюція

involvere залучати

iod йод

ion іон

ionisation іонізація

ionisere іонізувати

ionisering іонізація

ionisk іонний

ionosfære іоносфера

ionosfærisk іоносферний

iraker іракець

irakisk іракський

iraner іранець

iransk іранський

irer ірландець

instrument irer

Dansk-ukrainsk ordbog 80



iridium іридій

iris півники, ірис

райдужка

irlandsk ірландський

irlænder ірландець

ironi іронія

ironisk іронічний

irrational ірраціональний

irregulær нерегулярний

irreligiøs нерелігійний

irreversibel необоротний

irreversibilitet необоротність

irritabel дратівливий, дратівний

irritation роздратованість

irritere дражнити, дратувати

irriterende дратівливий, дратівний

irriteret роздратований

irsk ірландський

is лід

морозиво

isbelagt льодяний

isbjerg айсберг

isbjørn білий ведмідь

isbryder криголам

isbræ льодовик

iscreme морозиво

isdækket льодяний

isflage крижина

isfugl рибалочка, водомороз

ishockey хокей

iskias ішіас

iskrem морозиво

islam іслам

islamisk ісламський

islamist ісламіст

islamistisk ісламістський

islandsk ісландський

islænder ісландець

islænding ісландець

isobar ізобара

isobarisk ізобаричний

isoklin ізокліна

isokronisk ізохронний

isokronisme ізохронізм

isolation ізоляція

isolationisme ізоляціонізм

isolationist ізоляціоніст

isolationistisk ізоляціоністський

isolator ізолятор

isolere ізолювати

isoleret окремий

ізольований

isolering ізоляція

ізолювання

isoleringstape ізострічка, ізоляційна стрічка

isomeri ізомерія

isometri ізометрія

isometrisk ізометричний

isomorf ізоморфний

isomorfi ізоморфізм

isomorfisme ізоморфізм

isoterm ізотерма

isotermisk ізотермічний

isotop ізотоп

isotopisk ізотопний, ізотопічний

istap бурулька

istid льодовиковий період

især зокрема, особливо

italiener італієць

italiensk італійський

italiensksproget італійськомовний

iteration ітерація

iterativ ітеративний

itu вщент

itureven розтерзаний

iturevet розтерзаний

iturive розтерзувати

ituslå розтрощувати

ituslået розтрощений

iver старанність

ivre старатися

ivrig старанний, завзятий,

запопадливий, затятий

iværksætte започатковувати, зачинати,

починати, розпочинати,

задіювати

запускати, заводити

iværksættelse втілення, здійснення

iøjefaldende помітний, примітний

ja так

jacuzzi гідромасажна ванна

jade жад, нефрит

jag погоня

jage гнати, переслідувати

полювати

jagerfly літак-винищувач

jagt мисливство, охота, полювання

jagte гнати, переслідувати

полювати

jaguar ягуар

jakke жакет, куртка

jakkesæt костюм

jalousi ревнощі

jaloux ревнивий

januar січень

iridium januar
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japaner японець

japansk японський

japansksproget японськомовний

jargon жаргон

jasmin жасмин

jasminblomst жасмин

jazz джаз

jazzfestival джаз-фестиваль

jazzklub джаз-клуб

jazzkoncert джаз-концерт

jazzmusik джаз

jazzsanger джаз-співак

jeans джинси

jeep джип

jeg я

jer ви

jeres ваш

jern залізо

jernalder залізний вік

jernbane залізниця

jernbanearbejder залізничник

jernbanemæssig залізничний

jernbaneskinne рейка

jernbanestation залізнична станція

jernbeton залізобетон

jernglans гематит

jernspurv лісова тинівка

jernurt вербена

jerrycan каністра

jetdrevet реактивний

jeton жетон

jiujitsu дзюдзюцу

jo так

job робота

jobbe працювати, трудитися

jod йод

jogge бігати

jogger бігун, бігунка

jogurt йогурт

joker джокер

jomfru діва, дівча

незаймана

jomfrudom незайманість

jomfruelig дівочий

недоторканий

jomfrufødsel партеногенез

jomfruhinde дівоча пліва

jomfrukam венерин гребінь

jomfrunalsk дівочий

недоторканий

jomfrutrane степовий журавель

jonglere жонглювати

jonglering жонглювання

jongleringskunst жонглерство

jonglør жонглер

jord земля

ґрунт

jordbrug землеробство

jordbruger фермер

jordbund ґрунт

jordbundsforsker ґрунтознавець

jordbundslære ґрунтознавство

jordbær суниця, полуниця

jordbærfarvet полуничний, суничний

jordbærtræ суничник, суничне дерево

jorde заземлювати

jordefærd похорон, поховання

jordegern бурундук

jordejerskab землеволодіння

jordemoder акушерка

jordemor акушерка

jordet заземлений

jordforbedring меліорація

jordforbinde заземлювати

jordforbindelse заземлення

jordfæste поховати, хоронити

jordfæstelse поховання, похорон

jordisk земний

jordklode земля

jordkrebs вовчок, капустянка

jordløs безземельний

jordnød арахіс

jordrystelse землетрус

jordskok топінамбур, земляна груша

jordskred зсув

jordskælv землетрус

jordstykke дільниця, ділянка

joule джоуль

jourhavende черговий

journal журнал, часопис

journalist журналіст

journalistik журналістика

journalistisk журналістський

jubilar ювіляр

jubilæum ювілей

judo дзюдо

juice сік

jujubær зизифус

juks халтура

шахрайство

jul різдво

juleaften святий вечір

julekaktus зигокактус, різдвяник

juli липень

jumbo гігант

jungle джунглі

japaner jungle
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juni червень

junior юніор

junker юнкер

junta хунта, переворот

juridisk юридичний

jurisdiktion юрисдикція

jurisprudens юриспруденція

jurist юрист, правник

jury журі

justere регулювати

justering поправка

justits справедливість

juvel дорогоцінне каміння

juveler ювелір

jæger мисливець

jærpe рябець, рябчик

jærv росомаха

jætte гігант, велетень

jævn плескатий, плоский, поверх,

рівний, рівномірний

jævnaldrende одноліток

jævndøgn рівнодення

jævnføre звіряти, зіставляти, порівнювати

jævnførelse звірення, зіставлення

jævnføring звірення, зіставлення

jævngammel одноліток

jævngod еквівалентний

jævnlig регулярно

jævnsides бік обік

jævnstrøm постійний струм

jøde єврей

jødedom юдаїзм

jødisk єврейський

jøkel льодовик

kabale пасьянс

kabaret кабаре

kabbeleje калюжниця

kabel кабель

kabelbane фунікулер

kabelløs безкабельний

kabine кабіна

kabliau тріска

kadaver труп

kadet кадет

kadmium кадмій

kafe кав'ярня, кафе

kaffe кава, кофе

kaffebrun брунатний, коричневий

kaffekande кавник

kage печиво, пиріг, торт

kagerulle качалка

kahyt каюта

kaiman кайман

kaj пристань, причал

kajak байдарка, каяк

kakadue какаду

kakao какао

kakerlak тарган

kaki хурма

kakofoni какофонія

kakofonisk какофонічний

kaktus кактус

kaktusagtig кактусоподібний

kalcium кальцій

kalde звати, кликати, називати,

іменувати

kaldenavn кличка, прізвисько

kaleidoskopisk калейдоскопічний

kalejdoskop калейдоскоп

kalejdoskopisk калейдоскопічний

kalendarisk календарний

kalender календар

kaliber калібр

kalibrere калібрувати

kalibrering калібрування

kalif халіф

kalium калій

kalk вапно

kalkerpapir калька

kalkmaleri фреска

kalksten вапняк

kalkulation лік, лічба, лічення

kalkulator калькулятор

kalkulere лічити, рахувати

kalkun індик, індичка

kalligrafi каліграфія

kalligrafisk каліграфічний

kalorie калорія

kaloriefattig низькокалорійний,

некалорійний

kalorieindhold калорійність

kalorierig калорійний

kalorimeter калориметр

kalorimetri калориметрія

kalv теля

kam гребінець

kambunke келерія

kamel верблюд

kamelia камелія

kamera камера

фотоапарат

kamfer камфора

kamikaze камікадзе

kamille ромашка

kamin камін, коминок

грубка, піч

juni kamin
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kammer камера

кімната

kammerat друг, приятель, товариш

kammerjomfru покоївка

kammerpige покоївка

kammertjener слуга, прислуга

kamp турнір, змагання

битва, бій, боротьба

kampagne кампанія

kampdommer арбітр, суддя

kampdygtig боєздатний

kampesten булижник

kampevne боєздатність

kampfælle соратник

kampleder арбітр

kampmæssig бойовий

kampudygtig небоєздатний

kampudygtighed небоєздатність

kampvogn танк

kamuflage камуфляж

kamuflere маскувати

kamuflering маскування

kamæleon хамелеон

kamæleonagtig хамелеоноподібний

kanal канал

kanalisere направляти, спрямовувати,

скеровувати

kanariefugl канарейка

kancelli канцелярія

kande глек, глечик

чайник

kandidat кандидат

kandidatur кандидатура

kane сани

kanel кориця

kanin кролик, кріль

kannibal людожер, канібал

kannibalisme канібалізм, людожерство

kano каное

kanon гармата

kanonbåd канонерка

kanonisering канонізація

kanonisk канонічний

kansler канцлер

kant край

kantarel лисичка

kantine їдальня

kantsten бордюр

kanvas парусина

полотнина, полотно

kanyle голка

kaos хаос

безлад, безладдя

kaotisk хаотичний

безладний

kapabel вмілий, вправний, умілий,

здатний, спроможний,

дієздатний

kapacitans ємність

kapacitet ємність

kapel каплиця

kapillar капіляр

kapillær капілярний

kapital капітал

kapitalisme капіталізм

kapitalist капіталіст

kapitalistisk капіталістичний

kapitel глава

kapitulation капітуляція

kapitulere капітулювати

kapivar водосвинка, капібара

kappe жакет, куртка

kapre захоплювати, викрадати

kaprer викрадач

kapret захоплений

kaprice каприз, примха, забаганка

kapriciøs капризний, примхливий,

вередливий

kapring захоплення, викрадання

kapsel капсула

kaptajn капітан

kaptajnløjtnant капітан-лейтенант

kar посуд

karabin карабін

karabinhage карабін

karaffel карафа, графин

karakter оцінка

вдача, характер

karakterbog щоденник

karakterisere характеризувати

karakteristik ознака

karakteristisk притаманний

karamel карамель

karantæne карантин

karat карат

karate карате

karavane караван

karbid карбід

karbon вуглець

karbonade котлета

karbonat карбонат

karbonater карбонати

karbondioxid двоокис вуглецю, вуглекислий

газ

karburator карбюратор

kardanled кардан

kammer kardanled
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kardinal кардинал

kardiografi кардіографія

kardiogram кардіограма

kardiolog кардіолог

kardiologi кардіологія

kardiologisk кардіологічний

karet карета

karies карієс

karikatur карикатура

karikaturagtig карикатурний

karikaturmæssig карикатурний

karikaturtegner карикатурист

karisma харизма

karismatisk харизматичний

karl мужик

karm рама

karma карма

karmindompap чечевиця

karneval карнавал

karosseri кузов

karpe короп

karpefisk короп

karriere кар'єра

karrierejæger кар'єрист

karrieremand кар'єрист

karrusel карусель

karse красоля, настурція

kartel картель

kartesiansk картезіанський

kartoffel картопля

kartograf картограф

kartografi картографія

kartografisk картографічний

karton картон

kartotek картотека

kartvelsk картвельський

karusse карась

kasein казеїн

kaserne казарма

kasino казино

kaskade каскад

kaskelot кашалот

kaskelothval кашалот

kassation касація

kasse ящик, скринька

каса

kassedame касирка

kassere списувати, вибраковувати

kasserer касир

kassererske касирка

kasserolle каструля

kassette касета

kassevogn фургон

kastanie каштан

kastanje каштан

kastanjebrun каштановий

kastanjefarvet каштановий

kaste кидати

каста

kastrat кастрат

kastration кастрація

kastrere каструвати

kasus відмінок

kasusbøjning відмінювання

kat кіт, кішка

kataklysme катаклізм

katalog каталог

katalysator каталізатор

katamaran катамаран

katapult катапульта

katapultere катапультувати

katapultering катапультування

katar катар

katarakt водоспад, каскад

катаракта

katastrofal катастрофічний, згубний,

пагубний

katastrofe катастрофа, лихо

katedral собор

kategori категорія

kategorisere класифікувати

kategorisering категоризація, класифікація

kategorisk категоричний

katete катет

kation катіон

katjon катіон

katode катод

katolicisme католицизм

katolik католик

katolsk католицький

katost мальва

katteagtig котоподібний

kattefod котячі лапки

kattehale верболистий плакун

kattekilling кошеня, котеня

katteurt котовник, котяча м'ята

kaukasier кавказець

kaukasisk кавказький

kaution гарантія, застава

kautsjuk каучук

kavaler кавалер

kavaleri кавалерія, кіннота

kaviar ікра, кав'яр

kebab кебаб

kede докучати

kardinal kede
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kedel казан

чайник

kedelig докучливий, нудний, скучний

kedsomhed нудьга

kedsommelig докучливий, нудний, скучний

kefir кефір, кисляк

kegle конус

кегля

kegleformet конусоподібний

keglevulkan стратовулкан

kejser імператор

kejserdømme імперія

kejserinde імператриця

kejserrige імперія

kejsersvamp цезарів мухомор

kelner офіціант, кельнер

kemi хімія

kemiker хімік

kemisk хімічний

kemoterapi хіміотерапія

kende знати

kendemærke емблема

kendetegnet притаманний

kending знайомий

kendsgerning факт

kendskab знання

kentaur кентавр

keramik кераміка

keramisk керамічний

kerne серцевина, ядро

kernebider дубоніс, костогриз

kernefusion нуклеосинтез, ядерний синтез

kernefysik ядерна фізика

kernekraft атомна енергія

kernekraftværk атомна електростанція

kernespaltning ядерний розпад

kernevåben ядерна зброя

ketsjer ракетка

keyboard клавіатура

khan хан

kidnappe захоплювати, викрадати

kidnapper викрадач

kigge дивитися, поглядати

kikke дивитися, поглядати

kikkert бінокль

kiks печиво, тістечко

kikse промахуватися, хибити

kilde джерело

kilden делікатний

kildeskrift оригінал

kildre лоскотати

kile клин

kileformet клиноподібний

killing котеня, кошеня

kilo кілограм

kilobit кілобіт

kilobyte кілобайт

kilogram кілограм

kilohertz кілогерц

kilojoule кілоджоуль

kilokalorie кілокалорія

kilometer кілометр

kilometerlang кілометровий

kilometervis кілометрами

kilovolt кіловольт

kilowatt кіловат

kilowattime кіловат-година

kilowatttime кіловат-година

kim бактерія

мікроб

зародок

kimblad сім'ядоля

kimono кімоно

kimære химера

kind щока

kinematik кінематика

kinematisk кінематичний

kinematograf кінематограф

kinematografi кінематографія

kinematografisk кінематографічний

kineser китаєць

kinesisk китайський

kinetik кінетика

kinetisk кінетичний

kino кіно, кінотеатр

kiosk кіоск

kirgiser киргиз

kirgisisk киргизький

kirke церква

kirkefremmed невіруючий

kirkegård кладовище, цвинтар, пантеон

kirkelig церковний

kirketår дзвіниця

kirkeugle сич

kiropraktik хіропрактика, мануальна терапія

kiropraktiker хіропрактик

kiropraktor хіропрактик

kirsebær вишня

kirsebærblomme алича

kirtel залоза

kirurg хірург

kirurgi хірургія

kirurgisk хірургічний

kisel кремній

kiste скриня

домовина, труна

kedel kiste
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kittel халат

kiwi ківі

kiwifrugt ківі

kjole сукня, плаття

kjove поморник

kladdebog чернетка

klage жалітися, скаржитися

оскаржувати

klagemål жалоба, скарга

klager скаржник

klam вологий, сирий

klan клан

klang дзвін

klangfarve тембр

klangfuld звучний

klappe шльопати

klar ясний, явний, очевидний, чіткий

klare впоратися

klargøre підготовляти

klargørelse підготування

klargøring підготування

klarhed ясність

klarinet кларнет

klarlægge пояснити

klarlæggelse з'ясування

klarlægning з'ясування

klarne з'ясовувати

пояснювати

klase гроно

klasse клас

klassekammerat однокласник

klassemæssig класовий

klassicisme класицизм

klassificere сортувати

klassificering класифікація

klassifikation класифікація

klassiker класик

klassisk класичний

klatre підніматися

klatrer альпініст

klatring альпінізм

klaustrofobi клаустрофобія

klaustrofobisk клаустрофобський

klaver фортепіано

klaviatur клавіатура

klematis ломиніс

klemme жати, затискати, здавлювати

kleptoman клептоман

kleptomani клептоманія

kliche кліше

klid висівки

klient клієнт

klientel клієнтура

klikke клацати

klima клімат

klimaanlæg кондиціонер

klimaks кульмінація

klimakterium клімакс

klimatisk кліматичний

klimatolog кліматолог

klimatologi кліматологія

klimatologisk кліматологічний

klimaændring зміна клімату

klinge звучати, лунати

klingende дзвінкий

klinik клініка

klinisk клінічний

klippe стригти, постригати

скеля

klistermærke наклейка

klistre наклеювати, приклеювати

klit дюна

klitoris клітор

klo кіготь, пазур

клішня

kloak каналізація

клоака

kloakafløb каналізація

kloakanlæg каналізація

klog розумний

klogskab розум, ум

klokke годинник

дзвоник

klokker дзвонар

klone клонувати

kloning клонування

klor хлор

klore хлорувати

klorere хлорувати

klorid хлорид

klorofyl хлорофіл

kloroplast хлоропласт

klosetskål унітаз

kloster монастир

klov копито, ратиця

klovn клоун

klub клуб

klud ганчірка

klumme колонка, шпальта

klyde чоботар, шилодзьобка

klyster клізма

klæbe клеїти

klæbemiddel клей

klæbrig клейкий, липкий

klæde вдягати, удягати, одягати,

одягатися

kittel klæde
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klæder одяг, одежа, одіж, вбрання,

убрання

klædeskab гардероб

klædningsstykke одяг, одежа, одіж, вбрання,

убрання

klædt вдягнений

klæg ґедзь

klække вилуплюватися

вилуплювати

kløft ущелина

kløver конюшина

knage гак, гачок, крючок

knallert мопед

knap кнопка, ґудзик

knaphed малість

нестача

knappe застібати

knappenål булавка

knipling мереживо

kniv ніж

knob вузол

knogle кіста, кістка

knold бульба

knop брунька

knopurt волошка, васильок

knude вузол

knudepunkt вузол

knurre ричати

knuse ламати, трощити

knusende винищувальний, нищівний

knust поламаний, розбитий

knytnæve кулак

knytte зав'язувати, зв'язувати

застібати

knyttende єднальний

knæ коліно

knæbøjning присідання

knægt хлопець

валет

knæler богомол

knæskal надколінник

ko корова

koagulation коагуляція

koaksial коаксіальний

koaksialkabel коаксіальний кабель

koala коала

koalabjørn коала

koalition коаліція

kobber мідь

kobbersulfat сульфат міді

koben лом

kobjælde сон-трава

koble підключати

kobling зв'язок

kobolt кобальт

kobra кобра

kobraslange кобра

kode код

kodeks кодекс

kodriver первоцвіт

koefficient коефіцієнт

koeksistens співіснування

koeksistere співіснувати

kofanger бампер

koffein кофеїн

kofte кофта, кофточка

koge варити, готувати

кип'ятити, кипіти

kogekone кухарка

kogende киплячий

kogeproces кипіння

kogepunkt температура кипіння

koger кип'ятильник

kogle шишка

kogleaks комиш

kognitiv пізнавальний

kogt варений

kohærens когерентність

kohærent когерентний

kok кухар, куховар, повар

півень

kokain кокаїн

koket кокетка

kokette кокетка

kokettere кокетувати

kokke кухар, куховар, повар

kokkepige куховарка

kokos кокос

kokosnød кокос

koks кокс

kolbe колба

kold зимний, холодний

koldblodet холоднокровний

koldblodig холоднокровний

koldblodighed холоднокровність

koldbrand гангрена

koldfeber гарячка, лихоманка, пропасниця

kolera холера

kolesterol холестерин

kolibri колібрі

kollaboration співпраця, співробітництво,

кооперація

kollaborere співпрацювати

kollaps колапс, обвал

kollapse обвалюватися

kollega колега

klæder kollega
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kollegial колегіальний

kollegialitet колегіальність

kollegium гуртожиток

kollektion колекція

kollektiv колектив

колективний

kollidere зштовхуватися

kollision зіткнення

kolon двокрапка

koloni колонія

kolonial колоніальний

kolonialisme колоніалізм

kolonialist колоніаліст

kolonialistisk колоніалістичний

kolonisation колонізація

kolonisator колонізатор

kolonne колона

kolorit колорит

kolossal величезний, гігантський

koma кома

kombattant боєць

kombination комбінація

kombinatorik комбінаторика

kombinatorisk комбінаторний

kombinere комбінувати, суміщати

kombineret комбінований

komedie комедія

komet комета

kometagtig блискавичний

komfort комфорт

komfortabel комфортабельний

komfur піч, грубка

komik комічність

komiker комік, гуморист

komisk комічний

komite комітет

komma кома

kommandant комендант

kommandere командувати

kommando команда

komme наставати

приходити

kommende наступаючий

kommensurabel порівнянний

kommentar коментар

kommentator коментатор

kommentere коментувати

kommercialiseret комерціалізований

kommercialisering комерціалізація

kommerciel комерційний

kommission комісія

kommissær комісар

kommode комод

kommunal комунальний

kommune комуна

муніципалітет

kommunikation комунікація

kommunikationsmæssig комунікаційний

kommunisme комунізм

kommunist комуніст

kommunistisk комуністичний

kommutativ комутативний

kommutator комутатор

kompagni компанія

рота

kompagnon компаньйон

kompakt компактний

kompakthed компактність

komparabel порівнянний

komparation звірення, зіставлення,

порівнювання

komparativ порівняльний

komparere звіряти, зіставляти, порівнювати

kompas компас

kompatibel сумісний

kompatibilitet сумісність

kompensation компенсація

kompensere компенсувати, відшкодовувати

kompetence компетенція

kompetent компетентний

kompilation компіляція

kompilator компілятор

kompilere компілювати

kompleks комплекс

складний

kompleksitet складність, комплексність

komplement додаток

komplet повний

komplicere ускладнювати

komplikation ускладнення

kompliment комплімент

komponent компонент

komponere складати

komponist композитор

komposition композиція

kompost компост

kompot компот, узвар

kompression компресія

стиск

kompressor компресор

komprimere стискати

komprimering стиснення

kompromis компроміс

kompromisløs безкомпромісний

kompromisløshed безкомпромісність

kompromittere компрометувати

kollegial kompromittere
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kompromitteret компрометований

koncentrat концентрат

koncentration концентрація

koncentrationslejr концентраційний табір,

концтабір

koncentrere зосереджувати, концентрувати

koncentreret зосереджений, концентрований

koncept концепція

konceptuel концептуальний

koncern концерн

koncert концерт

koncession дозвіл

концесія

kondens конденсат

kondensat конденсат

kondensation конденсація

kondensator конденсатор

kondensere конденсувати

kondensering конденсація

konditionere кондиціонувати

konditionering кондиціонування

konditor кондитер

konditori кондитерська

kondolere співчувати

kondom презерватив

kondor кондор

konduktans електропровідність

konduktør кондуктор

kone дружина, жінка, подружжя

konfekt цукерка

konference конференція

konfession конфесія

konfidentiel конфіденціальний

konfiguration конфігурація

konfiskation конфіскація, позбавлення

konfiskere конфіскувати

konflikt конфлікт

konfliktforsker конфліктолог

konfliktforskning конфліктологія

konfliktfri неконфліктний

konfliktfyldt конфліктний

konfliktfyldthed конфліктність

konform конформний

konformisme конформізм

konformist конформіст

konformistisk конформістський

konfrontation конфронтація, протистояння

konfrontere протиставляти

протистояти

konfus розгублений

konfusion замішання, розгубленість

konføderation конфедерація

konge король

kongedømme монархія

kongelig королівський

kongerige королівство

konglomerat конгломерат

kongres конгрес

kongresmedlem конгресмен

konjak коньяк

konjugation дієвідміна

konjugeret спряжений

konjunktion сполучник

konjunktur кон'юнктура

konjunkturbestemt кон'юнктурний

konjunkturel кон'юнктурний

konkav ввігнутий, увігнутий

konklusion вивід, висновок

konkordat конкордат

konkret конкретний

konkrethed конкретність

konkretisere конкретизувати

konkurrence змагання

конкурс

конкуренція

konkurrencedygtig конкурентноздатний

konkurrenceevne конкурентноздатність

konkurrencekraft конкурентноздатність

konkurrent конкурент, суперник

konkurrere конкурувати, суперничати

konkurs розорення, банкрутство

konkylie черепашка

konkylje черепашка

konsekvens наслідок, результат

послідовність

konsekvent послідовний

konsensus консенсус

konservatisme консерватизм

konservativ консервативний

konservatorium консерваторія

konservere консервувати, законсервувати

konserveret законсервований

konservering консервування

konserveringsmiddel консервант

konserves консерви

konsistent послідовний

konsol консоль

konsolidere консолідувати

konsolideret консолідований

konsolidering консолідація

konsonant приголосний

konsortium консорціум

konspiration зговір, змова, конспірація

konspirativ конспіративний

konspirator конспіратор

konspiratorisk конспіративний

kompromitteret konspiratorisk
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konstant константа, стала

konstellation сузір'я

konstitution конституція

konstitutionel конституційний

konstruktion конструкція

споруда

konstruktiv конструкційний

konstruktivisme конструктивізм

konstruktør конструктор

konsul консул

konsulat консульство

konsulent порадник, радник, консультант

konsultation консультація

konsulær консульський

konsument користувач, споживач

konsumere вживати, уживати, споживати

konsumption споживання

kontakt контакт

зв'язок

kontaktløs безконтактний

kontamination забруднення

зараження

kontaminere забруднювати

заражати

kontaminering забруднення, зараження

kontant готівка

kontekst контекст

kontemplation міркування

kontinent континент, материк

kontinental континентальний

kontinentalsokkel континентальний шельф

kontingent контингент

kontinuerlig неперервний

kontinuerligt безперервно, безупинно

kontinuitet безперервність

konto рахунок

kontor контора, офіс

кабінет

kontrabande контрабанда

kontrabas контрабас

kontradiktorisk суперечливий

kontraindikation протипоказання

kontrakt договір, контракт

kontraktløs безконтрактний

kontraktmæssig договірний

kontrarevolution контрреволюція

kontrarevolutionær контрреволюційний

kontraspionage контррозвідка

kontrast контраст

kontrastløs неконтрастний

kontrastrig контрастний

kontrol контроль, перевірка

kontrollerbar контрольований

kontrollere контролювати, перевіряти

kontrolleret контрольований

kontrollør контролер

kontroltjeneste інспекція

kontrovers протиріччя

kontur контур

konus конус

konval купина

konveks вигнутий, опуклий

konveksitet випуклість

konvektion конвекція

konvention конвенція

konvergens збіжність

konversation бесіда, розмова, співбесіда

konversere бесідувати, розмовляти

konvertere перетворювати, переінакшувати

konvertibel конвертований

konvoj конвой

konvolut конверт

kooperation співпраця, співробітництво,

кооперація

koordinat координата

koordination координування

koordinator координатор

koordinatsystem координатна система

koordinere координувати

koordineret координований

koordinering координування

kop філіжанка, чашка

kopi копія

kopiere копіювати

kopiering копіювання

kopimaskine ксерокс

kopper віспа

kopulation парування, спаровування,

копуляція

kor хор

koral корал

koraldyr корал

koralpigsvamp кораловидний герицій

koralrev кораловий риф

koralø атол

koranen коран

korbær ожина

korde хорда

koreaner кореєць

koreansk корейський

koreansksproget корейськомовний

koreograf хореограф

koreografi хореографія

koreografisk хореографічний

koriander коріандр

kork корок, пробка

konstant kork
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korn збіжжя

зерно

kornblomst волошка, васильок

kornel кизил

kornværling просянка

korona корона

korporation корпорація

korporativ корпоративний

korps корпус

korrekt коректний

правильний

korrektion корекція

поправка

korrektur коректура

korrekturlæser коректор

korrektør коректор

korrelation кореляція

korrespondance кореспонденція, листування,

переписування

korrespondent кореспондент

korridor коридор

korrigere коректувати, поправляти

korrigeret відкоректований

korrigering корегування

korrodere іржавіти

korrosion корозія

korrupt корумпований

korruption корупція

kors хрест

korsage корсаж

korset корсет

korsfarer хрестоносець

korsfæstelse розп'яття

korsfæstet розп'ятий

korsnæb шишкар

korsvej перехрестя

kort мапа

картка

короткий, стислий

kortbenet коротконогий

kortbølget короткохвильовий

kortege кортеж

korthåret короткошерстий

kortlægning картографія

kortlæser штурман

kortsigtet короткостроковий

kortslutning замикання

kortspil карти

kortsyn короткозорість

kortsynet короткозорий

kortsynethed короткозорість

kortvarig випадковий

korund корунд

korvet корвет

kosak козак

kosmetik косметика

kosmetisk косметичний

kosmetolog косметолог

kosmetologisk косметологічний

kosmisk космічний

kosmogoni космогонія

kosmograf космограф

kosmografi космографія

kosmografisk космографічний

kosmolog космолог

kosmologi космологія

kosmologisk космологічний

kosmonaut космонавт

kosmopolit космополіт

kosmopolitisk космополітичний

kosmopolitisme космополітизм

kosmos космос

kost віник, мітла

kostald корівник

kostbar дорогий, цінний, дорогоцінний,

коштовний

kostbarhed коштовність

koste коштувати

kostelig коштовний, цінний

kostpris собівартість

kostskole школа-інтернат

kostume костюм

kovalent ковалентний

krabbe краб

плазувати

kradse дряпати

kraft сила, снага, міць

kraftfuld потужний

kraftig сильний, дужий, потужний

kraftigtvirkende сильнодіючий

kraftledning електропередача

kraftløs безсилий, немічний

kraftmarked енергоринок

kraftoverføring електропередача

kraftoverførsel електропередача

kraftproducent енерговиробник

kraftproduktion енергогенерація

kraftstation електростанція

kraftvarmeværk теплова електростанція

kraftværk електростанція

krage ворона, ґава

kram крам, товар

krampe спазм, судома, судорога

kran кран

kranium череп

krans вінець, вінок

korn krans
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krat чагарник

krater кратер

kraterformet кратероподібний

kratskov чагарник

підлісок

krav вимога

krave комір, комірець

kraveben ключиця

kravle плазувати

kreativ творчий

kreativitet креативність

krebs рак

krebsdyr рак

kredit кредит

kreditere кредитувати

kreditor кредитор

kreds коло, круг

kredsløb круговорот, кругообіг

krem крем

kremation кремація

krematorium крематорій

kremfarvet кремовий

kricket крикет

kridt крейда

krig війна

kriger воїн

krigsfange військовополонений

krigsførelse воювання

krigsmand воїн

krigsmæssig воєнний

krigsskib військові кораблі

krimi детектив

kriminal кримінальний

kriminalisering криміналізація

kriminalist криміналіст

kriminalistik криміналістика

kriminalitet злочинність

kriminalroman детектив

kriminel кримінальний

kriminolog кримінолог

kriminologi кримінологія

kriminologisk кримінологічний

krise криза

krisepræget кризовий

kristelig християнський

kristen християнин

kristendom християнство

kristtorn гостролист, падуб

kriterium критерій

kritik критика

kritiker критик

kritikløs некритичний

kritisere критикувати

kritisering критикування

kritisk критичний

kroat хорват

kroater хорват

kroatisk хорватський

krog гак, гачок

krognæb щур

krokodille крокодил

krokus крокус, шафран

krom хром

kromosom хромосома

krone корона

крона

kronhjort рудий олень

kronik хроніка

kroning коронація

kronisk хронічний

kronograf хронограф

kronologi хронологія

kronologisk хронологічний

kronometer хронометр

kronoskop хроноскоп

kronprins кронпринц

kronprinsesse кронпринцеса

krop тіло

kropsbygning статура, склад

kropsliggøre втілювати

kropsvisitation обшук

kropsvisitere обшукувати

kropsvisitering обшук

krucifiks розп'яття

krudt порох

krukke банка

горщик

krum викривлений

krumning кривизна

krumrygget горбатий

krus кухоль

kruse навивати, накручувати

kruset кучерявий, звивистий

krushåret кучерявий

krybdyr плазуни

krybe плазувати

krybende сланкий

krybskytte браконьєр

krybskytter браконьєр

krybskytteri браконьєрство

krydderi приправа

спеція

krydret гострий

kryds хрест

krydse пересікати

схрещувати

krat krydse
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krydser крейсер

krydsfiner фанера

krydsning гібрид

пересічення

krydsord кросворд

krydstogt круїз

krykke костур, милиця

kryptere шифрувати

kryptering шифрування

kryptografi криптографія

kryptografisk криптографічний

krypton криптон

krysantemum хризантема

krystal кристал

krystalglas кришталь

krystallisation кристалізація

krystallisere кристалізувати

krystallisering кристалізація

krystallisk кристалічний

krystallograf кристалограф

krystallografi кристалографія

krystallografisk кристалографічний

kræft рак

kræftforskning онкологія

kræftfremkaldende канцерогенний

kræftsvulst рак

krænke кривдити, ображати

krænkelse зазіхання

krænket скривджений

збезчещений

kræve вимагати, витребувати

krævende вибагливий, вимогливий

krølfri незім'ятий

krølhåret кучерявий

krølle навивати, накручувати

локон, пасмо

krøllet кучерявий, звивистий

krønike хроніка

krønikeskriver літописець

kubisk кубічний

kubus куб

kue гнобити

kuffert валіза, чемодан

kugle кулька

ядро

куля

kugleleje підшипник

kul вугілля

kulbrinte вуглеводень

kulde холод

мороз

kuldefast холодостійкий

kuldioxid вуглекислий газ, двоокис

вуглецю

kuldskær мерзляк

kulfiber вуглеволокно

kulhydrat вуглевод

kulhydrater вуглеводи

kulinarisk кулінарний

kulisser лаштунки

kuller пікша

kulmination кульмінація

kulstof вуглець

kulsukker живокіст

kulsyre вугільна кислота, карбонатна

кислота

kult культ

kultivere ростити, вирощувати,

культивувати

kultivering культивація

kultur культура

kulturel культурний

kulturforsker культуролог

kulturforskning культурологія

kulturløs безкультурний

kultus культ

kulør колір, цвіт, забарвлення

kumulativ підсумковий, кумулятивний

kun лиш, лише, лишень, тільки

kunde клієнт

kundekreds клієнтура

kundgjort оголошений

kundgøre об'являти, оголошувати

оповіщати, повідомляти

kundgørelse оголошення, оповіщання

kundskab знання

kundskabsrig знавець, знаючий, обізнаний

kunne могти

kunst мистецтво

kunstfærdig вмілий, вправний, умілий

kunsthåndværk ремесло

kunstig штучний

kunstkender мистецтвознавець

kunstløb фігурне катання

kunstmaler живописець, художник

kunstner живописець, художник

митець

kunstnerinde художниця

kunstvanding зрошення, зрошування, іригація

kunstvidenskab мистецтвознавство

kup путч, переворот

kupe купе

kupon купон, талон

kuppel купол

kuppelformet купольний

krydser kuppelformet
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kur лікування

kurator куратор

kurder курд

kurdisk курдський

kurer кур'єр

kurere лікувати

kuriositet курйоз

kuriosum курйоз

kuriøs курйозний

kurs курс

kursiv курсив

kurskammerat однокурсник, співкурсник

kursted курорт

kursus курс

kurtisane куртизанка

kurv кошик, корзина

kurvagtig кошикоподібний

kurve крива

kusine двоюрідна сестра

kusk кучер

kusse піхва

kutter катер

kvadrant квадрант

kvadrat квадрат

kvadratisk квадратний

kvadratmeter квадратний метр

kvaksalver знахар

шарлатан

kvaksalveri знахарство

kvalifikation кваліфікація

kvalitativ якісний

kvalitet сорт, ґатунок

якість

властивість

kvalitetsløs неякісний

kvan дягель, дяглиця

kvant квант

kvantisering квантування

kvantitativ кількісний

kvantitet кількість

kvark кварк

kvart чверть

kvartal квартал

kvartalsmæssig квартальний

kvartalsvis щокварталу

kvarter квартал

kvartet квартет

kvartfinale чвертьфінал

kvartfinalist чвертьфіналіст

kvarts кварц

kvasar квазар

kvasifilosofi квазіфілософія

kvasilineær квазілінійний

kvasividenskab квазінаука

kvasividenskabelig квазінауковий

kvass сирівець

kvidder цвірінькання

kvidre цвірінчати

kvik живий

kviksølv ртуть

kvindagtig жіночий, дамський

kvinde жінка

kvindeforagt жінконенависництво

kvindehad жінконенависництво

kvindehader жінконенависник

kvindejæger бабій

kvindekær бабій

kvindelig жіночий

kvindelighed жіночність

kvindemenneske жінка, баба

kvindesag фемінізм

kvindesagsforkæmper фемініст

kvindesagskvinde феміністка

kvintet квінтет

kvist галузь, галузка, гілка, гілочка,

гілля, вітка

kvittering квитанція, чек

kvota квота

kvote квота

kvotient частка

kvæde айва

kvæg скот

kvægavl скотарство

kvæk ква

kvækerfinke в'юрок, юрок

kvække квакати

kvæld вечір

kvælde вечоріти

kvæle душити

kvælerslange удав

kvælning ядуха

kvælstof азот

kværn млин

kværne молоти

kybernetik кібернетика

kyberrum кіберпростір

kyklop циклоп

kylling курча

kyndig знаючий, обізнаний

kyniker цинік

kynisk цинічний

kynisme цинізм

kys поцілунок, цілунок

kysse цілувати, цілуватися

kyssesyge мононуклеоз

kyst берег

kur kyst
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kystnær приморський, прибережний

kystområde примор'я

kystvej набережна

kæbe щелепа

kæde ланцюг

окови, кайдани

kædebrøk ланцюговий дріб

kædeformet ланцюговий

kædelignende ланцюговий

kæft глотка

kælder підвал

kælen ласкавий, пестливий

kælling баба, жінка

kællingeagtig жіночий

kællingetand лядвенець

kæmme чесати, зачісувати

kæmner скарбник

kæmpe боротися

велетень

kæmper боєць, борець

kæmpestor величезний

kænguru кенгуру

kænguruæble паслін

kæp дрючок, палиця, паличка, ціпок

kær дорогий, милий

kæreste коханий, кохана

kærhøg лунь

kærlig ласкавий, пестливий

kærlighed кохання, любов

kærlighedsaffære роман

kærlighedsfrugt ліджи

kærne ядро

kærnepunkt смисл, сутність, суть

kærre віз, візок

kærtegn ласка, пестощі

kærtegne пестити

kæruld пухівка

kætter єретик

kætteri єресь

kø черга

køb купування, купівля, закупівля

покупка

købe купити, купувати, придбавати

købedygtig купівельноспроможний

købekraft купівельноспроможність

købekraftig купівельноспроможний

køber покупець

købestærk купівельноспроможний

købmand купець, продавець, торгівець

købt куплений

kød м'ясо

kødelig плотський

kødfars фарш

kødfuld м'ясний

kødhakkemaskine м'ясорубка

kødhakker м'ясорубка

kødmaskine м'ясорубка

kødædende м'ясоїдний

kødæder м'ясоїд

køje койка

køkken кухня

køkkenhave город

køkkenurt зелень

køl кіль

køle прохолоджувати

kølebil рефрижератор

køler радіатор

køleskab холодильник

kølevand кільватер

kølevogn рефрижератор

kølig прохолодний

kølighed свіжина, свіжість

køling похолодання

kølle кийок, дрюк, палиця

kølne холодніти

холонути

kølvand кільватер

køn стать

kønsforsker гендеролог

kønsforskning гендерологія

kønsløs безстатевий

kønsmæssig статевий, гендерний

køre їхати

водити

запускати

køreplan розклад

kørsel їзда

водіння

køter дворняга, дворняжка

kåbe пальто, шуба

kål капуста

kåldolme голубці

kålhoved качан

kålrabi кольрабі, калярепа

kålroe бруква

kålsommerfugl капустяний білан

kårde шпага

kåre обирати

lab лапа

labial лабіальний

laborant лаборант

laboratorisk лабораторний

laboratorium лабораторія

labyrint лабіринт

labyrintisk лабіринтовий

kystnær labyrintisk
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lade амбар, комора

заряджати

вантажити

залишати

lader зарядний пристрій

ladning заряд

зарядка

ladt заряджений

lag верства, шар

lagdeling стратифікація

lagdelt шаровий, шаруватий

lagen простирадло

lager склад, сховище

lagerbeholdning запас

lagkage торт

lagre зберігати

lagune лагуна

lak лак

lakmus лакмус

lakonisk лаконічний

lakonisme лаконізм

laks лосось

laktation лактація

laktose лактоза

lam ягня

lama лама

lambada ламбада

laminere ламінувати

laminering ламінування

laminær ламінарний

lamme паралізувати

lammegrib ягнятник, орел-бородач

lammelse параліч

lampe лампа

lampekuppel абажур

lampeskærm абажур

lamslå паралізувати

lamslået паралізований

lancet ланцет

land країна

суходіл, суша

земля

landarbejder землероб

landbrug землеробство, сільське

господарство

landbruger землероб

lande приземлюватися, приземлятися

висаджуватися

landing приземлення

landjord земля, суходіл, суша

landkort мапа

landlevende земноводний

landmand землероб, селянин, фермер

landmine міна

landsby селище, село

landsdel край, область, регіон

landsforræderi зрада

landsforvise засилати

landsforvisning заслання, переселення

landshold збірна

landskab ландшафт

landskabsbillede пейзаж

landslag збірна

landsmand співвітчизник

landsmøde з'їзд

landstryger бродяга, бурлака, пройдисвіт

landsvale сільська ластівка

landtange коса

lang довгий

langagtig довгуватий

langarmet довгорукий

langbenet довгоногий

langbue лук

langbølget довгохвильовий

langfinger середній палець

langfredag страсна п'ятниця

langhalet довгохвостий

langhåret довговолосий

довгошерстий

langnæbet довгодзьобий

langnæset довгоносий

langs вздовж, уздовж, впродовж, повз

langsgående поздовжній

langsigtet далекосяжний, довгостроковий

langskægget довгобородий

langsom повільний, неквапливий

langsomgående повільний, сповільнений,

уповільнений

langsommelig неквапливий, повільний

langsomt повільно, поволі, неквапливо,

спроквола

langsomtgående повільний, сповільнений,

уповільнений

langsynet далекозорий

langsynethed далекозорість, далекоглядність

langt набагато

langvarig довготривалий, тривалий,

довговічний

langvejsfra віддалік, звіддалік, здалека

langøret довговухий

lansettformet ланцетоподібний

lanterne ліхтар

lanthan лантан

lanthanid лантаноїд, лантанід

laot лаосець

laotisk лаоський

lade laotisk
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lap шматок

laparoskopi лапароскопія

laplandsk лапландський

laplænder лапландець

lapsus помилка, омана

larm галас, гамір, шум

larve личинка

гусениця

larvefødder гусениця

laryngolog ларинголог

laryngologi ларингологія

laryngologisk ларингологічний

laryngoskop ларингоскоп

laryngoskopi ларингоскопія

laryngoskopisk ларингоскопічний

laser лазер

laserbaseret лазерний

laset рваний

lasso ласо, аркан

last вантаж

lastbil вантажний автомобіль,

вантажівка

laste вантажити

lastefuld порочний

lastefuldhed порочність

lastvogn вантажний автомобіль,

вантажівка

latex каучук

латекс

latin латинська мова

latinsk латинський

latter сміх

latterlig смішний, кумедний

lattervækkende смішний, кумедний

laurbær лавр

lav низький

лишайник

lava лава

lavandel лаванда

lave зробити

робити

lavendel лаванда

lavendelblå лавандовий

lavendelfarvet лавандовий

laverestående нижчестоящий

lavfrekvent низькочастотний

lavhælet на низьких підборах

lavine лавина

lavinelignende лавиноподібний

lavineskred лавина

lavland низовина

lavmælt негучний

lavmål мінімум

lavslette низовина

lavt низько

lavtlønnet низькооплачуваний

lavvande відплив

lazaret лазарет

le сміятися

коса

led суглоб

ledbetændelse артрит

ledbånd зв'язка

leddyr членистоногий

lede вести, очолювати, керувати

ledeevne провідність

ledelse керівництво

ledende передовий

провідний

leder вождь, лідер

керівник

провідник

ledig вільний

вакантний

lediggænger ледар, нероба

ledning дріт, провід

ledningsevne електропровідність

ledningsnet проводка, електропроводка

ledsage супроводжувати

ledsager супутник, супровідник

ledsagerinde супутниця, супровідниця

ledsagerske супутниця

leg гра

legal легальний, законний

legalisation легалізація

legalisere легалізувати

legaliseret легалізований

legalisering легалізування

lege грати

legeme тіло

legemliggjort втілений, уособлений

legemliggøre втілювати

legemliggørelse втілення, уособлення

legemsbygning статура

legemsøvelser фізкультура

legendarisk казковий, легендарний

legende сказання, легенда

legering сплав

legetøj іграшка

legion легіон

legionær легіонер

legionærsyge легіонельоз, хвороба легіонерів

legitim легітимний, законний

legitimere узаконювати

legitimitet легітимність

leguan ігуана

lap leguan
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leje наймати

орендувати

русло

lejer квартирант

lejlighed випадок

квартира

lejr табір

leksikalsk лексичний

leksikograf лексикограф

leksikografi лексикографія

leksikografisk лексикографічний

leksikolog лексиколог

leksikologi лексикологія

leksikologisk лексикологічний

leksikon енциклопедія

словник

lektie урок

lektion доповідь, лекція

урок

lektor лектор

lemlæste калічити, нівечити

lemlæstelse калічення, нівечення

lemlæstet покалічений

lemma лема

lemming лемінг

lempelig м'який

lemur лемур

leopard леопард

lepton лептон

ler глина

lesbisk лесбіянка

let легкий

простий

letfattelig зрозумілий, ясний

letfordærvelig швидкопсувний

letfærdig легковажний

lethed легкість

lethåndterlig зручний

letkøbt дешевий

letsindig легковажний

letsindighed легковажність

lette злітати, вилітати

полегшувати

латвієць

lettelse полегшення

lettisk латвійський

lettroende наївний

leukocyt білокрівець, лейкоцит

leukæmi лейкемія

leve жити

levedygtig життєздатний

levedygtighed життєздатність

levende живий

lever печінка

leverance доставка

leverandør постачальник

levere доставляти

levering доставка

levne облишати, покидати

levnedsmiddel продукт харчування, їжа, харчі

lian ліана

liberal ліберал

ліберальний

liberalisme лібералізм

liberalist лібераіліст

liberalistisk лібераілістський

libido лібідо

libretto лібрето

licens ліцензія

licenseret ліцензований, ліцензійний

licensering ліцензування

lide мучитися

lidelse мучення, страждання

liden маленький

lidenskab пристрасть

lidenskabelig жагучий, пристрасний

lidt ледве, ледь, мало, малість,

обмаль, трохи, трошки, трішки

lift ліфт

lig однаковий, подібний, рівний,

рівноцінний, схожий

труп

liga ліга

ligament зв'язка

ligbrænding кремація

ligbåre домовина, труна

lige прямий

однаковий, подібний, рівний,

рівноцінний, схожий

ligeberettiget рівноправний

ligedannet подібний, схожий

ligefrem відвертий, прямодушний,

щирий, щиросердечний

ligeglad байдужий, холодний,

холоднокровний, індиферентний

ligegladhed байдужість, холоднокровність,

індиферентність

ligegyldig байдужий, холодний,

холоднокровний, індиферентний

ligegyldighed байдужість, холоднокровність,

індиферентність

ligeledes також, теж

ligesidet рівносторонній

ligesom як

ligestille прирівнювати

ligestillet прирівняний

leje ligestillet
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ligestilling рівноправ'я, рівноправність,

рівність

ligeså також, теж

ligetil відвертий, прямодушний,

щирий, щиросердечний

простий

ligevinklet рівнокутний

ligevægt баланс, рівновага

ligevægtig врівноважений, урівноважений

ligeværd рівноправ'я

рівність

ligeværdig еквівалентний

ligfærd похорон, поховання

ligge лежати

liggende розташований

lighed рівність

подоба

lighter запальничка

lighus морг

ligkiste домовина, труна

ligne бути схожим, скидатися

lignende подібний, схожий

ligning рівняння

ligningsmæssig податковий

liguster бирючина

ligvogn катафалк

likvidation ліквідація

likvidere ліквідувати

likvideret ліквідований

likvidering ліквідування

likør лікер

lilje лілія

liljekonval конвалія

lilla ліловий

lille малий, маленький

lillefinger мізинець, мізинний палець

lillehjerne мозочок

lillepige дівчатко, дівчинка

lilleput ліліпут

lim клей

lime наклеювати, приклеювати

limit ліміт

limnolog лімнолог

limnologi лімнологія

limnologisk лімнологічний

limonade лимонад

limousine лімузин

lin льон

lind липа

lindre полегшувати

lindring полегшення

line канат, кодола

lineal лінійка

linearisere лінеаризувати

lineær лінійний

lingvist лінгвіст, мовознавець

lingvistik лінгвістика, мовознавство

lingvistisk лінгвістичний

linie лінія

низка, ряд

шеренга

linje лінія

пряма

низка, ряд

шеренга

linjeskib лінкор

linoleum лінолеум

linse лінза

сочевиця

lire ліра

liste перелік, список

listig хитрий

litauer литовець

litauisk литовський

liter літр

lithium літій

lithosfære літосфера

lithosfærisk літосферний

litium літій

litograf літограф

litografi літографія

litografisk літографічний

litteratur література

litteraturmæssig літературний

liturgi літургія

liv життя

талія

livagtig живий

livegen кріпак

кріпосний

livegenskab кріпацтво, кріпосництво

livgivende живодайний

livlig живий

життєрадісний

livløs безжиттєвий

livmoder матка

livmor матка

livredde рятувати, спасати

livredder рятувальник, рятівник,

спаситель

livsanskuelse світобачення, світогляд

livsduelig життєздатний

livserfaren досвідчений

livsglad життєрадісний

livsglæde життєрадісність

livskraftig життєздатний

ligestilling livskraftig
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livsledsager супутник

livsmæssig життєвий

livsnødvendig життєво важливий

livssyn світобачення, світогляд

livstid життя

livsuduelig нежиттєздатний

livsuduelighed нежиттєздатність

livsvarig вічний, довічний

livsvigtig життєво важливий

lod гиря

lodden довгошерстий

lodret вертикальний

lods лоцман

lodtrækning розиграш

loft горище

loftsetage мансарда

loftsrum горище

logaritme логарифм

logaritmisk логарифмічний

logerende мешканець

logik логіка

logisk логічний

logiskhed логічність

logo логотип

logopæd логопед

lok локон, пасмо

lokal локальний

місцевий

lokale приміщення

lokaliseret локалізований

lokke заманювати, зваблювати,

знаджувати, спокушати,

спокушувати

lokkemad приманка, принада

lokkemiddel приманка, принада

lokofører машиніст

lokomotiv локомотив

lokomotivfabrikk електровозобудівельний завод

lokomotivfører машиніст

lom гагара

lomme кишеня

lommelygte ліхтарик

lommelærke баклага, фляга, фляжка

lommeregner калькулятор

lommetørklæde хустина, хустка, хусточка

loppe блоха

loppemarked ярмарок

lord лорд

lorgnet лорнет

los рись

losse завантажувати, розвантажувати

losunge рисеня

lotteri лотерея

lotto лото

lotus лотос

lov закон

дозвіл, допуск

право

lovbryder правопорушник

love обіцяти

lovet обіцяний

lovforslag законопроект

lovfæste узаконювати

lovfæstet узаконений

lovgivende законодавчий

lovgiver законодавець

lovgivning законодавство

lovlig законний

lovliggøre узаконювати

lovlighed законність

lovlydig законослухняний

lovlydighed законослухняність

lovløs незаконний, беззаконний

lovmæssig законний

lovmæssighed законність

lovprise хвалити, розхвалювати

lovprisning вихваляння

lovstridig незаконний, беззаконний,

протизаконний

lovstridighed протизаконність

loyal лояльний

loyalitet лояльність

lucerne люцерна

lud луг

ludder повія, проститутка, шльондра

ludderkarl сутенер

luder повія, проститутка, шльондра

luderkarl сутенер

ludfattig найбідніший

luffe рукавиця

luft повітря

lufte провітрювати

luftfart авіація

повітроплавання

luftfartselskab авіакомпанія

luftfartsmæssig авіаційний

luftfartsselskab авіакомпанія, авіаперевізник

luftfartøj повітряне судно

luftformig газоподібний

luftfoto аерофотознімок

luftfotografering аерофотозйомка

lufthavn аеропорт, летовище

luftig повітряний

luftning вітерець

luftpost авіапошта

luftskib аеростат, дирижабль

livsledsager luftskib

Dansk-ukrainsk ordbog 101



luftspejling міраж

lufttom безповітряний

luftvåben військово-повітряні сили

lugt запах

lugte пахнути

lugtesans нюх

lugtfjerner дезодорант

lukke зачиняти, закривати

заплющувати, застувати,

затуляти

lukket закритий

luksuriøs розкішний

luksus розкіш

комфорт

lulle усипляти, колисати

luminans яскравість

luminescens люмінесценція

lun теплуватий

lund гай

lune каприз, примха, забаганка

lunefuld капризний, примхливий,

вередливий

lunge легеня

lungeautomat акваланг

lungebetændelse запалення легенів, пневмонія

lungehinde плевра

lungesæk плевра

lunke нагрівати

lunken теплуватий

lunte ґніт

lure дурити, обдурювати,

обманювати, ошукувати

luret обманутий, ошуканий

lus воша

luset вошивий

luseæg гнида

luske підкрадатися

lussing ляпас

lutheraner лютеран

lutheranisme лютеранство

lutherdom лютеранство

luthersk лютеранський

lyd звук

lydbog аудіокнига

lydbånd аудіоплівка

lyddæmper глушитель

lyde звучати, лунати

lydefri безвадний, бездоганний

lydhør уважний

lydig слухняний, лагідний, покірний,

смиренний, покладливий

lydighed покірливість, покірність

lydighedsnægtelse неслухняність

lydlig звуковий

lydløs беззвучний, безшумний

lydmæssig звуковий

lydpotte глушитель

lydtekniker звукооператор

lygtetænder ліхтарник

lykke удача, успіх, везіння

щастя

lykkelig щасливий

lykkeliggøre ощасливити

lykkes пощастити

lymfe лімфа

lymfocyt лімфоцит

lyn блискавка, громовиця

lynafleder громовідвід

lynende блискавичний

lyng верес, еріка

lynhurtig блискавичний

lynkrig бліцкриг

lynlås блискавка

lynsnar блискавичний

lyrehale лірохвіст

lyrik лірика

lyrisk ліричний

lys світ, світло

свіча, свічка

світлий

lysbilledapparat діаскоп, діапроектор

lysbillede діапозитив

lysbilledforedrag діафільм

lysbilledserie діафільм

lysbue електродуга

lysdiode світлодіод

lyse світити

lyseblå блакитний, голубий

lysekrone люстра

lysende яркий, яскравий

lyserød рожевий

lysestage свічник

lyshåret світловолосий, білявий

lysintensitet яскравість

lyskaster прожектор

lyske пахвина

lyskurv світлофор

lysleder оптоволокно

lyslære оптика

lysmåler експонометр

lysne світати

lyssky тінистий

lysskyhed фотофобія

lysstyrke яскравість

lyst бажання, жадання

потяг

luftspejling lyst
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lystbåd яхта

lystfartøj яхта

lysthus альтана, альтанка

lystig веселий, радісний

lysår світловий рік

lytte слухати, чути

lytter слухач

lyve брехати

læbe губа

læbeblomst губоцвіт

læbeformet губоподібний

læbestift помада

læder шкіра

læg литка

læge доктор, лікар

lægebehandling лікування

lægehjælp лікування

lægelig виліковний

lægemiddel медикамент

lægeråd консиліум

lægevidenskab медицина

lægevidenskabelig медичний

lægeærenpris лікарська вероніка

lægge класти

lækat горностай

lække текти

lækker ласий

lækkerbid ласий шматок

lækkerbisken делікатес

læne притулятися, спиратися

lænestol крісло

længde довгота

довжина

længdegrad довгота

længdekreds меридіан

længe довго

længsel потяг

lænke кайдани, окови

lærd учений

lære вчення, навчання

учити, вивчати

учитися, навчатися

lærebog посібник, підручник

lærer вчитель, учитель

lærerinde вчителька, учителька

lærestol кафедра

læring навчання

lærk модрина

lærke жайворонок

lærkespore ряст

lærketræ модрина

lærling учень

lærred полотнина, полотно

læsbar розбірливий

læsbarhed розбірливість

læse читати

læsebog посібник, підручник

læselig розбірливий

læser читач

læsning читання

læsse вантажити

læst прочитаний

løb біг, біганина

løbe бігати

бігти

løbehjul самокат

løber бігун, бігунка

løbetid тічка

løfte піднімати

обіцяння

løftestang важіль

løg цибуля

цибулина

løgn брехня, обман, неправда

løgnagtig брехливий

løgner брехун, обманщик

løgnerske брехуха

løgnhals брехун, обманщик

løjtnant лейтенант

løkke зашморг, петелька, петля

løn гонорар, заробітна плата,

зарплата, зарплатня

клен

løne запозичати, позичати

lønning зарплата, зарплатня

lønsmæssig зарплатний

lønsom вигідний, дохідний,

прибутковий

lønsomhed прибутковість

lørdag субота

løs вільний

løsagtig розбещений, розпущений,

розпусний

løsagtighed розбещеність, розпущеність,

розпусність

løse рішати, вирішувати

løsen гасло, лозунг

løsepenge викуп

løsesum викуп

løsgænger бродяга, бурлака, пройдисвіт

løskøbe викуповувати

løskøbt викуплений

løslade випускати, відпускати

løsladt звільнений

løsning рішення

løsrive відділяти

lystbåd løsrive
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løv листя

løve лев

løvefod приворотень

løvemund ротики

løvetand кульбаба

løveunge левеня

løvfald листопад

løvfaldstid листопад

løvfrø рахкавка

løvinde левиця

låg ковпак, кришка

låge брама, ворота

lån запозичення, позика, позичка

låne запозичати, позичати

långiver кредитор

lår стегно

lårben стегно

lårbensknogle стегно

lås замок

låse замикати

låst замкнутий

mad їжа, пожива, харчі

maddike хробак, черв'як

madding приманка, принада

made годувати, харчувати

madlavning кулінарія

готування

madmoder домогосподарка

madmor домогосподарка

madning годування, годівля

madopskrift рецепт

madras матрац

madvarer продовольство

mafia мафія

magasin журнал, часопис

mage подружжя

mageløs неповторний

mager худий

magi магія

magiker маг, чарівник

magisk магічний

magister магістр

magma магма

magnat магнат

magnesia магнезія

magnesium магній

magnesiumoxid магнезія

magnet магніт

magnetfelt магнітне поле

magnetisere намагнічувати

magnetiseret намагнічений

magnetisering намагнічування

magnetisk магнітний

magnetisme магнетизм

magnetosfære магнітосфера

magnifik вражаючий

magnium магній

magnolia магнолія

magnolie магнолія

magt сила

влада

magtesløs безсилий, знесилений,

нездатний, немічний,

неспроможний

magtesløshed знесилля, неспроможність

magtfuld всемогутній, всесильний,

потужний

magtpåliggende важливий, важний, значимий,

значний

magyar угорець

magyarisk угорський

maj травень

majestæt величність

majonæse майонез

major майор

majoritet більшість

majroe ріпа

majs кукурудза

makak макака

makaroni макарони

makedonier македонець

makedonisk македонський

makedonsk македонський

makrame макраме

makrel макрель, скумбрія

makroklima макроклімат

makromolekyle макромолекула

makroskopisk макроскопічний

makrostruktur макрокультура

makroøkonomisk макроекономічний

maksimal максимальний

maksimalist максималіст

maksimalistisk максималісткий

maksimum максимум

makulatur макулатура

malakit малахіт

malakitfarvet малахітовий

malaria малярія

malaysier малаєць

malaysisk малайський

male фарбувати, розфарбовувати

малювати

молоти

malearbejder маляр

maler живописець, художник

маляр

løv maler
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malerarbejder маляр

maleri картина, картинка

malerinde художниця

malerkunst живопис

maliciøs злий, злобний, злісний,

зловмисний

malign злоякісний

maling фарба, барва

malke доїти

malkepige доярка

malkning доїння

malle сом

mallemuk буревісник

malm руда

malt пофарбований, фарбований

malurt полин

mamma мати, мама, неня

mammografi мамографія

mammut мамонт

mammuttræ секвоядендрон, мамонтове

дерево

man він, вона

management менеджмент

manager менеджер

manchet вилога, манжета

mand людина

муж, мужик

чоловік

mandag понеділок

mandarin мандарин

mandat мандат

manddræber убивця

mandehad чоловіконенависництво

mandehader чоловіконенависниця

mandel мигдаль

mandelformet мигдалеподібний

mandeltræ мигдаль

mandig мужній

mandighed мужність

mandlig мужній

чоловічиний

mandolin мандоліна

mandolinist мандолініст

mandskab екіпаж

mandstærk численний

manege манеж

maner манера

mangan манган

mange багато, чимало

mangeartet різноманітний

mangedobbelt багаторазовий

mangedobling примноження

mangefarvet багатобарвний, різнобарвний

mangekamp багатоборство

mangekant багатокутник

mangekantet багатокутний

mangekæmper багатоборець

mangel відсутність

нестача, дефіцит

вада, хиба, недолік, ґандж, брак,

дефект

mangelfri безвадний, бездоганний

mangelfuld дефектний

mangelfuldhed недосконалість

mangelsygdom авітаміноз

mangeløv чоловіча папороть

mangemilliardær мультимільярдер

mangemillionær мультимільйонер

mangesidet багатобічний, багатосторонній

mangesidig багатобічний, багатосторонній

mangetydig багатозначний

mangetydighed багатозначність

mangeårig багатолітній, багаторічний

mangfoldig різнобічний, різносторонній,

різноманітний

mangfoldiggøre примножувати

mangfoldiggørelse розмноження

mangfoldighed розмаїття

mango манго

mangrove мангри

mangroveskov мангровий ліс

mani манія

manicure манікюр

manifest маніфест

manifestation маніфестація

прояв, проявлення

manipulation маніпуляція

manipulere маніпулювати

manipulering маніпулювання

manisk маніакальний

manke грива

холка

mannequin манекен

manometer манометр

mantisse мантиса

mantra мантра

manufaktur виробництво

мануфактура

manuskript рукопис

manuskriptforfatter сценарист

manøvre маневр

manøvrerbarhed маневреність

manøvrere маневрувати

manøvrering маневрування

mappe папка

marabu марабу

malerarbejder marabu
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maraton марафон

maratonløb марафон

maratonløber марафонець

march марш

marchere марширувати

marcipan марципан

mareridt кошмар

mareridtagtig кошмарний

margarine маргарин

marginal маргінальний

marguerit маргаритка, стокротка

mariehøne сонечка

marietidsel розторопша

marihuana маріхуана

marin морський

marionet маріонетка

marionetagtig маріонетковий

marionetdukke маріонетка

mark поле, лан, нива

марка

markant знаменний

markarbejde землеробство

markbrug землекористування,

землеробство

marked базар, ринок

markedsfører маркетолог

markedsføring маркетинг

markedsføringsmæssig маркетинговий

markedsmæssig ринковий

markere виділяти

відзначати

markeret виділений, відзначений,

позначений

markering відзначення

marketing маркетинг

markør курсор

marmelade мармелад

marmor мармур

marmorilder перегузня

marodør мародер

marskal маршал

marsvin морська свинка

martre мучити, катувати

marts березень

martyr мученик

marv серцевина

спинний мозок

mas суєта, турбота

mase докучати, діймати, набридати

maskarade маскарад

maske маска

maskerade маскарад

maskere маскувати

maskeret замаскований

maskering маскування

maskindreven механізований

maskine машина

maskinel машинний

maskingevær кулемет

maskinist механік

maskinpistol автомат

maskinskriverske друкарка

maskot талісман

maskulin чоловічий

massage масаж

massakre різня

masse маса

massefylde густина

massekultur маскультура

massemedia масмедіа

massemedier засоби масової інформації

massemøde мітинг

massetæthed густина

massevis безліч

massiv масив

масивний

massør масажист

massøse масажистка

mast щогла

mastiff мастиф

mastodont мастодонт

masturbation мастурбація

mat мат

matematik математика

matematiker математик

matematisk математичний

materiale матеріал, речовина, субстанція

materialisere матеріалізувати

materialiseret матеріалізований

materialisering уречевлення

materialisme матеріалізм

materialist матеріаліст

materialistisk матеріалістичний

materie матерія

materiel матеріальний

maternitet материнство

matriarkalsk матріархальний

matriarkat матріархат

matrix матриця

matros матрос

matroshue безкозирка

mausoleum мавзолей

mave шлунок

живіт, черево, черевце

mavekatar гастрит

mavesæk шлунок

maraton mavesæk
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mayonnaise майонез

med з

поруч, поряд, рядом

medalje медаль

medaljetager медаліст

medaljevinder медаліст

medansvar співвідповідальність

medansvarlig співвідповідальний

medansvarlighed співвідповідальність

medarbejder працівник, робітник

medarrangør співорганізатор

medbeboer співмешканець

medborger співвітчизник

medbroder побратим

meddelagtig співумисник, співучасник

meddelagtighed співучасть

meddele оповіщати, повідомляти,

оголошувати, доповідати

meddelelse оповіщання, повідомлення,

оголошення

meddelsom комунікабельний

meddelsomhed комунікабельність

medeje співвласність

medejer співвласник

medejerskab співвласність

medestang вудка

medforfatter співавтор

medfødt уроджений

medfølelse співчуття, солідарність

medfølende співчутливий

medfølge супроводжувати

medfølgende супровідний

medføre викликати, спричиняти

medgerningsmand співучасник

medgift посаг, придане

medgørlig поступливий

medhjælper помічник

medhold підтримка

mediacenter медіацентр

median медіана

medicin ліки

медицина

mediciner медик

medicinering лікування

medicinsk медичний

medieafspiller програвач

medikament медикамент

medindehaver співвласник

medinvestor співінвестор

meditation медитація

medium медіа

засіб, спосіб

середовище

medkæmper соратник

medlem член

medlemskab членство

medlemsskab членство

medlidende співчутливий

medlidenhed милосердя, солідарність,

співчуття

medlyd приголосний

medmenneske ближній

medmenneskelig гуманний, людський

medmenneskelighed гуманність, людяність

medpassager супутник

medproducent співвиробник

medprogramleder співведучий

medredaktør співредактор

medregne вважати, уважати

medregnet включно

medrejsende супутник

medskaber співтворець

medstifter співзасновник

medudgiver співвидавець

meduse медуза

medviden навмисний, свідомий, умисний,

усвідомлений

megabit мегабіт

megabyte мегабайт

megafon рупор, мегафон

megahertz мегагерц

megajoule мегаджоуль

megaparsec мегапарсек

megastjerne мегазірка

megaton мегатонна

megavolt мегавольт

megawatt мегават

meget дуже, вельми

надто, занадто, надмірно, сильно

багато, чимало

megetsigende промовистий

mejeri маслоробня

mejse синиця

mejsel різець

mekanik механіка

mekaniker механік

mekanisering механізація

mekanisk механічний

mekanisme механізм

mel борошно

melankoli меланхолія

melankolsk меланхолійний

melbær мучниця, ведмежа ягода

melde оповіщати, повідомляти

melding повідомлення

mayonnaise melding
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mellem між, поміж, посеред, проміж,

серед

mellembølget середньохвильовий

mellemfolkelig міжнародний,

інтернаціональний

mellemkirkelig міжцерковний

mellemkomst посередництво

mellemkød промежина

mellemliggende проміжний

mellemmand посередник

mellemreligiøs міжрелігійний

mellemrum проміжок, інтервал

пробіл

mellemstatlig міждержавний

mellemøstlig середньо-східній

melodi мелодія

melodisk мелодичний

melodiøs мелодичний

melodrama мелодрама

melon диня

membran мембрана

memorandum меморандум

men однак, одначе

адже

але

зате

mene вважати, уважати

мати на увазі

mened лжесвідчення

meneder лжесвідок

mening думка, погляд

meningitis менінгіт

meningsbærende змістовний

meningsfuld розумний

meningsfælle однодумець

meningsløs абсурдний

беззмістовий

meningsløshed нісенітниця

meningsløst безглуздо

meningsmæssig змістовий

meningsmåling опит, опитування

menneske людина

menneskehed людство

menneskelig людський

menneskeliggøre олюднювати

menneskeliggørelse олюднення

menneskelighed людяність

menneskelignende людиноподібний

menneskeretsforkæmper правозахисник

menneskerettighedsforkæmperправозахисник

menneskesky замкнутий, нелюдимий

mennesketom пустинний, нелюдимий

menneskevrimmel натовп, юрба

menneskeæder канібал, людожер

menopause менопауза

mens поки

menstruation менструація

menstruel менструальний

mental ментальний

mentalitet менталітет

mentol ментол

mentor наставник

menu меню

menukort меню

mere більше

merian материнка, майоран

meridian меридіан

meritokrat меритократ

meritokrati меритократія

meritokratisk меритократичний

merkantilisme меркантилізм

merværdi додана вартість

merværdiafgift податок на додану вартість

mesolitikum мезоліт

meson мезон

mesosfære мезосфера

messing латунь

mest більшість

найбільш

mester майстер

чемпіон

mesterlig майстерний

mesterskab майстерство

чемпіонат

mesterværk шедевр

mestre опановувати

metaanalyse метааналіз

metabolisme метаболізм

metafor метафора

metaforisk метафоричний

metafysik метафізика

metafysisk метафізичний

metagalakse метагалактика

metainformation метаінформація

metal метал

metallisk металевий

metallurg металург

metallurgi металургія

metallurgisk металургійний

metamorfisme метаморфізм

metamorfose метаморфоз

metan метан

metanol метанол

metastase метастаз

meteor метеор

meteorit метеорит

mellem meteorit
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meteorolog метеоролог

meteorologi метеорологія

meteorologisk метеорологічний

meter метр

meterlang метровий

metermål сантиметр

metervis метрами

methan метан

metis метис

metode метод

metodelære методика

metodik методика

metodisk методичний

metodologi методологія

metrik метрика

metro метро

metropolit митрополит

mexicaner мексиканець

mexicansk мексиканський

miave нявкати

middag обід

південь

middagsmad обід

middel засіб, спосіб

middelalder середньовіччя

middelalderlig середньовічний

middelklasse середній клас

middelmådig середній

mide кліщ

midje талія

midlertidig тимчасовий

midlertidighed тимчасовість

midnat північ

midt насеред

midte середина

midterst середній

midtpunkt центр, середина

mig мене

migration міграція

migrere мігрувати

migræne мігрень

mikroanalyse мікроаналіз

mikrobe мікроб

mikrobiolog мікробіолог

mikrobiologi мікробіологія

mikrobiologisk мікробіологічний

mikrobryggeri мікроброварня

mikrobølge мікрохвиля

mikrobølget мікрохвильовий

mikrochip мікрочіп

mikrocomputer мікрокомп'ютер

mikroelektronik мікроелектроніка

mikroelement мікроелемент

mikrofarad мікрофарад

mikrofauna мікрофауна

mikrofilter мікрофільтр

mikroflora мікрофлора

mikrofon мікрофон

mikrofotografering мікрофотографія

mikrogram мікрограм

mikrokirurgi мікрохірургія

mikroklima мікроклімат

mikrokredit мікрокредит

mikrometer мікрометр, мікрон

mikron мікрон

mikroorganisme мікроорганізм

mikroprocessor мікропроцесор

mikrosekund мікросекунда

mikroskop мікроскоп

mikroskopi мікроскопія

mikroskopisk мікроскопічний

mikrostruktur мікроструктура

mikroverden мікросвіт

mikroøkonomisk мікроекономічний

mikse змішувати, перемішувати

mikser міксер

mil миля

mild м'який

mildhed м'якість

mildne зм'якшувати, пом'якшати,

пом'якшувати

mile миля

milepæl віха

militarisme мілітаризм

militarist мілітарист

militaristisk мілітаристський

militær воєнний, військовий

militærjunta хунта

miljø середовище

miljøforsker еколог

miljøforskning екологія

miljølære екологія

millennium тисячоріччя, тисячоліття

milliampere міліампер

milliard мільярд

milliarddel одна мільярдна

milliardær мільярдер

milligram міліграм

milliliter мілілітр

millimeter міліметр

million мільйон

milliondel одна мільйонна

millionvis мільйонами

millionær мільйонер

millisekund мілісекунда

millivolt мілівольт

meteorolog millivolt
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milliwatt міліват

milt селезінка

miltbetændelse спленіт, запалення селезінки

miltbrand сибірка

miltforstørrelse спленомегалія, збільшення

селезінки

miltsygdom спленопатія, захворювання

селезінки

mimik міміка

mimose мімоза

min мій

minaret мінарет

minde згадувати

пам'ять

mindelund меморіал

mindes пам'ятати, згадувати

mindesmærke пам'ятник

mindre менше

менший

mindrebemidlet незаможний

mindretal меншина, меншість

mindreværdig неповноцінний

mindreårig малолітній

mindske поменшувати

mindskning убування

mindst найменший

щонайменше, принаймні

mindsteløn мінімальна заробітна плата

mine міна

mineral мінерал

mineralisering мінералізація

mineralogi мінералогія

mineralogisk мінералогічний

mineralsk мінеральний

mineralvand мінеральна вода

minere заміновувати

minering мінування

minerydder сапер

minialbum мініальбом

miniature мініатюра

minibus мікроавтобус

minicomputer мінікомп'ютер

minikøkken мінікухня

minimal мінімальний

minimalisme мінімалізм

minimalist мінімаліст

minimalistisk мінімалістський

minimum мінімум

minister міністр

ministerium міністерство

mink норка

minoritet меншина, меншість

minus мінус

minut хвилина

minutlang хвилинний, однохвилинний

miocæn міоцен

mirabel алича

mirakel диво, чудо

mirakuløs чудесний

mis кішечка

misantrop мізантроп

misantropi мізантропія

misbrug зловживання

misdannelse вада, хиба, недолік, ґандж, порок

miserabel убогий

misere убогість

misfornøjet незадоволений

misforståelse непорозуміння

mishag невдоволення, незадоволення

mislyd галас, гамір, шум

mislykket невдалий, безуспішний

misnøje невдоволення, незадоволення

mispel чишкун, мушмула

missekat кішечка

missil ракета

mission місія

missionær місіонер

mistanke підозра, підозріння

сумнів

miste втрачати, губити

mistelten омела

mistillid недовір'я, недовіра,

недовірливість

mistro недовір'я, недовіра

mistrøstig безнадійний

mistænke підозрювати

mistænkelig підозрілий, сумнівний

mistænkt підозрюваний

misunde заздрити

misundelig заздрий, заздрісний

misundelse заздрість

misundelsesværdig завидний

mit мій

mjave нявкати

mjød мед

mjødurt гадючник

mobbe дражнити

знущатися

mobil мобільний

mobilisere мобілізовувати

mobiliseret мобілізований

mobilisering мобілізація

mobilitet мобільність

mobiltelefon мобільний телефон

mobning знущання

milliwatt mobning
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mod відвага, доблесть, рішучість,

сміливість, хоробрість

modalitet модальність

modangreb контратака

modanklage контробвинувачення

modarbejde вадити

modbevise спростовувати

mode мода

model модель

modelleret модельований

modem модем

moden зрілий, спілий, стиглий,

достиглий

modenhed зрілість

moder мати, мама, неня

moderat поміркований, помірний

moderator модератор

moderkage плацента

moderland батьківщина, вітчизна

moderlig материнський

modermorder бабуся

modermærke родимка

moderne сучасний

modernisere оновлювати, модернізувати

moderniseret модернізований, осучаснений

modernisering модернізація

modernisme модернізм

modernist модерніст

modernistisk модерністський

moderskab материнство

modersmål рідна мова

modersprog рідна мова

modfase протифаза

modforslag контрпропозиція

modgang опір

modgift протиотрута

modgåede зустрічний

modificeret модифікований

modificering змінення

modifikation модифікація

modig безстрашний, бідовий,

відважний, доблесний, рішучий,

сміливий, хоробрий

modkultur контркультура

modkup контрпереворот

modne спіти, визрівати

modning визрівання

modoffensiv контратака

modsat навпроти, напроти

протилежний

зворотний

modsigelse протиріччя

modsigelsesfri несуперечливий

modsigelsesfuld суперечливий

modsigelsesfyldt суперечливий

modsigende суперечливий

modstand відсіч

опір

modstander противник, супротивник

modstandsdygtig витривалий

modstandsevne витривалість

modstrid протиборство

modstridende суперечливий

modstå видержувати, витримувати

modsvar відповідність

modsvare відповідати

modsvarende відповідний, доречний,

належний, підходящий,

підхожий

modsvarighed відповідність

modsætning контраст

протиріччя

modsætningsfuld суперечливий

modsætningsfyldt суперечливий

modtage отримувати

приймати

modtagelig чутливий

modtagelighed чутливість, чуттєвість

modtagelse одержування, отримування

modtager одержувач

приймач

modul модуль

modulation модуляція

modvilje антипатія, відраза

modvillig в'ялий, млявий

modvirke протидіяти

modvirkning протидія

modvægt противага

mol моль

moldover молдаванин

moldovisk молдавський

molekyle молекула

molekylær молекулярний

molekylærbiologi молекулярна біологія

mollusk молюск

molotovcocktail коктейль молотова

molybdæn молібден

molær молярний

moment момент

monark монарх

monarki монархія

monarkist монархіст

monarkistisk монархістський

monetarisme монетаризм

monetær грошевий, грошовий

mongol монгол

mod mongol
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mongolsk монгольський

monitor монітор

monodi монодія

monoetnisk моноетнічний

monofysitt монофізит

monogami моногамія, одношлюбність

monografi монографія

monogram монограма

monokel монокль

monokord монохорд

monokromatisk монохроматичний

monokromi монохромія

monolit моноліт

monolitisk монолітний

monolog монолог

monomani мономанія

monoplan моноплан

monopol монополія

monopolisere монополізувати

monopoliseret монополізований

monopolisering монополізація

monopolist монополіст

monopolistisk монополістичний

monoteisme монотеїзм

monoteist монотеїст

monoteistisk монотеїстичний

monoton монотонний

monovalent одновалентний

monozygote монозигота

monster монстр

monstrøs драконівський

monsun мусон

montage монтаж

montenegriner чорногорець

montenegrinsk чорногорський

montere монтувати

monteret зібраний

montering монтаж

montør монтер

monument монумент

monumental монументальний

mop швабра

moppe швабра

mops мопс

mor мати, мама, неня

moral мораль

moralisme моралізм

moralist мораліст

moralistisk моралістичний

morallære етика

moralsk моральний

moratorium мораторій

morbroder дядько

morbror дядько

morbær шовковиця

morbærtræ шовковиця

mord вбивство, убивство

morder убивця

morderske убивця

more бавити, веселити, забавляти,

розважати

morel вишня

morfader дід, дідок

morfar дід, дідок

morfem морфема

morfin морфій

morfinist морфініст

morfologi морфологія

morfologisk морфологічний

morgen ранок

morgendæmring світання, світанок

morgenfrue нагідки

morgengry світання, світанок

morgenkåbe халат

morgenmad завтрак, сніданок

morgenmåltid сніданок

morgenrøde ранкова зоря

morkel зморшок

mormoder бабуся

mormor бабуся

moro втіха, утіха, забава

morsealfabet азбука морзе

morskab материнство

morsom смішний, кумедний, забавний

mortalitet смертність

morter міномет

moræne морена

mos пюре

мох

mosaik мозаїка

mosdyr мохуватка

mose багно, болото, драговина

mosebølle лохина

mosehornugle болотяна сова

moske мечет

moskito комар

moskushjort кабарга, мускусний олень

moskusokse вівцебик

moskusrotte ондатра

mosplante мох

moster тітка

motel мотель

motion вправа, тренування

motiv мотив

motivation мотивація

motiveret мотивований

mongolsk motiveret
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motor двигун, мотор

motorbåd катер

motorcykel мотоцикл

motorcykelsport мотоспорт

motorcyklist мотоцикліст

motordreven моторний

motordrevet моторний

motorsav бензопила

motortrafikvej автомобільна дорога

motorvej автомагістраль, автострада, шосе

motorvogn електровоз

motto девіз, гасло, лозунг

mousserende шипучий

mudder бруд, грязь

mug цвіль

muggen цвілий

mugne пліснявіти

muhamedanisme іслам, магометанство

muhamedansk магометанський

mukkert молот

mulat мулат

muldvarp кріт

muldyr мул

mulig можливий

вірогідний

mulighed можливість

muligvis можливо

multietnisk багатоетнічний

multikulturel багатокультурний

multilateral багатобічний, багатосторонній

multimedia мультимедіа

multimedieafspiller програвач

multinational багатонаціональний

multiplicere множити, умножати

multiplikation множення

multiplikativ мультиплікаційний

multiplikator множник

multiplum кратний

mulæsel ослюк

mumie мумія

mumle бурчати, бурмотати

mund рот

паща

mundharmonika губна гармоніка

munding гирло, устя

mundkurv намордник

mundtlig розмовний, усний

mungo мангуста

municipal муніципальний

munk монах, чернець

munter веселий, радісний

mur мур, стіна

murer каменяр

murmeldyr бабак

murre бурчати, бурмотати

mursejler серпокрилець, стриж

mursten цегла

murstensrød цегляно-червоний

mus миша, мишка

muse муза

musefugl птах-миша

musefælde мишоловка

musehale мишавка, мишачий хвіст

musetorn рускус

museum музей

musik музика

musikalsk музикальний, музичний

musikant музикант

musiker музикант

musikvidenskab музикознавство

muskat мускат

muskatnød мускат, мускатний горіх

muskel м'яз

muskelstærk м'язистий, мускулистий

muskuløs м'язистий, мускулистий

muslim мусульманин

muslimsk мусульманський

musling мідія

musvit синиця

musvåge канюк

mutant мутант

mutation мутація

mutter мама, мати, неня

mycelium грибниця

myg комар

myglignende комароподібний

mynde хорт, хортиця

myndig повнолітній

myndighed авторитет

відомство

повноваження

mynte м'ята

myr багно, болото, драговина

myrde вбивати, убивати

myre мураха

myrebille строкатка

myrebo мурашник

myrepindsvin єхидна

myresluger мурахоїд

myresyre мурашина кислота

myretue мурашник

myrte мирт

mysterium загадка

загадковість

mysteriøs загадковий

mystik містика

motor mystik
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mystisk містичний

myte міф

mytisk казковий, легендарний,

міфічний

mytolog міфолог

mytologi міфологія

mytologisk міфологічний

mytteri заколот

mæcen меценат

mæcenat меценат

mægler маклер

посередник

mægling посередництво

mægtig сильний, дужий, потужний

mælde лобода

mæle мовлення

mælk молоко

mælkeagtig молокоподібний

mælkebøtte кульбаба

mælkehat груздь

mælkesyre молочна кислота

mælkevejen чумацький шлях

mængde кількість

множина

mængdelære теорія множин

mærkbar відчутний, помітний, примітний

mærke виділяти, помічати

примічати, замічати, відчувати

знак, значок

mærkelig дивний, дивовижний, чудовий

mærkværdig знаменний

mæslinger кір

mæt ситий

mætning насичування

mætte насичувати

mættet насичений

mø діва, дівча

møbel меблі

møbler меблі

møde зустріч, побачення

зустрічати

mødes зустрічати

mødom дівоцтво

mødomshinde дівоча пліва

møg гній

møl міль

mølle млин

møller мельник, мірошник

mønster взірець, зразок

візерунок, узор

mønt монета

mørk темний

хмурий

mørke тьма, пітьма, темнота, темрява

mørkelagt затемнений

mørkerød багровий, багряний

mørkfarvet темний

mørkhudet темношкірий, чорношкірий

mørkhåret темноволосий

mørklagt затемнений

mørklægge затемнювати, затьмарювати

mørkne затемнювати, затьмарювати

møtrik гайка

må мусити

måde чин, манера

mådehold стриманість

mådeholden стриманий, помірний

mådeholdende стриманий, помірний

mådeholdenhed стриманість

mådelig поміркований, помірний

måge мартин

mål мета, ціль

міра, розмір

гол

мішень

мова

målbar вимірний

målbevidst цілеспрямований

målbevidsthed доцільність, цілеспрямованість

måle міряти

вимірювати

målebånd сантиметр

måleenhed одиниці вимірювання

målelig вимірний

måler лічильник

п'ядун

målestok масштаб

шкала

måling вимірювання

målløs безцільний

німий

målmand воротар

målrettet цілеспрямований

målsøgende самонавідний

måltid їда

målvogter воротар

måne місяць

måned місяць

månedlang одномісячний

månedlig місячний

månedsvis місяцями

månedyrkelse місяцепоклонство

månedyrker місяцепоклонник

månefartøj місяцехід

måneformørkelse місячне затемнення

månelignende місяцеподібний

mystisk månelignende
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månerude гронянка

mår куниця

mårhund єнотоподібний собака

måske либонь, мабуть, може, можливо

måtte мусити

nabo сусід

naboerske сусідка

nabolag сусіди

naboskab сусідство

naboskabelig сусідський, добросусідський

nadir надир

nafta нафта

naftalen нафталін

naftalin нафталін

nagle гвіздок, цвях

naiv наївний

naivitet наївність

nakke потилиця

nanometer нанометр

nanosekund наносекунда

nanoteknologi нанотехнологія

napalm напалм

nar блазень

narhval нарвал, єдиноріг

narkissos нарцис

narkohandel наркопродаж

narkohandler наркоторгівець

narkolepsi нарколепсія

narkoman наркоман

narkomani наркоманія

narkose наркоз

narkotikaafhængighed наркозалежність

narkotikabande наркобанда

narkotikabaron наркобарон

narkotikabekæmpelse наркоборотьба

narkotikadebat наркодебат

narkotikaekspert наркоексперт

narkotikaforbrydelse наркозлочин

narkotikaforbryder наркозлочинець

narkotikahandler наркоторгівець

narkotikahelvede наркопекло

narkotikakartel наркокартель

narkotikaklinik наркоклініка

narkotikakontrol наркоконтроль

narkotikakonvention наркоконвенція

narkotikakrig нарковійна

narkotikakriminalitet наркозлочинність

narkotikamafia наркомафія

narkotikamiljø наркосередовище

narkotikaorganisation наркоорганізація

narkotikapoliti наркополіція

narkotikapolitik наркополітика

narkotikaproblem наркопроблема

narkotikaproblematik наркопроблематика

narkotikaproduktion нарковиробництво

narkotikarede наркогніздо

narkotikasmugler наркоконтрабандист

narkotikasmugling наркоконтрабанда

narkotikasælger наркопродавець

narkotikatransport наркотранспорт

narkotikavirksomhed наркодіяльність

narkotikum наркотик

narkotisk наркотичний

narrativ оповідальний

narre дурити, обдурювати

narresut соска

nasal носовий

nat ніч

natalitet народжуваність

natdragt піжама, нічна сорочка

nation нація

national національний

nationaldemokrat націонал-демократ

nationalforsamling парламент

nationalhymne гімн

nationalisere націоналізувати

nationalisering націоналізація

nationalisme націоналізм

nationalist націоналіст

nationalistisk націоналістичний

nationalitet національність

nationalpark заповідник, національний парк

nationalsang гімн

natkjole піжама, нічна сорочка

natrium натрій

natron сода

natskjorte нічна сорочка

natskygge паслін

nattergal соловей

natur природа

naturalisation натуралізація

naturalisering натуралізація

naturalisme натуралізм

naturalist натураліст

naturalistisk натуралістичний

naturel природний, натуральний

naturfaglig природознавчий

naturfilosofi натурфілософія

naturforsker природознавець

naturfredningsmæssig природоохоронний

naturgas природний газ

naturgasforsyning газопостачання

naturhistorie природознавство

naturisme натуризм, нудизм

naturist натурист, нудист

naturlandskab пейзаж

månerude naturlandskab
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naturlig природний

naturligvis звісно, звичайно

naturpark заповідник

naturreservat заповідник

naturvidenskab природознавство

naturvidenskabelig природознавчий

naturvidenskabsmand природознавець

natviol дволиста любка

nautisk морський

navigation навігація

мореплавство, судноплавство

navigatør навігатор

navle пуп, пупок

navlebeskuende самозайнятий

navlestreng пуповина

navn ім'я

назва, найменування

navne тезко

navnebroder тезко

navnebror тезко

navnedag іменини

navnefælle тезко

navnefætter тезко

navneord іменник

navnesøster тезко

navngive називати, іменувати,

найменувати

navnløs безіменний

navr клен

nazisme нацизм

nazist нацист

nazistisk нацистський

neandertaler неандерталець

ned додолу, донизу, вниз, наниз,

униз

nedad додолу, донизу, вниз, наниз,

униз

nedadbøjet похилий, схилений

nedadgående убутний

nedarvet успадкований

nedbryde розщеплювати

nedbrydning розпад

nedbør опади

nede внизу, нанизу, унизу

nedefra знизу

nedenfor внизу, нанизу, унизу

nedenfra знизу

nedennævnt нижчезгаданий

nedenstående нижчезгаданий

nederdel спідниця

nederdrægtig низький, підлий

nederdrægtighed низькість, підлота, підлість

nederlag поразка

nederlagsstemning безнадійність

nederlandsk голландський, нідерландський

nederlænder голландець, нідерландець

nederst нижній, спідній

nedfald опади

nedfaldsskakt сміттєпровід

nedfryse замерзати, мерзнути

заморожувати

nedfrysning заморожування

nedgang занепад

зниження

nedgående убутний

nediset примерзлий

nedkæmpe змагати, подолувати, подужувати

nedkøle охолоджувати

nedkøling охолодження

nedlægge закривати

nedover додолу, донизу, вниз, наниз,

униз

nedre нижній, спідній

nedsat знижений

nedskrive списувати

nedskære урізувати

nedskæring урізування

nedstemt журний, смутний, сумний,

засмучений, печальний, тужний,

скорбний

nedstigende убутний

nedsætte зменшувати, знижувати

nedsættelse пониження

nedsættende зневажливий

nedtrapning скорочення

nedtrappe скорочувати

nedtur спад, падіння

nedvurdere недооцінювати

nedvurdering недооцінка

недооцінювання

nedværdige принижувати

nedværdigelse принижування, приниження

nedværdigende принизливий

nedværdiget принижений

negation заперечення

negativ від'ємний, негативний

neger негр

negl ніготь

negligere ігнорувати, проігнорувати,

знехтувати

negligering зневажання, знехтування

nej ні

nekrolog некролог

nekrose некроз

nektar нектар

nektarin нектарин

naturlig nektarin
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nellike гвоздика

nem легкий, простий

nemlig власне, саме

neodym неодим

neofyt неофіт

neogen неоген, неогеновий період

neoimpressionisme неоімпресіонізм

neoklassisk неокласичний

neolitikum неоліт

neologisme неологізм

neon неон

neoplatonisme неоплатонізм

neoteni неотенія

neptunium нептуній

nerie олеандр

nerve нерв

nervelæge нервопатолог

nervøs нервовий

nervøsitet нервовість

nestor нестор, старійшина

net мережа

сітка, сіть

тенета

nethinde ретина, сітківка

netop саме, точно

netto нетто

netværk мережа

neurobiologi нейробіологія

neurobiologisk нейробіологічний

neurofysiologi нейрофізіологія

neurofysiologisk нейрофізіологічний

neurokirurg нейрохірург

neurokirurgi нейрохірургія

neurokirurgisk нейрохірургічний

neurolog невролог

neurologi неврологія

neurologisk неврологічний

neuromedicin неврологія

neuron нейрон

neurose невроз

neutral нейтральний

neutralisere нейтралізувати

neutraliserende нейтралізуючий

neutralisering нейтралізування

neutralitet нейтральність

neutrino нейтрино

neutron нейтрон

neutronstjerne нейтронна зоря

nevø небіж, племінник

newzealandsk новозеландський

newzealænder новозеландець

ni дев'ять

niacin нікотинова кислота, ніацин

nibinds дев'ятитомний

niche ніша

nicifret дев'ятизначний

nidages дев'ятиденний

nidobbelt дев'ятиразовий

niece небога, племінниця

niende дев'ятий

niendedel одна дев'ята

nier дев'ятка

nietages дев'ятиповерховий

nihilisme нігілізм

nihilist нігіліст

nihilistisk нігілістичний

nikant дев'ятикутник

nikantet дев'ятикутний

nikke кивати

nikkedukke маріонетка

nikkel нікель

nikotin нікотин

nikotinfri безнікотиновий

niobium ніобій

nippel ніпель

nirvana нірвана

nisse гном

nitimers дев'ятигодинний

nitrat нітрат

nitrit нітрит

nitrobenzen нітробензол

nitrogen азот

nitroglycerin нітрогліцерин

nitten дев'ятнадцять

nittende дев'ятнадцятий

nittenårig дев'ятнадцятирічний

niveau рівень

niøje мінога

niårig дев'ятирічний

nobel шляхетний, благородний

nobelium нобелій

node нота

nogen декотрий, деякий

дехто, хтось

декілька

nogenledes абияк

nogensinde будь-коли, колись

nogensomhelst хтось

nogensteds абиде, деінде, десь

nogenting абищо, дещо, щось

noget абищо, дещо, щось

nogle декілька

nok вдосталь

годі, досить

nomade кочівник

nomadisk кочовий

nellike nomadisk
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nomenklatur номенклатура

nomination номінація

nominativ називний відмінок

nominel номінальний

nominere висувати

nonne монахиня, черниця

nonsens нонсенс

nord північ

nordafrikaner північноафриканець

nordafrikansk північноафриканський

nordamerikaner північноамериканець

nordamerikansk північноамериканський

nordatlantisk північноатлантичний

nordbo півничанин

nordboer півничанин

nordenfra з півночі

nordeuropæer північноєвропеєць

nordeuropæisk північноєвропейський

nordfra з півночі

nordisk північний

скандинавський

nordkoreaner північнокореєць

nordkoreansk північнокорейський

nordlig північний

nordlys північне сяйво

nordmand норвежець

nordover на північ

nordpå на півночі

nordre північний

nordskandinavisk північноскандинавський

nordukrainsk північноукраїнський

norm норма

normal звичайний, нормальний

normalfordeling нормальний розподіл

normalisere нормалізувати

normalisering нормалізація

normalt нормально

normativ нормативний

normeret нормований

normgivende нормативний

normsættende нормативний

norrøn давньоскандинавський

norsk норвезький

norsksproget норвезькомовний

nostalgi ностальгія

nostalgisk ностальгійний

not нотатка, запис

notar нотаріус

notarial нотаріальний

notat нотатка, запис

note нота

нотатка

notere записувати, занотовувати

notesblok блокнот

notificere оповіщати, повідомляти

notifikation повідомлення

nougat нуга

novelle новела

november листопад

novice новачок

nu нині, тепер, зараз

nuance нюанс

nudel локшина

nudisme натуризм, нудизм

nudist натурист, нудист

nudistisk натуристський, нудистський

nudler локшина

nuklear ядерний

nukleon нуклон

nul нуль

nulevende сьогоднішній

numerisk чисельний, числовий

numismatik нумізматика

numismatisk нумізматичний

nummer номер

nummerere нумерувати

nutid теперішнє

nutidig нинішній, теперішній

nutria нутрія

nuværende нинішній, теперішній

ny новий, свіжий

nyankommen новоприбулий

nybagt свіжовипечений

nybeboer новосел

nybegynder починаючий

nybygger поселенець

nydannelse неологізм

nyde користуватися

nydelig чудовий

nyest найновіший

nyfascisme неофашизм

nyfascist неофашист

nyfascistisk неофашистський

nyfeminisme неофемінізм

nyfeminist неофемініст

nyfeministisk неофеміністський,

неофеміністичний

nyfigen допитливий

nyfigenhed допитливість

nyfødt новонароджений

nyhed новина

nyheder новини

nyimperialisme неоімперіалізм

nyimperialist неоімперіаліст

nyimperialistisk неоімперіалістичний

nyimpressionist неоімпресіоніст

nomenklatur nyimpressionist
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nyindført новозапроваджений

nyklassicisme неокласицизм

nykolonialisme неоколоніалізм

nykonservatisme неоконсерватизм

nykonservativ неоконсервативний

nykøbt новопридбаний

nyliberal неоліберальний

nylig недавно

nylon нейлон

nymfe німфа

nymåne молодик

nynazisme неонацизм

nynazist неонацист

nynazistisk неонацистський

nyre нирка

nyrealist неореаліст

nyreformet ниркоподібний

nyregistreret новозареєстрований

nyrekrut новобранець

nys чхання

nyse чхати

nysgerrig допитливий

nysgerrighed допитливість

nyskabt новостворений

nytte зиск, користь

nytteløs безкорисний, некорисний

nyttesløs безкорисний, некорисний

nyttevirkning коефіцієнт корисної дії

nytteværdi зиск, користь, вигода

nyttig корисний

nytår новий рік

nytårs новорічний

nyvalgt новообраний

næb дзьоб

næbdyr качкодзьоб

nægte відмовляти

nælde кропива

nældesilke повитиця, перстенець, сплітачка,

хмелинка

næppe ледве

nær близький, ближній

наближений

біля

nærbeslægtet близькоспоріднений

nære годувати

nærhed близькість

næring живлення, харчування

корм, пожива

підприємництво, промисловість

næringsdrivende підприємець, промисловець

næringsliv підприємництво

næringsmiddel їжа, харчі, корм

næringsrig живильний

nærliggende прилеглий

nærme наближатися

nærmere ближче

nærmest найближчий

nærmestliggende найближчий

nærstående ближній

nærsynet короткозорий

nærsynethed короткозорість, міопія

nærtliggende прилеглий

nærtstående ближній, близький

nærvær присутність

nærværende присутній

næs мис

næse ніс, носик

næsebor ніздря

næsehorn носоріг

næste дальший, наступний, подальший

næsten майже, приблизно

næsvis безсовісний, безсоромний

næve кулак

nævne називати, іменувати,

найменувати

згадувати

nævnelse згадування

nævner знаменник

nævneværdig знаменний

nævnt згаданий, названий

nød нужда

необхідність

горіх

nøddekrige горіхівка

nødig знехотя, неохоче

nødlidende бідний

nødsituation нужда

nødstedt збіднілий

nødt обов'язковий

nødtvungen вимушений, змушений,

примушений

nødvendig потрібний, необхідний

nødvendighed необхідність

nødvendigvis неодмінно, обов'язково

nøgen голий, оголений

nøgendans стриптиз

nøgendanserinde стриптизерка

nøgenhed нагота, голизна

nøgenscene стриптиз

nøgle ключ

nøgleben ключиця

nøjagtig доскональний

точний

nøjagtighed точність

nøjsom невибагливий

nøkkerose латаття

nyindført nøkkerose
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nøle вагатися

nå встигати, устигати

досягати

nåde милосердя

nådegave милостиня, пожертвування

nådeløs безпощадний

nådig милостивий

nål голка

глиця, хвоя

шпичка

nålefisk іглиця

nåleformet голкоподібний

nåleskov бір

når коли

oase оаза, оазис

obelisk обеліск

oberst полковник

objekt об'єкт

objektiv об'єктив

безсторонній, об'єктивний

objektivitet об'єктивність

obligation облігація

obligatorisk обов'язковий

observation спостереження

observationsevne уважність, пильність

observationsmæssig спостережний

observatorium обсерваторія

observatør спостерігач

observere спостерігати

obskur нерозбірливий, туманний

obstruktion обструкція

occidental західний

ocean океан

oceanograf океанограф

oceanografi океанографія

oceanografisk океанографічний

odde мис

odder видра

ode ода

odiøs одіозний

odontolog дантист, стоматолог

odontologi стоматологія

odontologisk стоматологічний

odør запах

offensiv атака, наступ, напад

наступальний

offentlig суспільний, громадський

публічний, привселюдний

всезагальний

offentliggjort опублікований, виданий

offentliggøre оприлюднювати

offentliggørelse оприлюднення

offentlighed публічність, гласність

спільнота

offer жертва

offervilje самовідданість

offervillig самовідданий

officer офіцер

officiel офіціальний, офіційний

ofre жертвувати

ofring жертвопринесення

oftalmolog офтальмолог

oftalmologi офтальмологія

oftalmologisk офтальмологічний

oftalmoskop офтальмоскоп

oftalmoskopi офтальмоскопія

ofte часто, нерідко, частенько

og й, та, і

også також, теж

ohm ом

ohmmeter омметр

okkupant окупант, загарбник

okkupation окупація

okkupere окупувати

okkuperet окупований

okkupering окупація

okse бик, віл

oksekød яловичина

oksetunge лікарський воловик, вологід,

краснокорень

okseøje хризантема

oktaeder октаедр, восьмигранник

oktal вісімковий

oktav октава

oktober жовтень

okular окуляр

oldebarn правнук

oldefar прадід

olding старик

oldnordisk давньоскандинавський

oleander олеандр

olie нафта

олія

olieafhængighed нафтозалежність

olieagtig масляний

oliebørs нафтобіржа

oliedepartement нафтодепартамент

olieekspert нафтоексперт

olieforsyning нафтопостачання

olieindtægt нафтоприбуток

olieindustri нафтопромисловість

oliekartel нафтокартель

oliekonflikt нафтоконфлікт

oliekrise нафтокриза

olieplatform нафтоплатформа

nøle olieplatform
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olieprodukt нафтопродукт

oliereservoir нафтосховище

olieressource нафторесурс

olierørledning нафтогін, нафтопровід

olieselskab нафтокомпанія

olietankskib танкер

olieterminal нафтотермінал

olietransport нафтотранспорт

oligark олігарх

oligarki олігархія

oligarkisk олігархічний

oligeværdig нееквівалентний

oligocæn олігоцен

oligofreni олігофренія

oligopol олігополія

oliven маслина, оливка

olivenfarvet маслиновий

olivengrøn маслиновий

olympiade олімпіада

olympisk олімпійський

om об, про

біля, довкола, навколо, при, у

omadressere пересилати, переадресовувати

omadressering переадресування

omarbejdelse переробка

ombestemme передумувати

ombudsmand омбудсмен

omdanne перетворювати, переінакшувати

omdannelse перетворювання,

переінакшування

omdrejning обіг

omdøbe перейменовувати

omdømme репутація

omegn область, околиця

omen ознака

omfang обсяг

omfangsrig широкий

omfatte обіймати

omfattende широкий

omfavne обіймати

omfordele перерозподіляти

omfordeling перерозподіл

omfordelt перерозподілений

omforme перетворювати, переінакшувати

omformer трансформатор, перетворювач

omgang спілкування

omgangskreds оточення

omgive оточити, оточувати

omgivelse оточення

omgivelser оточення

omgjort перероблений

omgruppere перегруповувати

omgruppering перегрупування

omgøre перетворювати, переінакшувати

omgørelse перероблення, перетворювання,

переінакшування

omgå обминати, обходити

omgåelse обхід

omhu дбання, піклування, турбота

omhyggelig дбайливий

omklæde перевдягатися, переодягатися

omklædning перевдягання

omklædningsrum роздягальня

omklædt перевдягнений

omkomme гинути, загибати

загинути

omkostning видаток, витрата, затрата

omkreds коло, периметр

omkring довкола, кругом, навколо

omkringliggende прилягаючий

omkvæd приспів

omløb обіг, кругообіг, круговорот,

циркуляція

omløbsbane орбіта

траєкторія

ommale перефарбовувати

ommalet перефарбований

omnibus омнібус

omnipotens міць

omnipotent всемогутній, всесильний

omorganisering реорганізація

omplacere переносити

omplaceret перенесений

omplante пересаджувати

ompotning пересадка

ompotte пересаджувати

omprioritere переглядати

omprioritering перегляд

omregne перелічувати, перераховувати

omregning перелік, перерахування

omringe оточувати

omringet оточений, облямований

område область, ареал

околиця

omsiggribende прогресуючий

omskifter вимикач, вмикач, перемикач

omskoling перепідготовка

omskrive обрисовувати

omskære обрізати

omskærelse обрізання

omskæring обрізання

omslag обгортка

omsorg дбання, піклування

omsorgsfuld дбайливий

omsorgsfuldhed дбання, піклування

omstigning пересадка

olieprodukt omstigning
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omstille переміщати, переміщувати

omstilling реорганізація

omstridt спірний

omstrukturere реструктурувати

omstrukturering реструктуризація

omstændelig детальний, вичерпний,

докладний, доскональний

omstændelighed обставина

omstændighed обставина

omsætning дохід

omtale згадувати

omtrent приблизно

omtrentlig приблизний

omtænksom обережний, обачний

omtåget мрячний, туманний

omvendt зворотний

omvisning екскурсія

omvurdere переглядати, переоцінювати

onani онанізм

onanist онаніст

ond злий, злобний, злісний,

зловмисний

ondartet злоякісний

ondskab зло

ondskabsfuld злий, злобний, злісний,

зловмисний

ondskabsfuldhed злоба, злість, злісність

onkel дядько

onkolog онколог

onkologi онкологія

onkologisk онкологічний

onsdag середа

ontologi онтологія

op вверх, догори, наверх, нагору,

угору

opad вверх, догори, наверх, нагору,

угору

opadgående висхідний, наростаючий

opadstigende висхідний, наростаючий

opak непрозорий

opbevare зберігати

opbevaring збереження

opblomstring розквіт

opblæsbar надувний

opblæse надувати

opblæst надутий

opbygge споруджувати

opbygning будівництво

opdage викривати, виявляти, відкривати

opdagelse винайдення, винахід, відкриття

opdager винахідник

opdaget відкритий, знайдений

opdatere відновлювати, оновлювати

відновляти, оновляти

opdatering оновлення

opdigt вигад, вигадка, вимисел

opdigte видумувати, придумувати

opdrag завдання

замова

opdrage виховати, виховувати

opdragelse виховання

opdragende виховний

opdrager вихователь

opera опера

operamæssig оперний

operation операція

operationel справний, дійовий, робочий

operativ операційний

operativsystem операційна система

operator оператор

operatør оператор

operere діяти

оперувати

operette оперета

opfatte відчувати, сприймати

opfattelse сприйняття

opfinde вигадувати

opfindelse винайдення, винахід, відкриття

opfinder винахідник

opfindsom винахідливий

opfindsomhed винахідливість

opflamme запалювати

opfordre закликати, заохочувати

opfordring заклик, поклик, призов,

спонукання, заохочення

opfostre вирощувати, культивувати,

обожнювати, поклонятися,

ростити

opfostret вихований

opfostring виховання

opfriskende підбадьорливий

opfylde виконувати, виповнювати

opføre реєструвати

opførelse реєстрація

opførsel поведінка

opgang зріст

під'їзд

opgave завдання, задача

opgive відмовіться

надавати

opgradere оновлювати

opgradering оновлення

opgør розрахунок

opgående висхідний

наростаючий

omstille opgående

Dansk-ukrainsk ordbog 122



ophav начало, початок

ophavskvinde авторка

ophavsmand автор

засновник, фундатор

ophavsret авторське право

ophede нагрівати, підігрівати

ophedning нагрівання

ophidse збуджувати

ophidselse збудження

ophidset збуджений

ophold мешкання, перебування

opholde мешкати, перебувати

opholdsstue вітальня

opholdsted місце перебування

ophæve скасовувати

ophøre вщухати, ущухати, убувати

opildne запалювати

opinionsundersøgelse опит, опитування

opium опіум

opkalde називати, іменувати,

найменувати

opkast блювання

opklare виясняти, розбиратися

opklarende тлумачний

opkvikkende підбадьорливий

opkøb закупівля

oplade заряджати

opladelig що заряджається

opladning зарядка

opladt заряджений

oplag видання

тираж

opleve пізнавати

сприймати

oplevelse сприйняття

oplive оживляти

oplyse освітлювати

інформувати

oplysning освітлення

інформація

зведення

opløse розчиняти

скасовувати

opløselig розчинний

opløselighed розчинність

opløsning розчин

розчинення

різкість

opløsningsevne розчинність

opløsningsmiddel розріджувач, розчинник

opmuntre бадьорити, підбадьорювати

opmuntrende заохочувальний,

підбадьорливий,

підбадьорюючий

opmuntring заохочення

opmærkningssprog мова розмітки

opmærksom пильний, уважний,

спостережливий

opmærksomhed пильність, уважність

увага

opnå досягати

opnåelig досяжний

opnåelse досягнення

opofrelse самовідданість

opofrende самовідданий

opossum опосум

opover вверх, догори, наверх, нагору,

угору

oppe вверху, наверху, нагорі, угорі

oppefra зверху

oppegående життєрадісний

opponent опонент

opponere опонувати

opportun сприятливий

opportunisme опортунізм

opportunist опортуніст

opportunistisk опортуністичний

opposition опозиція

oppositionel опозиційний

oppositionspolitiker опозиціонер

oprejse піднімати

oprejsning підняття

oprejst піднятий

opret вертикальний

opretholde забезпечувати

opretstående вертикальний

oprette закладати, засновувати

oprettelig поправний, виправний

oprigtig відвертий, прямодушний,

щирий, щиросердечний

oprindelig первісний, початковий

oprindelighed самобутність

oprindelse початок

opruste озброювати

oprustning озброєння

мілітаризація

oprydning прибирання

oprør бунт, заколот, повстання

заворушення

oprøre збуджувати

oprørende обурливий

oprører бунтар, бунтівник, заколотник

oprørt обурений, розбурханий,

розтривожений

ophav oprørt
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opsige звільнювати, увільнювати,

відстороняти

opsigelse звільнення, увільнення

opsigt увага

opsigtsvækkende знаменний

opsigtvækkende знаменний

opskrift рецепт

opslag об'ява

opslagsbog довідник

opspore висліджувати, вистежувати

opsporing висліджування, вистежування

opstand бунт, заворушення, заколот,

повстання

opstandelse воскресіння

opstigning вознесіння

opstå виникати, поставати, складатися,

утворюватися

opsummere підсумовування

opsyn спостереження

opsynsmand наглядач

optag прийом

запис

optage займати

optaget зайнятий

optegne занотовувати

optik оптика

optiker оптик

optimal оптимальний

optimisme оптимізм

optimist оптиміст

optimistisk оптимістичний

optisk оптичний

optjene заробляти

optrapning ескалація

optræde виступати

optræden виступ

optrækker штопор, коркотяг

optøjer заворушення

opuntia опунція

opvarme обігрівати, підігрівати

opvarmet нагрітий

opvarming опалення, опалювання

обігрів

opvarmning опалення, опалювання

обігрів

opvarter кельнер, офіціант

opvarterske офіціантка

oral оральний

orange помаранчевий, жовтогарячий,

оранжевий

orangefarvet оранжевий, помаранчевий,

жовтогарячий

orangutang орангутанг

orator оратор, промовець

oratorisk ораторський

ord слово

ordblind дислектик

ordbog словник

ordbogslignende словникоподібний

orden лад, порядок

стрій, устрій

послідовність

орден

ordentlig належний, доречний

ordfattig малослівний

ordforråd запас слів

ordinat ордината

ordinær звичайний, звичний

ordknap малослівний

ordknaphed малослівність

ordlyd дослівно

ordløs безсловесний

ordne налагоджувати, урегульовувати

влаштувати

упорядковувати

ordnet влаштований, налагоджений

упорядкований

ordning порядок

устрій

ordre наказ, приказ, указ, веління,

директива, розпорядження

ordret дослівний

ordskifte дискусія

ordsprog приказка, прислів'я

organ орган

organisation організація

organisator організатор

organisatorisk організаторський

organisere організовувати, підготовляти

organiseret організований

organisering організація

organisk органічний

organisme організм

organist органіст

orgasme оргазм

orgel орган

orgie оргія

orientaler житель сходу

orientalist сходознавець

orientalistik орієнталістика, сходознавство

orientalsk східний

orientere орієнтувати

orienteret орієнтований

orientering орієнтація

origami оріґамі

opsige origami
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original оригінал

оригінальний

originaldokument оригінал

originalitet оригінальність

orkan буревій, ураган

orke видержувати, витримувати

orkester оркестр

orkide орхідея

orm хробак, черв'як

ornament орнамент

ornitolog орнітолог

ornitologi орнітологія

ornitologisk орнітологічний

ortodoks православний

ortodoksi православ'я

ortoepi орфоепія

ortogonal ортогональний

ortografi орфографія

ortografisk орфографічний

ortonormal ортонормований

ortopæd ортопед

ortopædi ортопедія

os нас

oscillation осциляція

oscillator осцилятор

oscillograf осцилограф

oscillogram осцилограма

osmium осмій

osseter осетин

ossetier осетин

ossetisk осетинський

ost сир

ostemasse сир

otte вісім

ottebinds восьмитомний

ottecifret восьмизначний

ottecylindret восьмициліндровий

ottedages восьмиденний

ottedobbelt восьмиразовий

otteetages восьмиповерховий

ottekant восьмикутник

ottekantet восьмикутний

ottende восьмий

ottendedel одна восьма

otter вісімка

ottetal вісімка

ottetimers восьмигодинний

otteårig восьмирічний

ouverture увертюра

oval овал

овальний

ovarium яєчник

ovation овація

oven вверху, наверху, нагорі, угорі

на, над, понад

ovenfor вверху, наверху, нагорі, угорі

ovenfra зверху

ovennævnt вищезгаданий, вищевідзначений

ovenomtalt вищевідзначений, вищезгаданий

ovenpå вверху, наверху, нагорі, угорі

на, над, понад

ovenstående вищестоящий

over на, над

понад

по

overalt всюди, усюди, повсюди, скрізь

overanstrenge перевтомлювати,

перенапружувати

overanstrengelse перевтома, перенапруга

overbefolket перенаселений

overbefolkning перенаселеність

overbelaste перевантажувати

overbelastet перевантажений

overbelastning перевантаження

overbevidst пересвідчений

overbevise умовляти, переконувати

overbevisende переконливий

overbevist пересвідчений

overbyg надбудова

overdreven надмірний

overdrive перебільшити

overdrivelse перевершення

overdække заслоняти, накривати

overens згода, злагода

overenskomst угода, договір

overensstemmelse згода, злагода

відповідність

overensstemmende належний, доречний,

відповідний

overfald напад

overfalde нападати, накидатися

overfaldsmand агресор, нападник

overfalle нападати, накидатися

overflade поверхня

overfladespænding поверхневий натяг

overfladisk поверхневий, поверховий

overfladiskhed поверховість

overflod достаток

надвишок, надлишок

overflyve перелітати

overflyvning переліт

overflødig рясний

зайвий, надмірний

overflødighed достаток

надвишок, надлишок

overflødighedshorn ріг достатку

original overflødighedshorn
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overfor напроти, навпроти

overforbrug перевитрата

overforbruge перевитрачати

overfylde переповняти

overfølsom надчуттєвий

overfølsomhed надчутливість

overførbar переносний

overføre переносити

переводити

передавати

overføring передача

переведення

перенесення

overførsel переказ

передача

переведення

перенесення

overført переносний

overgang перехід

overgive передавати

overgreb насилля, насильство

overgå перевершити

overhaling випереджати, обганяти

overhovedet взагалі, загалом

overhængende наближений

overhøre ігнорувати, проігнорувати

overjordisk неземний, небесний

overkant верх

overkomme долати, пересилювати

overkop чашка, філіжанка

overlade передоручати

overlappe перетинати

overlegen зарозумілий

overleve виживати, переживати

overlevelse виживання

overlevere передоручати

overmenneske надлюдина

overmenneskelig надлюдський

overmorgen післязавтра

overnatning ночівля

overnatningssted нічліг

overnaturlig надприродний

overophede перегрівати

overophedet перегрітий

overophedning перегрів

overopsyn наглядання

overopsynsmand наглядач

overordentlig особливий, неординарний,

надзвичайний

overproduktion надвиробництво,

перевиробництво

overraske дивувати

overraskelse подив, дивування

несподіванка

overraskende дивний, дивовижний, чудесний,

чудовий

overrasket здивований

oversanselig надприродний

overse ігнорувати, проігнорувати

oversende пересилати

oversigt хроніка

overskrift заголовок, рубрика

overskriftløs неозаглавлений

overskud прибуток

overskue оглядати

overskyet хмарний, хмурий

overskygge затемнювати, затьмарювати

затінювати

overskygget затінений

overskæg вус

overspille перегравати

overstige перевершувати, перевищувати,

перебільшувати

overstryge закреслювати

overstråle затемнювати, затьмарювати

overstående вищестоящий

oversvømme затоплювати, затопляти

oversvømmelse наводнення, паводок, повіддя,

повінь

oversvømmet затоплений

oversætte перекладати

oversættelse переклад, перекладання

oversætter перекладач

oversøisk заморський

overtale умовляти, переконувати

переманювати

overtro забобон, марновірство

overtroisk марновірний

overtræde порушувати

overtrædelse порушення

overtræder порушник

overtræt виморений, перевтомлений

overtræthed перевтома

overtyde умовляти, переконувати

overveje переглядати, переоцінювати

overvinde долати, перемагати,

пересилювати

overvintre зимувати, перезимовувати,

перезимувати

overvintring зимівля

overvundet подоланий

overvurdere переоцінювати

overvåge спостерігати

стежити

overvågning спостереження

overfor overvågning
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ovn грубка, піч

ovnfugl пічник

ovulation овуляція

oxid окис, оксид

oxidation іржавіння

oxygen кисень

ozelot оцелот

ozon озон

ozonlag озоновий шар, озоносфера

pacifisme пацифізм

pacifist пацифіст

pacifistisk пацифістський

padde жаба

paddehat гриб

padderok хвощ

padle гребти, веслувати

padler весляр

padleåre весло

paginere нумерувати

pagt пакт

pakfuld переповнений

pakistaner пакистанець

pakistansk пакистанський

pakke згорток, сувій, пака, пакунок

посилка

пакувати, запаковувати,

упаковувати, загортати

pakker пакувальник, пакувальниця

palads палац

palet палітра

palladium паладій

palme пальма

palmesøndag вербна неділя

palmetræ пальма

palæoantropologi палеоантропологія

palæobiologi палеобіологія

palæobotanik палеоботаніка,

фітопалеонтологія

palæobotanisk палеоботанічний

palæocæn палеоцен

palæofytologi фітопалеонтологія

palæogen палеоген

palæogeografi палеогеографія

palæograf палеограф

palæografi палеографія

palæografisk палеографічний

palæoklimatologi палеокліматологія

palæolitikum палеоліт

palæontolog палеонтолог

palæontologi палеонтологія

palæontologisk палеонтологічний

palæozoologi палеозоологія

palæstinenser палестинець

palæstinensisk палестинський

panda панда

pandabjørn панда

pande чоло, лоб

сковорода, сковорідка

pandekage млинець, млинчик

pandemi пандемія

panel панель

panik паніка

panikmager панікер

panisk панічний

panorama панорама

panser броня

панцир

panserbrydende бронебійний

panserkøretøj бронемашина

panservogn бронемашина

panservogner бронетехніка

pant застава

pante закладати

panteon пантеон

panter пантера

panterfluesvamp пантерний мухомор

pantograf пантограф, струмоприймач

pantomime пантоміма

pantsætte закладати

pantsættelse закладання

pap картон

papa батько, отець, папа, тато, татко

papegøje папуга

papegøjeagtig папугоподібний

papegøjesyge орнітоз

papir папір

papiraffald макулатура

paprika перець

papyrus папірус

par пара

парний

parabel парабола

parabolisk параболічний

paraboloide параболоїд

parabolsk параболічний

parade парад

paradentose періодонтит

paradigme парадигма

paradis рай

paradisfisk макропод

paradisisk райський

paradoks парадокс

paradoksal парадоксальний

paraffin парафін

paraglider параплан

paragraf параграф

ovn paragraf
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parallakse паралакс

parallel паралель

паралельний, рівнобіжний

parallelepipedum паралелепіпед

parallelisme паралелізм

parallelogram паралелограм

paralyse параліч

paralysere паралізувати

paramagnetisk парамагнетичний

paramagnetisme парамагнетизм

parameter параметр

parametrisk параметричний

paramilitær воєнізований

paranoia параноя

paranoid параноїчний

paranoiker параноїк

paraply парасоль, парасолька, зонт,

зонтик

paraplyliknende зонтоподібний

parapsykolog парапсихолог

parapsykologi парапсихологія

parapsykologisk парапсихологічний

parasit паразит

parasol парасоль, парасолька, зонт,

зонтик

parentes дужка

parere відбивати

parfume парфуми

parfumeri парфумерія

pariserhjul оглядове колесо

park парк

parkeringshus гараж

parkeringsplads стоянка

parket паркет

parkinsonisme паркінсонізм

parlament парламент

parlamentariker парламентарій

parlamentarisk парламентський

parlamentarisme парламентаризм

parlamentsmedlem депутат, парламентарій

parlør розмовник

parodi пародія

parodontose періодонтит

parre парувати

parrettået парнокопитий

parring парування, спаровування

parsec парсек

part частина, частка

partenogenese партеногенез

parthaver пайовик

parti партія

participium дієприкметник

partiel частковий

partifælle однопартієць

partikel частинка

partikelfysik фізика елементарних частинок

partikollega однопартієць

partikulær корпускулярний

partiløs безпартійний, непартійний

partiløshed непартійність

partisan партизан

partisk партійний

необ'єктивний

partiskhed упередженість

partitilhørighed партійність

partner партнер

partnerskab партнерство

paryk перука, парик

parykbusk скумпія, райдерево, сумах

pas паспорт

pasning дбання, піклування

passabel прийнятний

passage прохід

passager пасажир

passat пасат

passatvind пасат

passe доглядати

пасувати

passende підходящий, підхожий

належний, доречний

passer циркуль

passere минати, мінувати, проходити

passerseddel перепустка, пропуск

passion пристрасть

passionsblomst пасифлора

passionsfrugt маракуйя, їстівний страстоцвіт

passiv пасивний

passivitet пасивність

pasta макарони

паста

pastel пастель

pasteurisering пастеризація

pastor пастор

patent патент

patentere патентувати

patentering патентування

paternitet батьківство

patient пацієнт

patogen патогенний

patologi патологія

patologisk патологічний

patriark патріарх

patriarkalsk патріархальний

patriarkat патріархат

patriot патріот

patriotisk патріотичний

parallakse patriotisk
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patriotisme патріотизм

patron патрон

patronat патронаж

patrulje патруль

patruljere патрулювати

patruljering патрулювання

patte ссати, смоктати

сосок

pattebarn немовля

pattedyr ссавець

pause пауза, перерва

pave понтифік

pavillon павільйон

peber перець

peberbusk вовчі ягоди

peberbøsse перечниця

peberkage пряник

pebermø стара діва

peberrod хрін

pedal педаль

pedant педант

pedantisk педантичний

pedantisme педантизм

pedicure педикюр

pegefinger вказівний палець

pejs камін, коминок

pekingeser пекінес

pelargonie герань, пеларгонія

pelikan пелікан

pels хутро

pelskåbe шуба

pelsværk хутро

pen ручка

penalhus пенал

pendle коливатися

pendling коливання, погойдування

pendul маятник

penge гроші

pengeautomat банкомат

pengeløs безгрошовий

pengepung гаманець

pengeseddel купюра, банкнота

pengeskab сейф

pengestærk багатий

pengeurt талабан

penicillin пеніцилін

pensel пензель, пензлик

pension пенсія

pensionat пансіонат

pensionist пенсіонер

pensionsmodtager пенсіонер

pensionsmæssig пенсійний

pensionær пенсіонер

pentaeder п'ятигранник

pentagon п'ятикутник

pentagram пентаграма

pentameter пентаметр

pentatonik пентатоніка

perception відчуття, сприйняття

perceptuel відчутний

perfekt досконалий

pergament пергамент

periapsis перицентр

periferi периферія

periferisk периферійний

perigæum перигей

perihelium перигелій

perikarditis перикардит

perikardium перикард

perikon звіробій

perikum стокровиця

perimeter периметр

periode період

periodevis періодично, інколи, іноді, часом

periodisk періодичний

periodiskhed періодичність

periskop перископ

perle перли

перлина

perlehøne цесарка

perlelignende перлоподібний

perleugle волохатий сич

permafrost вічна мерзлота

permanent постійний, перманентний

permeabilitet проникливість

permutation перестановка

permutere переміщувати

peroxid пероксид

perpendikulær перпендикулярний

перпендикуляр

perron перон, платформа

perser перс

persille петрушка

persimon хурма

persisk перський

persisksproget перськомовний

persistens сталість

person персона, особа

personage персонаж

personale персонал

personifikation персоніфікація

personlig особистий

особисто

personlighed персона, особа

perspektiv перспектива

perspektivisk перспективний

patriotisme perspektivisk
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perspektivløs безперспективний

pervers розбещений, розпущений,

розпусний

perversion розбещення, розпущеність,

розпусність

perversitet розбещення, розпущеність,

розпусність

pervertere розбещувати

pessimisme песимізм

pessimist песиміст

pessimistisk песимістичний

pest чума

pesticid пестицид

petition петиція

petrokemisk нафтохімічний

petroleum гас, керосин

petroleumskogeapparat гасниця

petroleumskoger гасниця

petunia петунія

pianist піаніст

pianistinde піаністка

piano фортепіано

pibe труба

пищати

pibehare пищуха

piber щеврик

piedestal п'єдестал

piezoelektricitet п'єзоелектрика

piezoelektrisk п'єзоелектричний

pig колючка, шип

pige дівчина, дівча, дівчатко

pigeagtig дівочий

pigebarn дівчатко, дівчинка

pigeglad бабій

pigejæger бабій

pigelig дівочий

piget дівочий

pigget колючий

pigment пігмент

pigsvamp їжовик

pigæble дурман

pikant пікантний

pikanteri пікантність

piktogram піктограма

pil стріла, стрілка

верба

pilekrat верболіз

piletræ верба

pileurt гірчак, спориш

pilformet стрілчастий, стрілоподібний

pilgrim паломник, прочан, пілігрим

pille пігулка, пілюля, таблетка

pilot пілот, льотчик

pimpinelle бедринець

pimpsten пемза

pincenez пенсне

pincet пінцет

pincher пінчер

pind дрючок, паличка

pindsvin їжак, їжачок

pindsvinefisk риба-їжак

pindsvinekaktus ехінокактус

pindsvineknop їжача голівка

pine біль

pinefuld болісний

pingvin пінгвін

pinje сосна

pinse день святої трійці

pinselilje нарцис

pioner піонер

pipette піпетка

pirat пірат

pirateri піратство

piratfisk піранья

piratvirksomhed піратство

pirke колупати

pirol вивільга, іволга

pisk коса, косичка, кіска

батіг, бич

piskeris батіг, бич

pistacie фісташка

pistacienød фісташка

pistol пістолет

pitbull пітбуль

pitbullterrier пітбультер'єр

pizza піца

pizzeria піцерія

pjalt ганчірка

pjece брошура

placenta плацента

placeret розташований

plade пластинка, платівка

plads майдан, майданчик, площа

місце

plage докучати, діймати, набридати

непокоїти, турбувати

знущатися, мучити

plageånd кат, мучитель

plagiat плагіат

plagsom докучливий, нудний, скучний

plaid плед

plakat плакат, афіша

plan план

плоскість

рівний, плескатий, плоский

perspektivløs plan
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planere вирівнювати

планувати

planet планета

planetarisk планетний, планетарний

planetarium планетарій

planetoide планетоїд

plangeometri планіметрія

plangeometrisk планіметричний

planke дошка

plankton планктон

planlagt запланований

planlægge планувати

planlægning планування

planløs незапланований

planmæssig плановий

planmæssighed плановість

plantage насадження, плантація

plante рослина, рослинка

саджати

planteliv флора

plantepatologi фітопатологія

planterige флора

planteriget флора

plantesamfund флора

planteverden флора

planteædende травоїдний

planteæder травоїдний

plantning насадження

plasma плазма

plast пластик, пластмаса

plaster пластир

plasticitet пластичність

plastik пластик, пластмаса

plastilin пластилін

plastisk пластичний

platan платан

plateau плато

platfod плоскостопість

platfodet плоскостопий

platform перон

платформа

platin платина

platonisk платонічний

plausibel переконливий

plebiscit плебісцит

pleje дбання, догляд

дбати, доглядати

plejebarn усиновлена дитина

plejer доглядальниця

plejerske доглядальниця

plenar пленарний

plenum пленум

plet ляпка, пляма, цятка

pletfri незаплямований

plette заплямувати

plettet плямистий

pligt зобов'язання, обов'язок

pligtig зобов'язаний, повинний

pligtskyldig зобов'язаний, повинний

pliocæn пліоцен

plombe пломба

plombere пломбувати

plombering пломбування

plotte креслити

plov плуг

plovfure борозна

pludselig несподіваний, раптовий

pludseligt раптово, раптом, зненацька

plukke збирати

pluralisme плюралізм

pluralist плюраліст

pluralistisk плюралістичний

plus плюс

plustegn плюс

plutokrat плутократ

plutokrati плутократія

plutokratisk плутократичний

plutonium плутоній

plyndre грабувати

плюндрувати

plyndrer розбишака, грабіжник

plyndring плюндрування

plæneklipper косарка

pløje орати

pneumatisk пневматичний

podium подіум

poem поема

poesi поезія

poet поет

poetisk поетичний

pokal бокал, келих

poker покер

pol полюс

polak поляк

polar полярний

polarcirkel полярне коло

polarhare арктичний заєць

polarisation поляризація

polarisere поляризувати

polariseret поляризований

polariseringsfilter поляризатор

polaritet полярність

polarkreds полярне коло

polarlys полярне сяйво

polarnat полярна ніч

polarræv песець

planere polarræv
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polemik полеміка

polere полірувати

police поліс

poliklinik поліклініка

polio поліомієліт

politi поліція

politibetjent поліцейський

politik політика

politiker політик

politikorps поліція

politimand поліцейський

politisering політизація

politisk політичний

polititjenestemand поліцейський

politolog політолог

politologi політологія

politologisk політологічний

pollen пилок

polo поло

polonium полоній

polsk польський

polsksproget польськомовний

polyandri поліандрія

polyeder багатогранник

polyedrisk багатогранний

polyethylen поліетилен

polyfoni поліфонія

polyfonisk поліфонічний

polygami полігамія, багатоженство

polyglot поліглот

polygon багатокутник

polygrafi поліграфія

polykromi поліхромія

polymer полімер

polymorfi поліморфізм

polymorfisme поліморфізм

polynomium багаточлен, многочлен, поліном

polyp поліп

polypdyr поліп

polyteisme політеїзм

polyteist політеїст

polyteknisk політехнічний

polyætylen поліетилен

polær полярний

pomade помада

pompøs помпезний

pompøshed помпезність

pony поні

popkultur поп-культура

popmusik поп-музика

poppel тополя

poppeltræ тополя

popsanger поп-співак

popsangerinde поп-співачка

popstjerne поп-зірка

popularisere популяризувати

popularisering популяризація

popularitet популярність

population популяція

populisme популізм

populist популіст

populistisk популістський

populær популярний

populærkultur поп-культура

populærmusik поп-музика

porcelæn порцеляна, фарфор

pore пора

pornobillede порнознімок

pornoblad порножурнал

pornofilm порнофільм

pornografi порнографія

pornografisk порнографічний

pornoindustri порноіндустрія

pornostjerne порнозірка

porre порей

port брама, ворота

portabel переносний, портативний

portefølje портфель

portion порція

portræt портрет

portugiser португалец

portugisisk португальський

pose мішечок

posering позування

position позиція

positiv позитивний

positron позитрон

post пошта

postal поштовий

postbud листоноша, поштар

poste висилати, відправляти, відсилати

postej паштет

posthus пошта

postimpressionisme постімпресіонізм

postindustriel постіндустріальний

postkasse поштова скринька

postkolonialisme постколоніалізм

postkommunistisk посткомуністичний

postkontor пошта

postkort листівка

postmand листоноша, поштар

postmodernisme постмодернізм

postmodernist постмодерніст

postmodernistisk постмодерністський

postnummer поштовий індекс

postpakke посилка

polemik postpakke
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postulat постулат

postulere постулювати

postvæsen пошта

pote лапа

potens потенція

степінь, ступінь

potential потенціал

potentiel потенціальний, потенційний

potte горщик

pottemager гончар

pragfuld блискучий, відмінний

pragmatik прагматика

pragmatiker прагматик

pragmatisk прагматичний

pragmatisme прагматизм

pragtfuld блискучий, відмінний

praksis практика

praktikant стажист, стажер

praktisk практичний

prale хвалитися, хвастатися

pram баржа

prat бесіда, розмова

prate бесідувати, розмовляти

premenstruel передменструальний

premiere прем'єра

pren шило

pres тиск

presenning брезент

press прес

presse надавлювати

гнобити, гнітити

presseattache прес-аташе

pressecenter прес-центр

pressekonference прес-конференція

pressemøde прес-конференція

pressesekretær прес-секретар

pressetjeneste прес-служба

prestige престиж

prestigefyldt престижний

presto престо

presumtion презумпція

prik крапка, точка

primat примат

primitiv примітивний

primtal просте число

primula первоцвіт, примула

primær первісний

primærkilde першоджерело

princip принцип

principfast принциповий

principfasthed принциповість

principiel принциповий

principløs безпринципний

principløshed безпринципність

prins принц

prinsesse принцеса

printer принтер

prioritet пріоритет

pris ціна

премія

приз

prisbelønnet премійований

prise розхвалювати, хвалити

prisfastsættelse розцінка

prisme призма

prismeformet призмоподібний

prisnedsættelse знижка, скидка

prisstigning подорожчання

prisvinder призер

privat приватний, недержавний

privatisere приватизувати

privatiseret приватизований

privatisering приватизація

privilegeret привілейований

privilegium привілей

problem проблема

problematik проблематика

problematisk проблематичний

problemfri безперешкодний, безборонний

благополучний

problemfrit безперешкодно

problemfyldt проблематичний

procedure процедура

proceduremæssig процедурний

procent відсоток, процент

procentuel відсотковий, процентний

procentvis відсотково

proces процес

procession процесія

processor процесор

processuel процесуальний

prodemokratisk про-демократичний

producent виробник

producer продюсер

producere виготовляти

produkt виріб, продукт

produktion виготовлення, виготування,

виробництво

produktiv продуктивний

produktivitet продуктивність

profession професія, спеціальність, фах

professionalisme професіоналізм

professionel фаховий, професійний

професіональний

professor професор

professorat професура

postulat professorat
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profet пророк

profetisk пророчий

profil профіль

profit вигода, зиск, користь

profitabel дохідний, прибутковий

proforma показний, фіктивний,

формальний

profylakse профілактика

profylaktisk профілактичний

prognose прогноз

program програма

programleder ведучий

programmerbar програмувальний

programmere програмувати

programmering програмування

programmeringssprog мова програмування

programmæssig програмний

programmør програміст

programudvikling програмування

progression прогресія

progressiv прогресивний

прогресуючий

prohibitiv заборонний

projekt проект

projektere проектувати

projektering проектування

projektil куля

снаряд

projektion проекція

projektor проектор

projektør прожектор

proklamation прокламація

proletar пролетар

proletariat пролетаріат

prolog пролог

promille проміле

prominent видатний, видний, чільний

pronomen займенник

prop корок, пробка

propaganda пропаганда

propagandistisk пропагандистський

propan пропан

propangas пропан

propel пропелер

propeldrevet пропелерний

propfyldt переповнений

propolis прополіс

proponere пропонувати

proportion пропорція

proportional пропорційний

proportionalitet пропорційність

proportionel пропорційний

proprietær землевласник

proptrækker коркотяг, штопор

prorektor проректор

prosa проза

prospektkort листівка

prostata простата

prostitueret повія, проститутка, шльондра

prostitution проституція

protein протеїн, білок

protektion протекція

protektionisme протекціонізм

protektionist протекціоніст

protektionistisk протекціоністський

protektorat протекторат

protese протез

protest протест

protestant протестант

protestantisk протестантський

protestantisme протестантизм

protestere опротестовувати

protesttog демонстрація

protokol протокол

proton протон

protoplasma протоплазма

prototype прототип

proveniens походження

proviant провізія

provins провінція

provinsboer провінціал, провінціалка

provinsialisme провінціалізм

provinsiel провінціальний

provokation провокація

provokatorisk провокаторський

provokatør провокатор

provokere провокувати

provokeret провокований

pryd прикраса

pryde наряджати, оздоблювати,

прикрашати

prydelse прикраса

præcedens прецедент

præcis точний

præcisere уточнювати

præciseret уточнений

præcisering уточнення

præcision точність

prædikat предикат

присудок

prædike проповідувати

prædiken проповідь

præfiks префікс

prægtig дивний, дивовижний, чудовий,

чудесний

præhistorie передісторія

profet præhistorie
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præhistorisk доісторичний

præjudikat прецедент

præke проповідувати

præken проповідь

præliminær завчасний, попередній

præludium прелюдія

præmie премія, приз

præmis передумова

prænatal передпологовий

præparat препарат

præparation підготування

præparere готувати, підготовляти

præposition прийменник

prærie прерія

prærieulv койот

prærogativ прерогатива

præsens теперішнє

præsentation презентація

præsentere знайомити, представляти

præsident президент

præsidentfrue перша леді

præsidentiel президентський

præsidentskab президентство

præsidium президія

præst піп, священик

præsteskab духовенство

præstestand духовенство

prætendent претендент

prætentiøs претензійний

præteritum минуле

prævention контрацепція, запобігання

prøve екзамен, іспит

дослід, експеримент

репетиція

проба, випробування

пробувати, випробовувати

намагатися

pseudodemokratisk псевдодемократичний

pseudomoderne псевдосучасний

pseudonym псевдонім

pseudovidenskab псевдонаука

pseudovidenskabelig псевдонауковий

psoriasis псоріаз

psyke психіка

psykiater психіатр

psykiatri психіатрія

psykiatrisk психіатричний

psykisk психічний

psykoanalyse психоаналіз

psykoanalytiker психоаналітик

psykoanalytisk психоаналітичний

psykolog психолог

psykologi психологія

psykologisk психологічний

psykopat психопат

psykopati психопатія

psykopatisk психопатичний

psykopatolog психопатолог

psykopatologi психопатологія

psykopatologisk психопатологічний

psykose психоз

psykoterapeut психотерапевт

psykoterapi психотерапія

pubertet статеве дозрівання

publicere публікувати

publicering опублікування

publicist публіцист

publikation публікація

publikum публіка

puck шайба

puddel пудель

puddelhund пудель

pudder пудра

pude подушка

pudebetræk наволока, наволочка

pudevår наволока, наволочка

pukkel горб

pukkelhval горбатий кит, горбач

pukkelrygget горбатий

puls пульс

pulsar пульсар

pulsslag пульс

pulsåre артерія

pult парта

pulver порошок

pulverisere розпорошувати

pulverisering розпорошування

puma пума, кугуар

pumpe помпа, насос

помпувати

pund фунт

pung гаманець

pungrotte опосум

punkt крапка, точка

punktlig пунктуальний

punktlighed пунктуальність

punktskrift крапковий шрифт

punktum крапка, точка

pupil зіниця

puppe лялечка

purpurfarvet пурпурний

purpurrød пурпурний

pus кішечка

puslespil загадка

pust дихання, подих

puste дихати

præhistorisk puste
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pygmæ пігмеї

pynt мис

прикраса, оздоба

pynte наряджати, оздоблювати,

прикрашати

pyntet оздоблений, прикрашений

pyramidal пірамідальний

pyramide піраміда

pyramideformet пірамідальний

pyroman піроман

pyromani піроманія

pyrometer пірометр

pyrometri пірометрія

pyroteknik піротехніка

pyrotekniker піротехнік

pyt калюжа

python пітон

pyton пітон

pytonslange пітон

pædagog педагог, викладач

pædagogik педагогіка

pædagogisk педагогічний

pædiater педіатр

pædiatri педіатрія

pædiatrisk педіатричний

pæl паля

pæn гарний

pæon півонія

pære груша

pærelignende грушоподібний

pøbelagtig хуліганський

pølse сосиска

ковбаса

pøse лити

på в, у

на

påbegynde започатковувати, зачинати,

починати, розпочинати

påfaldende дивний

помітний, примітний

påfugl пава, павич

påfyldning поповнення

påfølgende дальший, наступний, подальший

pågribe задержувати

pågribelse затримання

pågå відбуватися

pågående поточний, текучий

påklage оскаржувати

påklædning одіяння, вбрання, убрання

påkrævet потрібний, необхідний

pålidelig надійний

pålidelighed надійність

pålægge покладати

påminde нагадувати

påmindelse нагадування

påpasselig уважний, пильний,

спостережливий

påpasselighed уважність, пильність

påpege вказувати, указувати

påpegende вказівний

påpeget вказаний

påpegning вказування

pårørende ближній

родич

påske великдень

påskelilje нарцис

påskeæg писанка

påskrift надпис, напис

påskud привід, причина

påskynde квапити, покваплювати

påskønne дорожити

påstand заява, ствердження, твердження,

утвердження

påstå наполягати

стверджувати, утверджувати

påståelig наполегливий, настійливий

påtale обвинувачувати

påvirke впливати, упливати

påvirkning вплив

påvise показувати

påviselig доказовий

qatarer катарець

qatarsk катарський

quadrupol квадруполь

quisling зрадник

quiz вікторина

quorum кворум

rabarber ревінь

rabat знижка, скидка

rabbiner рабин

rabies сказ

race раса

гонка

racemæssig расовий

racerbane автодром

racisme расизм

racist расист

racistisk расистський

rad ряд, низка

черга

radar радар

radeløv листовик

radial радіальний

radian радіан

radiation випромінювання, радіація

radiator радіатор

pygmæ radiator
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radiere випромінювати

radikal радикал

радикальний

radikalisme радикалізм

radikalist радикал

radikalt радикально

radio радіо

radioaktiv радіоактивний

radioaktivitet радіоактивність

radioamatør радіоаматор

radioantenne радіоантена

radioastronomi радіоастрономія

radioastronomisk радіоастрономічний

radiobiologi радіобіологія

radiobutik радіомагазин

radiobølge радіохвиля

radiodebat радіодебат

radiodiskussion радіодискусія

radioekko радіолуна

radiofabrik радіозавод

radiofabrikant радіовиробник

radiofoni радіофонія

radioforbindelse радіозв'язок

radiofrekvens радіочастота

radiofyr радіомаяк

radiofysik радіофізика

radiofysisk радіофізичний

radiografi радіографія

radiogram радіограма

radioingeniør радіоінженер

radiointerview радіоінтерв'ю

radiojournalist радіожурналіст

radiojournalistik радіожурналістика

radiokemi радіохімія

radiokemisk радіохімічний

radioklub радіоклуб

radiokommentator радіокоментатор

radiokommunikation радіокомунікація

radiokompas радіокомпас

radiokoncert радіоконцерт

radiokritiker радіокритик

radiokurs радіокурс

radiolampe радіолампа

radiolog радіолог

radiologi радіологія

radiologisk радіологічний

radiolytter радіослухач

radiomast радіощогла

radiometer радіометр

radiomodtager радіоприймач

radionavigation радіонавігація

radionet радіомережа

radionyhed радіоновина

radiopejling радіопеленгація

radioproducent радіовиробник

radioprogram радіопередача

radioreklame радіореклама

radioreparatør радіомонтер

radioselskab радіокомпанія

radiosender радіопередавач

radiosignal радіосигнал

radioskuespil радіоспектакль

radiosonde радіозонд

radiostation радіостанція

radiostudio радіостудія

radiostyret радіокерований

radiostøj радіоперешкоди

radioteater радіотеатр

radioteknik радіотехніка

radiotelefon радіотелефон

radiotelefoni радіотелефонія

radiotelegraf радіотелеграф

radioteleskop радіотелескоп

radioterapi радіотерапія

radioudsendelse радіомовлення, радіотрансляція

radioværksted радіомайстерня

radiovært радіоведучий

radioværtinde радіоведуча

radise редиска

radium радій

radius радіус

radmager кощавий

radon радон

raffinere рафінувати

raffineret рафінований

raffinering рафінування

rage голити

ragekniv бритва

ragnarok раґнарок

raid рейд

raket ракета

ral галька

rally гонка, ралі

ramadan рамадан

rambuk таран

ramme рама, рамка

уражати

ramsløg левурда

ran грабіж, грабування,

пограбування

rand край

rane грабувати

ranet пограбований

rang ранг

звання

rangere сортувати

radiere rangere
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rangordning ієрархія

ranking ранжирування

ransage обшукувати

ransagelse обшук

ransagning обшук

ransel ранець, рюкзак

ranunkel жовтець

rapport звіт

рапорт

raps ріпак, рапс

rapsodi рапсодія

rar гарний, приємний, дивний

rase бушувати, лютувати

rasende роз'ярений, розлютований,

оскаженілий

raseri ярість, гнів

rask хуткий, швидкий, стрімкий,

бистрий, скорий

здоровий

raskhed бистрота, швидкість

rastløs неспокійний, безпокійний,

невгамовний, безугавний

rat кермо, руль, стерно, штурвал

ratificere ратифікувати

ratificeret ратифікований

ratificering ратифікування

ratifikation ратифікація

rating рейтинг

ration раціон

rationalisme раціоналізм

rationel раціональний

rav бурштин, янтар

ravn крук, ворон

ravnekrog глухомань, глушина

reagens реактив

reagensglas пробірка

reagere реагувати

reaktion реакція

reaktor реактор

real реальний

realia реалії

realisabel здійсненний

realisation реалізація

realisere втілювати, здійснювати,

реалізувати

realiseret реалізований

realisering втілення, здійснення

realisme реалізм

realist реаліст

realistisk реалістичний

realitet реальність

reb вірьовка, линва, мотузка,

мотузочка

канат, кодола

rebel бунтар, бунтівник, заколотник

rebus ребус

recensent рецензент

recension рецензія

recept рецепт

reception реєстратура

receptor рецептор

recession рецесія

recidiv рецидив

recidivist рецидивіст

reciprocitet взаємність

reciprok взаємний

reck перекладина

redaktion редакція

redaktionel редакційний

redaktør редактор

redde рятувати, спасати

reddet врятований

rede готовий

гніздо

redekasse шпаківня

reder судовласник

rederi пароплавство

redigere редагувати

redigeret редагований

redigering редагування

redning рятування, спасіння

redningsbåd шлюпка

redningsløs безпорадний

redningsmand рятувальник, рятівник,

спаситель

redskab знаряддя

засіб

reducere зменшувати, знижувати,

скорочувати

reducering пониження

reduktion зменшення, редукція,

скорочення

reel дійсний, справжній, істинний,

реальний

referat реферат

referendum референдум

refleks відбиток

рефлекс

refleksion відбиття

reflektere віддзеркалювати, відбивати

reflektor відбивач

reform реформа

reformator реформатор

reformatorisk реформаторський

rangordning reformatorisk
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reformere реформувати

reformering реформування

reformert реформований

reformist реформіст

reformistisk реформістський

refraktion заломлення, рефракція

refraktor рефрактор

refraktorteleskop рефрактор

refræn приспів

refugium притулок

refundere компенсувати, відшкодовувати,

виплачувати, відплачувати

regatta регата

regel правило

закономірність

regelbunden регулярний

regelbundet закономірний

regelmæssig регулярний

regeneration регенерація

regere керувати, панувати, правити,

управляти, урядувати

regerende управляючий

regering влада, керівництво, уряд

regeringsmedlem урядовець

regi режисура

regime режим

regiment полк

region регіон, область

regional регіональний

regissør режисер

register регістр

реєстр

registrere реєструвати

registreret зареєстрований

registrering реєстрація

reglement статут, устав

regn дощ

regnbue веселка, райдуга

regnbuefarvet райдужний

regnbuehinde райдужна оболонка, райдужка,

ірис

regnbuehindebetændelse іридоцикліт, запалення

райдужної оболонки

regnbueørred райдужна форель

regnbyge злива

regne лічити, рахувати

мрячити

regnemaskine калькулятор

комп'ютер

regnfrakke плащ

regnfuld дощовий

regnfyldt дощовий

regning лік, лічба, лічення

regnjakke плащ

regnorm дощовий черв'як

regnskab облік

кошторис

regnskabsafdeling бухгалтерія

regnskov дощовий ліс

regnskyl злива

regression регресія

regressiv регресивний

regruppere перегруповувати

regulator регулятор

regulere регулювати

regulering регулювання

regulær регулярний

regulært регульований

rehabilitation реабілітація

rehabilitere реабілітувати

rehabilitering реабілітація

reinkarnation реінкарнація

reintegrering реінтеграція

reje креветка

rejnfan дика горобинка, приворотень,

пижмо

rejse мандрівка, подорож

подорожувати, їздити, їхати

rejsebureau туроператор

rejsefælle супутник

rejsefører путівник

rejseleder гід

rejseliv туризм

rejsende мандрівник

пасажир

rejsning мандрівка

reklame реклама

reklamefri безрекламний

reklamere рекламувати

reklameret рекламований

rekommandation рекомендація

rekonstruktion реконструкція

rekord рекорд

rekordholder рекордсмен

rekordstor рекордний

rekreation відпочинок

дозвілля

rekrut призовник

rekruttere набирати, вербувати

rekruttering набір, набирання

rektangel прямокутник

rektangulær прямокутний

rektor ректор

rekursion рекурсія

rekursiv рекурсивний

rekviem реквієм

reformere rekviem
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relaksation релаксація

relation відношення

співвідношення

relativ відносний

relativisme релятивізм

relativistisk релятивістський

relativitet відносність

relativitetsteori теорія відносності

relevans актуальність

relevant актуальний

relief рельєф

religion релігія, віросповідання

religionsvidenskab релігієзнавство

religiøs віруючий

релігійний

religiøsitet релігійність

relikt релікт

relikvie реліквія

relæ реле

rem ремінь

remarkabel знаменний

remis нічия

remmesæl морський заєць, лахтак

ren чистий

північний олень

rende канава, рів

rendezvous побачення, рандеву

rendyrke культивувати

rengøre прибирати

rengører прибиральник

rengøring чистка

rengøringsdame прибиральниця

rengøringshjælp прибиральниця

rengøringskone прибиральниця

renhed чистота

renholder прибиральник

renovation ремонт

renovationsarbejde ремонт

оновлення

renovationsarbejder сміттяр

renovatør сміттяр

rensdyr північний олень

rensdyravl оленярство

rense чистити, витирати

rensemiddel миючий засіб

renseri хімчистка

rensning чищення

rentabel рентабельний, вигідний

rente рента

rentefri безвідсотковий

renvaske прати

renvaskning прання

renæssance відродження, ренесанс

reol етажерка

reorganisation реорганізація

reorganisere реорганізовувати

reorganiseret реорганізований

reorganisering реорганізовування

reparation ремонт

reparationsarbejde ремонт

reparatør монтер

reparere ремонтувати, відремонтувати

repatriering репатріація

repertoire репертуар

replik репліка

reportage репортаж

reporter репортер

repression репресія

repressiv репресивний

reproducere відтворювати

reproduktion репродукція

repræsentant представник, речник

repræsentation представництво

repræsentativ представницький

repræsentere представляти

reptil рептилія

republik республіка

republikaner республіканець

republikansk республіканський

reputation репутація

reseda резеда

reservat заповідник

reserve резерв, запас

reservere бронювати

reserveret зарезервований

стриманий, врівноважений,

урівноважений

reservesoldat резервіст

reservoir вмістище, резервуар

resistans відсіч, опір

resistens стійкість

resistent стійкий, резистентний

resistor резистор

resolution резолюція

ухвала, постанова

resonans резонанс

resonator резонатор

respekt повага, шана, шанування

respektabel шановний, шанобливий,

почесний

respektere шанувати

respektfuld шановний, шанобливий,

почесний

respektiv відповідний

respektløs безпардонний

неввічливий

relaksation respektløs
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respiration дихання, подих

respiratorisk дихальний, респіраторний

respondent респондент

respons відзив

ressource ресурс

ressourcekrævende ресурсомісткий

ressourceløs безресурсний

rest решта

остача

залишок

restaurant ресторан

restauration реставрація

restaurere реставрувати

restaureret реставрований

restbeløb залишок, остача

restitution реституція

restriktiv обмежувальний

resultant рівнодіючий

resultat результат

resultatløs безрезультатний, недійовий

марний, даремний

resultatløshed безрезультатність

resultatrig результативний

resursekrævende ресурсомісткий

ret страва

суд

право

правий, правильний

рівний, сильно

retarderet відсталий

retfærd справедливість

retfærdig справедливий

retfærdighed справедливість

retfærdigvis справедливо

retlede направляти, спрямовувати

retlig правовий

retlinjet прямолінійний

retmæssig законний

retning напрямок, направлення

retorik риторика

retorisk риторичний

retriever ретривер

retrograd ретроград

retrospektion ретроспекція

retrospektiv ретроспектива

retsbrud правопорушення

retskrivning орфографія, правопис

retslig правовий

retsløs незаконний, беззаконний

retsløshed незаконність

retsorden правопорядок

retspraksis юриспруденція

retssag позов

retssystem правосуддя

retsvidenskab правознавство

retsvæsen правосуддя

rette коректувати, поправляти

випрямляти, виправляти

rettelse поправка

rettet спрямований, направлений

rettighed право

rettighedsløs безправний

rettighedsløshed безправність

retur вертання

returnere повертати

повертатися

retvinklet прямокутний

reumatisk ревматичний

reumatisme ревматизм

reumatolog ревматолог

reumatologi ревматологія

reumatologisk ревматологічний

rev риф

revalidering реабілітація

revanche реванш

revanchist реваншист

reversibel оборотний

reversibilitet оборотність

revet розірваний

revidere переглядати

revidering перегляд

revir терен, територія

revision перегляд, ревізія

revisor ревізор

revling водянка

revoltere бунтувати

revolution революція

revolutionær революційний

revolver револьвер

revselse кара, покарання

revurdering перегляд

revy огляд, ревю

rhenium реній

rhesusfaktor резус-фактор

rhesusnegativ з негативним резус фактором

rhesuspositiv з позитивним резус-фактором

rhodium родій

rhododendron рододендрон

ribbegople реброплав

ribben ребро

riboflavin рибофлавін

ribonukleinsyre рибонуклеїнова кислота

ribosom рибосома

ribs порічки, смородина

ridder лицар

ridderlig лицарський

respiration ridderlig
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ridderlighed лицарство

ridse дряпати

riesenschnauzer різеншнауцер

riffel гвинтівка, рушниця

rift подряпина

rig багатий, заможний

rigdom багатство, заможність

rige королівство

rigest найбагатший

rigid твердий

rigmand багач

rigsdag парламент

rigtig правильний

rigtighed правильність, правота

rigtignok щоправда

rikochet рикошет

rim рима

паморозь, іній

rimelig прийнятний

rimfrost паморозь, іній

rimte язь

rinde текти

ring коло, круг

кільце

каблучка, перстень

ringdans хоровод

ringe дзвонити

телефонувати

ringeagte зневажати, ігнорувати,

знехтувати

ringeklokke дзвоник

ringfinger підмізинний палець

ringformet кільцевий

ringvej кільце

rinologi ринологія

rinologisk ринологічний

rinoplastik ринопластика

rinoskop риноскоп

ris рис

різка

risikabel ризикований

risikere рискувати

risiko ризик, риск

risikobetonet ризикований

risikofri безризиковий

risikofyldt ризикований

rite ритуал

ritual ритуал

rituel ритуальний

ritus ритуал

rival суперник

rivalinde суперниця

rivalisere суперничати

rivalitet суперництво

rive розривати, рвати

граблі, ґаблі

rivejern тертка

ro покій

затишок, затишність

тиша

гребти, веслувати

robot робот

robust міцний

rock рок

rocket ракета

rod безлад, безладдя

коріння, корінь

rodfast укорінений

rodfæstet укорінений

rodhinde періодонт

rododendron рододендрон

rodstok кореневище

rodstængel кореневище

rodtegn радикал

roe буряк

roer весляр

rogn ікра, кав'яр

rokade рокіровка

rokke скат

rolig тихий, спокійний

rolle роль

rom ром

roma циган

roman роман

romantik романтика

romantiker романтик

romantisk романтичний

romantisme романтизм

rombe ромб

rombisk ромбічний

romboeder ромбоедр

romboid ромбоїд

romer римлянин

romersk римський

roning веслування

ror кермо

ros похвала, хвала

rosa рожевий

rosafarvet рожевий

rosarium розарій

rose роза, троянда

rosenfarvet рожевий

rosenkrans розарій, чотки

rosenrød рожевий

roset розетка

rosin ізюм

ridderlighed rosin
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roskildesyge норовірус

rosværdig похвальний

rotation обертання, обіг, циркуляція

rotator ротатор

rotere обертати

rotor ротор

rotte пацюк, щур

rouge рум'яна

rovdyr хижак

rovtand ікло

ru грубий, необтесаний

rubel карбованець

rubin рубін

rubinfarvet рубіновий

rubinrød рубіновий

rubrik рубрика

rude скло, шибка

рута

ruder бубна

rug жито

rugby регбі

rugbyspiller регбіст

rugemaskine інкубатор

ruin руїна

ruinere руйнувати

ruineret зруйнований

rulle котити

рулон

rullebræt скейтборд

rulletrappe ескалатор

rum кімната

обшир

rumfang вміст, об'єм, обсяг

rumfarer космонавт

rumfart космонавтика

rumgeometri стереометрія

rumhavn космодром

rumlig просторовий

rumme поміщати, вміщати

rummelig місткий, ємний

просторий

широкий

rumpe зад, сідниця

rumæner румун

rumænsk румунський

rund круглий, округлий

rundagtig круглястий

runddans хоровод

runde раунд

тайм

округлювати

rundet округлений

rundflyvning обліт

rundkast сальто

rundspørge опитувати, розпитувати

rundstykke булка, булочка

rundt довкола, кругом, навколо

rus нетверезість

rusmiddel наркотик

russer росіянин

russisk російський

russiskspråkig російськомовний

russofob русофоб

russofobi русофобія

rust іржа

ruste іржавіти

rusten іржавий

rustfri нержавіючий

rustning збруя

rustvogn катафалк

rute маршрут

rutebil автобус

rutebilstation автовокзал

ruthenium рутеній

rutinemæssig рутинний

rutinepræget рутинний

rutineret рутинний

ryatæppe килим

rydde прибирати

ryddelig акуратний

ryg спина

ryge димити, коптити

курити, палити

ryger курець

ryghvirvel хребет

rygmarv спинний мозок

rygning паління

rygrad хребет

rygsæk ранець, рюкзак

rygsøjle хребет

rygte репутація

чутка

rynke зморшка

rynket зморшкуватий

ryste струшувати

rystelse струс

rytme ритм

rytmisk ритмічний

rytter вершник, наїзник

ræddike редька

rædsel жах

переляк, страх, боязнь

rædselsfuld жахливий, страшенний,

страшний, моторошний,

кошмарний

roskildesyge rædselsfuld
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rædselsvækkende страхітний, страшенний,

страшний

rædsom жахливий, страшенний,

страшний, моторошний,

кошмарний

række низка, ряд, шеренга

rækkefølge послідовність

rækværk бильце, поручень, поруччя

ræsonnabel розумний

ræv лис, лисиця, лисичка

rævehale лисохвіст, китник

røbe розголошувати

rød червоний

rødagtig червонуватий

rødbede буряк

rødblond рижий, рудий

rødfarvet червоний

rødforskydning червоний зсув

rødgran смерека

rødhalet червонохвостий

rødhals вільшанка

rødhed червоність

rødhovedet червоноголовий

rødhudet червоношкірий

rødhætte червона шапочка

rødhåret рудий

rødkindet червонощокий

rødme червоніти

rødne червоніти

rødnæset червононосий

rødspætte камбала

rødstjert горихвістка

rødstjært горихвістка

rødøret червоновухий

røg дим, чад

røge коптити

røget копчений

røllike деревій

rømme втікати, утікати

røn горобина

røntgen рентген

røntgendiagnostik рентгенодіагностика

røntgenlæge рентгенолог

røntgenografi рентгенографія

røntgenogram рентгенограма

røntgenologi рентгенологія

røntgenologisk рентгенологічний

røntgenoskopi рентгеноскопія

røntgenstråling рентгенівське випромінювання

røntgenterapi рентгенотерапія

rør труба, трубка

røre торкати

ворушити

rørelse рух

rørledning трубопровід

rørlig рухомий

rørlægger водогінник, сантехник

rørsukker тростинний цукор

rørvagtel погонич

røst голос

røv зад, сідниця

røve грабувати

røver розбишака, грабіжник

røveri грабіж, грабування,

пограбування

rå сирий

грубий

козуля, косуля

råb скрик

råbe гукати, кликати

råd рада, порада

rådden гнилий

зіпсований

råde панувати

розпоряджатися

радити

rådelig рекомендований

rådgivende консультативний

rådgiver порадник, радник, консультант

rådgivning консультація

rådhus ратуша

rådløs заплутаний

rådne гнити, загнивати

rådsnar дотепний

rådvild заплутаний

rådyr козуля, косуля

råge гайворон, грак

råmateriale сировина

råolie нафта

råprodukt сировина

råstof сировина

råvare сировина

sabel шабля

sabelformet шаблеподібний

sabelsluger шаблековтач

sabeltandet шаблезубий

sabotage саботаж, диверсія

sabotør диверсант

saddel сідло

sadel сідло

sadelformet сідлоподібний

sadisme садизм

sadist садист

sadistisk садистський

safari сафарі

safflor сафлор

rædselsvækkende safflor
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safir сапфір

safran крокус, шафран

safrangul шафрановий

saft сік

saftfuld соковитий

saftholdig соковитий

saftig соковитий

sag діло, справа

питання

saga сага, сказання

sagfører адвокат, захисник

sagkyndig експерт, спеціаліст, фахівець

saglig діловий, конструкційний

sagn сказання, легенда

sagnagtig казковий, легендарний,

міфічний

sagområde галузь, спеціальність, сфера, фах

sagsområde галузь, спеціальність, сфера, фах

sagsøger позивач

sagt сказаний

sagte неквапливо, поволі, повільно,

спроквола

sagtmodig повільний

sagtmodighed повільність

sagtne сповільнювати, уповільнювати

saigaantilope сайгак

sakral сакральний

saks ножиці

sakse вирізувати

sal зал

salamander саламандра

salamanderagtig саламандроподібний

salamanderlignende саламандроподібний

salami ковбаса

salamipølse ковбаса

salat салат

saldo сальдо

salg продаж

знижка, скидка

salgbar ходовий

salicylsyre саліцилова кислота

salig блаженний

salighed блаженство

salme псальма

salmiak нашатир

salmonella сальмонела

salon салон

salpetersyre азотна кислота, нітратна кислота

salsa сальса

salt сіль

saltagtig солонуватий

saltbøsse сільниця

salte солити

saltet солоний

saltholdig солоний

saltkar сільниця

salto сальто

saltomortale сальто

saltplante галофіт

saltsyre соляна кислота

saltsø солоне озеро

salut салют

salve мазь

salvie шавлія

samarbejde співпрацювати

співпраця, співробітництво

samba самба

samband зв'язок

sambo партнер

samboende співмешканець

sameje співвласність

sameksistens співіснування

sameksistere співіснувати

samfund спільнота, суспільство

samfundsfag соціологія, суспільствознавство

samfundsfaglig соціологічний

samfundsfjendsk антисоціальний

samfundsforsker соціолог

samfundshistorie соціоісторія

samfundshistoriker соціоісторик

samfundshistorisk соціоісторичний

samfundskundskab суспільствознавство

samfundslære соціологія, суспільствознавство

samfundsmæssig суспільний

samfundspsykolog соціопсихолог

samfundspsykologi соціопсихологія

samfundspsykologisk соціопсихологічний

samfundsvidenskab соціологія

samfundsvidenskabelig соціологічний

samfærdsel транспорт

samklang гармонія

samle накопичувати

збирати

samlebånd конвеєр

samler колекціонер

samlet збірний

samlever партнер

samling колекція

сукупність

скупчення

збірка

збирання

samlingsregering коаліція

samliv співжиття

samme саме-те

тот-жі

safir samme
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sammen вкупі

спільно

sammenblande збивати

змішувати, перемішувати

sammenblandet збитий

змішаний

sammendrag резюме

sammendrage вкорочувати, скорочувати

sammenfald збіг

sammenfalde співпадати

sammenfatte підсумовувати

sammenfolde складати

sammenfoldelig що складається

sammenhæng взаємовідношення

sammenhængende послідовний

неперервний

sammenklæbe склеювати

sammenkoble зв'язувати, сполучати

sammenkoblet взаємозв'язаний,

взаємопов'язаний

sammenkrøllet зібганий

sammenligne звіряти, зіставляти, порівнювати

sammenlignelig порівнянний

sammenlignelighed порівнянність

sammenlignende порівняльний

sammenligning звірення, зіставлення,

порівнювання

sammenpresse стискати

sammenpresselig стисливий

sammenpresselighed стискальність

sammensat складний

sammenslutning злиття

sammenslutte зливати

sammensluttet злитий

sammenstød сутичка

sammensvejse зварювати

sammensvejset зварений

sammensvejsning зварювання

sammensværgelse зговір, змова, конспірація

sammensy зшивати

sammensætte складати

sammentrukket стиснений

sammentrykt стиснений

samordne узгоджувати

samordning узгоджування

samstemmighed згода, злагода

консенсус

samsvar відповідність

samsvarende відповідний, доречний,

належний, підходящий,

підхожий

samsvarighed відповідність

слушність

samtale бесіда, розмова

співбесіда

samtalepartner співбесідник, співрозмовник

samtidig одночасний

samtidighed сучасність

samtidigt водночас, одночасно

samtykke згода, злагода

погоджуватися

samtykket взаємопогоджуваний

samurai самурай

samvirke співпраця, співробітництво

samvittighed совість, сумління

samvittighedsfuld добросовісний, сумлінний

samvittighedsfuldhed сумлінність

samvittighedsløs безсовісний, безсоромний

samvittighedsløshed безсовісність, безсоромність

sanatorium санаторій

sand пісок

достовірний, істинний

sandalsko босоніжки

sandart судак

sandblandet піщаний

sandet пісковий, піщаний

sandfærdig достовірний, істинний,

правдивий

sandhed правда, істина

sandpapir наждачний папір

sandsiger пророк, віщун

sandsten пісковик

sandstrand пляж

sandsynlig вірогідний, ймовірний,

імовірний

sandsynlighed імовірність, ймовірність

sandsynlighedsregning теорія ймовірностей

sandsynligvis ймовірно, імовірно, мабуть,

можливо

sanere оздоровлювати

sanering оздоровлення

sang пісня, пісенька

sanger співак, співець

sangerinde співачка

sangkor хор

sanglærke жайворонок

sangstemme вокал

sanikel підлісник

sanitær санітарний

sanktbernhardshund сенбернар

sanktion санкція

sanktionere санкціонувати

sanktioneret санкціонований

sans почуття, чуття

відчуття

sanse відчувати

sammen sanse
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sansebedrag ілюзія

saprofyt сапрофіт

sardin сардина

sarkasme сарказм

sarkastisk саркастичний

sarkofag саркофаг

sart чутливий

satan сатана, диявол, дідько, чорт

satanisme сатанізм

satanist сатаніст

satanistisk сатаністський

satellit супутник

satellitbaseret супутниковий

satin сатин

satire сатира

satiriker сатирик

satse зосереджуватися

satyr сатир

sauna сауна

sav пила

savanne савана

save пиляти

savformet пилоподібний

savn нестача

savne сумувати, скучати

savrokke риба-пила

savsmuld тирса

saxofon саксофон

saxofonist саксофоніст

scandium скандій

scanner сканер

scenario сценарій

scene сцена

scenografi сценографія

scenografisk сценографічний

schweizer швейцарець

schweizisk швейцарський

schæfer німецька вівчарка

schæferhund німецька вівчарка

sclera склера

scuba акваланг

se бачити

sedan седан

seddel банкнота

sediment осад, осадок

sedimentering осад, осадок

sedimentologi седиментологія

sedimentologisk седиментологічний

seer глядач

segl печать

seglformet серпоподібний

seglvinge серпокрилка

segment сегмент

segmentere розчленовувати

segmentering сегментація

segregation сегрегація

seismisk сейсмічний

seismograf сейсмограф

seismografisk сейсмографічний

seismogram сейсмограма

seismolog сейсмолог

seismologi сейсмологія

seismologisk сейсмологічний

seismometer сейсмометр

seismometrisk сейсмометричний

sej сайда

sejl вітрило, парус

sejlads плавання

sejlbåd вітрильник

sejldug парусина

sejle плавати

sejler матрос

sejlskib вітрильник

sejlsport вітрильний спорт

sejr звитяга, перемога

sejre перемагати

sejrherre звитяжець, переможець

sekant січний

секанс

sekel вік, століття, сторіччя

sekretariat секретаріат

sekretion секреція

sekretær секретар, секретарка

sekretærfugl птах-секретар

seks шість

seksbinds шеститомний

sekscifret шестизначний

sekscylindret шестициліндровий

seksdages шестиденний

seksdobbelt шестиразовий

sekser шістка

seksetages шестиповерховий

sekshjulet шестиколісний

sekskant шестикутник

sekskantet шестикутний

seksmåneders шестимісячний

seksstrenget шестиструнний

sekstant секстант

seksten шістнадцять

sekstende шістнадцятий

sekstendedel одна шістнадцята

sekstenårig шістнадцятирічний

sekstet секстет

seksti шістдесят

sekstimers шестигодинний

seksual статевий

sansebedrag seksual
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seksualitet сексуальність

seksuel сексуальний

seksårig шестирічний

sekt секта

sektion відділ, відділок, відділення

секція

sektor сектор

sekularisere секуляризувати

sekulariseret секуляризований

sekularisering секуляризація

sekularisme секуляризм

sekularist секулярист

sekulær світський

sekund секунда

sekundær вторинний

sekvens послідовність

selektere відбирати, вибирати

selektion селекція

відбір

selen селен

selleri селера

selskab вечірка

компанія

спільнота, суспільство

selskabelig контактний

selv сам

самотужки

selvanalyse самоаналіз

selvanerkendt самовизнаний

selvangivelse декларація

selvantændelse самозаймання

selvbedrag самообман, самообдурення

selvbefrugtning самозапліднення

selvbegrænsning самообмеження

selvbeherskelse стриманість

selvberigelse самозбагачення

selvbestøvning самозапилення

selvbetjening самообслуговування

selvbevidst самовпевнений

selvbevidsthed самовпевненість, самосвідомість

selvbiografi автобіографія

selvbiografisk автобіографічний

selvblokade самоблокада

selvcensur самоцензура

selvdiagnose самодіагноз

selvdiciplin самодисципліна

selvejer власник, володілець

selverkendelse самовизнання

selverklæret самопроголошений

selvfinansiering самофінансування

selvforglemmelse забуття, самозабуття

selvfornyelse самооновлення

selvforsikring самостраховка

selvforsvar самозахист

selvforsyning самозабезпечення

selvfølgelig звісно, звичайно

selvgjort саморобний

selvglad самовдоволений

selvgod самолюбний

selvgående самохідний

selvhersker автократ

selvidentificering самоідентифікація,

самоототожнення

selvinduktion самоіндукція

selvironi самоіронія

selvisolering самоізоляція

selvkontrol самоконтроль

selvkorrigerende самокоригувальний

selvkritik самокритика

selvkritisk самокритичний

selvlyd голосний

selvlært самоучка

selvmord самогубство, самовбивство

selvmorder самогубець

selvmål самоціль

selvom хоч

selvopfattelse самосприйняття

selvopholdelse самозбереження

selvoplevelse самосприйняття

selvopofrelse самовідданість

selvopofrende самовідданий

selvorganisering самоорганізація

selvportræt автопортрет

selvrealisering самореалізація

selvregulerende саморегульований

selvregulering саморегуляція

selvsagt звісно, звичайно

selvsikker самовпевнений

selvsikkerhed самовпевненість

selvstyre самоврядування

selvstændig незалежний, самостійний

selvstændighed незалежність, самостійність

selvtilfreds самовдоволений

selvtilfredshed самовдоволення

selvuddannelse самоосвіта

selvudtryk самовираження

selvødelæggelse самознищення, самоліквідація

semafor семафор

semantik семантика

semantisk семантичний

semester семестр

semifinale півфінал

semifinalist півфіналіст

seminar семінар

sen пізній

senat сенат

seksualitet senat
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senator сенатор

sende висилати, відсилати, відправляти

sender адресант, відправник

передавач

sending посилка

sene сухожилля

senere затим, потім, після

пізніше

seng ліжко

постеля, постіль

sengebord тумбочка

sengeklæder білизна

sengeliggende лежачий

sengetæppe ліжник, покривайло

sengetøj білизна

sennep гірчиця

sensation сенсація

sensationel сенсаційний

sensibel чутливий

sensibilitet чутливість, чуттєвість

sensitiv чутливий

sensitivitet чутливість, чуттєвість

sent пізно

sentimental сентиментальний

sentimentalisme сентименталізм

sentimentalist сентименталіст

sentimentalitet сентиментальність

separat роздільно, нарізно, окремо,

осторонь

separation розставання

separatisme сепаратизм

separatist сепаратист

separatistisk сепаратистський

separere роз'єднувати, розлучати

september вересень

sequoia секвойя

serber серб

serbisk сербський

serenade серенада

sergent сержант

serie серія

seriel серійний

seriøs серйозний

seriøsitet серйозність

serum сироватка

servante умивальник

server сервер

servere обслуговувати

serveringsdame офіціантка

service обслуговування, обслужування

сервіз

serviet серветка, салфетка

servitrice офіціантка

sesam кунжут, сезам

session сесія

set бачений

setter сеттер

seværdig цікавий

sex секс

sexisme сексизм

sexist сексист

sexistisk сексистський

sexobjekt секс-об'єкт

sexolog сексолог

sexologi сексологія

sexologisk сексогічний

sfinks сфінкс

sfære сфера

sfærisk сферичний

sfæriskhed сферичність

sfæroide сфероїд

shah шах

shaman шаман

shampoo шампунь

sheik шейх

sheriff шериф

shiamuslim шиїт

shiamuslimsk шиїтський

shilling шилінг

shorts шорти

show шоу

sibirer сибіряк

sibirsk сибірський

sicilianer сіцілієць

siciliansk сіцілійський

sidde сидіти

засідати

siddende сидячий

side бік, сторона, сторінка

sideben ребро

siden оскільки, позаяк

після

від, відтоді

sidst кінцевий

siesta сієста

sig себе, собі

sige казати, говорити

sigende промовистий

signal сигнал

signalhorn гудок

signatur підпис

signere підписувати

signeret підписаний

signering підписання

signifikans важність, значення

senator signifikans
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signifikant важливий, важний, значний,

значимий

sigt видимість

sigtbar видимий

sigtbarhed видимість

sigte мішень

націлювати

сито

просівати

sigøjner циган

sigøjnersk циганський

sigøjnerske циганка

sikker безпечний

надійний

впевнений, запевнений,

упевнений, переконаний

sikkerhed безпека, безпечність

надійність

sikkert безпечно

надійно

напевно, певно

sikre забезпечувати

sikring забезпечення

siksak зигзаг

siksakformet зигзагоподібний

sild оселедець

silhuet силует

silicium кремній

silicone силікон

silikone силікон

silke шовк

silkeagtig шовковистий

silkeavl шовківництво

silkeavler шовківник

silkehale омелюх

silkelignende шовковистий

silkeorm шовкопряд

silkesommerfugl шовкопряд

simkort сім-карта

simpel простий, легкий

simulation симуляція

simulator симулятор

simulere симулювати

simuleret симульований

simulering симулювання

sin свій

sindsbevægelse пристрасті

sindsforvirret оскаженілий, навіжений

sindsligevægt врівноваженість, урівноваженість

sindssyg божевільний, шалений

sindssygdom психічна хвороба

sindssygeanstalt божевільня

sine свої

single сингл

singrøn барвінок

singularitet особливість

сингулярність

singulær сингулярний

єдиний

sinningia глоксинія

sinolog синолог

sinologi синологія

sinologisk синологічний

sinus синус

sinusformet синусоїдальний

sinusfunktion синус

sinuskurve синусоїда

sirene сирена

sirup сироп

sirupsagtig сиропоподібний

sisel ховрах, ховрашок

sit свій

situation ситуація, стан, становище

siv ситник

sive капати, текти

sjagger чикотень

sjakal шакал

sjal шаль

sjette шостий

sjettedel одна шоста

sjofel низький, підлий

sjov жарт

жартівний, забавний, комічний,

кумедний, розважальний,

смішний

sjæl душа

sjælden рідкий, рідкісний

sjældenhed рідкість

sjældent зрідка, рідко

sjælemesse панахида

sjælløs бездушний

skab шафа, шафка

skabe творити, створювати, утворювати

skabelon шаблон

skaber створювач, творець

skaberværk твір, витвір, творіння, утвір

skabning твір, витвір, творіння, утвір

skabt створений

skade травма

поранення

пошкодження

шкодити

сорока

skadedyr паразит

skadefro зловтішний

skadefryd зловтіха

signifikant skadefryd
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skadelig шкідливий

skadeserstatning відшкодування

skaffe придбавати, набувати

skafot ешафот

skak шахи

skakmat мат

skakspil шахи

skakspiller шахіст

skal лушпайка, шкаралупа

skala шкала

skalar скаляр

скалярний

skaldet лисий

skalere градуювати

skallet лисий

skalp скальп

skalpel скальпель

skam сором, ганьба, безчестя

skamben лобкова кістка

лобок

skambidt покусаний

skamfuld засоромлений

skamløs безсовісний, безсоромний

skamløshed безсоромність

skammel лава, лавка, лавочка

skammelig ганебний

skandale скандал

skandaløs скандальний

skandinav скандинав

skandinavisk скандинавський

skandinavisksproget скандинавомовний,

скандинавськомовний

skandinavisme скандинавізм

skandinavist скандинавіст

skandinavistik скандинавістика

skanne сканувати

skanner сканер

skarlagen багровий, багряний

skarlagensfeber скарлатина

skarp гострий

skarphed кмітливість

skarpretter кат

skarpsild кілька, шпроти

skarpsindig кмітливий, тямущий

skarpsindighed кмітливість

skarpskytte снайпер

skarpsynet гострозорий, зіркий

skarpsynethed гострозорість

skarptandet гострозубий

skarv баклан

skat податок

скарб

skatkiste скарбниця

skattekiste скарбниця

skattemæssig податковий

skavank вада, хиба, недолік, ґандж, порок

ske ложка

відбуватися, коїтися

траплятися

skeand широконіска

skede піхва

піхви

skelet кістяк, скелет

skelignende ложкоподібний

skelne відрізняти, розрізнювати,

розрізняти

skeløjet косий, косоокий

skeløjethed косоокість

skema схема

skematisk схематичний

skepticisme скептицизм

skeptiker скептик

skeptisk скептичний

skeryle лопатень

ski лещети, лижви, лижі

skib корабель, судно, човен

skibsbygger суднобудівник

skibsbyggeri верф

skibsbygning суднобудування

skibsejer судновласник

skibsfart судноплавство

skibsfører навігатор

skibsreder судовласник

skibsværft верф

skidt бруд, грязь

skifer сланець

skift зміна

skifte міняти, заміняти, замінювати

skiftende мінливий

skiftevis поперемінно

skik звичай

обряд

skikkelig порядний

skikkelse постать

skildpadde черепаха

skildre описувати

skille відрізняти, розрізняти,

розрізнювати

skillevæg перегородка

skilsmisse розвід, розлучення

skilt знак, значок

skiløber лижник

skimmel цвіль

skin свічення

skind шкіра

skinke шинка

skadelig skinke
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skinne сіяти

рейка

skinneben гомілка

skinnende яркий, яскравий

skinsyg ревнивий

skinsyge ревнощі

skiskydning біатлон

skiss ескіз, нарис, начерк

skive кусок

диск

циферблат

skiveformet дископодібний

skizofreni шизофренія

skjedebetennelse вагініт

skjold щит

skjoldbruskkirtelbetændelseтиреоїдит, запалення

щитоподібної залози

skjoldformet щитоподібний

skjorte майка, сорочка

skjul укриття

skjule ховати, приховувати

skjulested схованка, тайник

skjult скритий

skjønnlitteratur художня література

sklerose склероз

sko взуття

skoggerlatter регіт

skoggerle реготати

skolastik схоластика

skoldkopper вітрянка

skole школа

skolebarn учень

skoleelev школяр

skolefrøken учителька

skolemæssig шкільний

skoletime урок

skoliose сколіоз

skomager швець

skonnert шхуна

skorpion скорпіон

skorpionflue скорпіонова муха

skorsten димар

skorstensfejer сажотрус

skorstensfejermester сажотрус

skorstenspibe димар

skorstensrør димар

skotsk шотландський

skotte шотландець

skotøj взуття

skov ліс

skovbevokset лісистий

skovbrug лісівництво

skovflåt кліщ

skovhornugle вухата сова

skovkant узлісся

skovklædt лісистий

skovl лопата

skovlysning галявина, галявинка, поляна

skovløber лісник

skovmår куниця

skovrig лісистий

skovskade сойка

skovstilkaks лісова куцоніжка

skovsyre квасениця, лисичка

skrabe дряпати, скребти

skrald відходи, сміття

skraldemand сміттяр

skred лавина

зсув

skredfare лавинонебезпечність

зсувонебезпечність

skredfarlig лавинонебезпечний

зсувонебезпечний

skrevet написаний

skribent письменник

skridt крок

skridtvis поступово, поволі, потроху

skrift шрифт

писемність, письменність

skrifte сповідати

skriftemål сповідь

skriftlig письмовий

skriftsprog писемна мова

skrig крик, лемент, скрик, вереск, зойк

skrige гукати, кричати

skrigende крикливий, кричущий,

пискливий

skrighals крикун

skrive писати

skrivebog зошит

skrivebord стіл

skrivemaskine друкарська машинка

skriver писар

skrivning писання

skrot брухт

skrubbe камбала

skrubtudse жаба

skrue болт

гвинт

skruestik лещата

skruetrækker викрутка

skryde хвастатися

skryder хвастун

skrædder кравець

skrædderi кравецька майстерня

skræddermester кравець, кравчиня, швачка

skinne skræddermester
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skræk боязнь, переляк, страх

жах

skrækfilm фільм-жахів

skrækkelig жахливий, страшенний,

страшний, моторошний,

кошмарний

skræmme лякати, страхати, страшити

skræmmende жахливий, страшенний,

страшний, моторошний,

кошмарний

skræmsel опудало

skræmt зляканий

skrænt схил, ухил

skræppe щавель

skrøbelig крихкий, ламкий

skrå похилий, схилений

косий

skråne кренитися, накренятися

skråning схил, ухил

skrås косо, криво, похило, навскіс,

набакир

skubbe штовхати

skud вистріл

залп

skudsikker куленепробивний

skudveksling перестрілка

skudår високосний рік

skue дивитися, поглядати

skueplads сцена

skuespil вистава, спектакль

п'єса

skuespiller актор, артист

skuespillerinde акторка, актриса

skuffe розчаровувати

шухляда

skuffelse розчарування

skuffet розчарований

skulder плече

skulderblad лопатка

skulptur скульптура

skulptør скульптор

skum піна, пінка

skumme пінитися

skummel темний

хмурий

skummet пінистий

skumplast пінопласт

skumre сутеніти

skumring сутінки

skvalderkål яглиця

sky скромний

хмара, туча

skyde стріляти

skydebane полігон

skydeskive мішень

skydesport стрільба

skydevåben вогнепальна зброя

skydning стрільба

skydække хмарність

skyet хмарний, хмурий

skyfri безхмарний

skygge тінь, затінок

skyggefuld тінистий

skyggerige загробний світ

skyld вина, провина

skyldfri безвинний, невинний,

безневинний, невинуватий

skyldig винний, винуватий

skyldighed винність

skyldner боржник

skylignende хмароподібний

skylle лити

полоскати

skynde прискорювати

skyskraber хмарочос

skytshelgen покровитель, хоронитель

skytte стрілець

skyttegrav окоп, шанець, траншея

skæbne доля, талан

skæbnesvanger фатальний

skæg борода

skægget бородатий

skægløs безбородий

skæl лупа

луска

skælde лаяти, сварити

skældsord матюкатися

skældyr панголін

skælve дрижати, тремтіти

skæmt жарт

skænderi лайка, сварка

skændes сваритися

skænke наливати

skær серпій

skære різати

skærm екран, монітор

skærpe точити, наточувати

skæv викривлений

skævøjet косий, косоокий

skøge повія, проститутка, шльондра

skøjte ковзан

skøjtebane ковзанка, каток

skøjteløber ковзаняр

skøjtepar ковзани

skøn вродливий, гарний, красивий,

красний

skræk skøn
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skønhed врода, краса, красота

skønjomfru красуня

skønlitteratur художня література

skønskrift каліграфія

skønsmand оцінювач

skønsmæssig приблизний

оцінний

skørt спідниця

skørtejæger бабій

skål кубок

миска

тост

skåltale тост

skår уламок

sladder плітка, поговір, чутка

slag удар

битва, бій, бійка

slagbestandig ударостійкий

slagge шлак

slagord гасло, лозунг

slags вид, рід, сорт, тип

slagsbror забіяка

slagskib лінкор

slagsmål бійка

slagter м'ясник

slalom слалом

slang сленг, жаргон

slange змія

шланг

камера

slangebøsse рогатка

slangeholderen змієносець

slangeløs безкамерний

slangestjerne змієхвістка

slangeørn змієїд, крачун

slank стрункий, тонкий

slanke худнути

slankekur дієта

slap млявий

slave раб

slavebinde поневолювати

slavehandel работоргівля

slaveherre рабовласник

slaver слов'янин

slaveri рабство, рабовласництво

slavinde рабиня

slavisk слов'янський

slem поганий, худий, негарний,

негідний

slet поганий, худий

slette рівнина, низина

sletteland рівнина

slettet стертий

slid знос, зношування

slide втомити

втомитися, стомитися

стомлювати

стомлюватися

зношувати

slidsom стомлюючий

slidstærk витривалий

slig такий

slikke лизати

slikkepinde льодяник

slikker лизун

slikkeri ласощі, солодощі

slikpinde льодяник

slim слиз

slimet слизистий

slippe визволяти, вивільнювати

slips краватка, галстук

slitage знос, зношування

slogan гасло, лозунг

slot замок, палац

slovak словак

slovakisk словацький

slovener словенець

slovensk словенський

sludder базікання

sludre базікати

sludrechatol базіка, балакун, балакуха

sluge ковтати

slughals зажерливий

slugt яр

slukke гасити

slukne гаснути

slukøret засоромлений

slumre дрімати, куняти

slup шлюп

slut кінець

slutning вивід, висновок

кінець

slutte припиняти

кінчати, завершувати,

закінчувати

sluttelig наприкінці

slæbetov буксир

slæde сани, санки

slægt рід

slægtled покоління

slægtning родич

slægtsforskning генеалогія

slægtskab спорідненість

slægtsnavn прізвище

slægtstavle родовід

sløjfe бант

skønhed sløjfe
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slør вуаль

sløring камуфляж

slørugle сипуха

sløse марнувати

sløseri марнотратність

sløv тупий

slå бити, дубасити, калатати,

колотити

slåen терен, терн

slås боротися

slåskamp бійка

smag смак

smage смакувати, куштувати

smagfuld вишуканий

smagløs несмачний

smagløshed безсмак

smal вузький

smalne звужувати

smaragd смарагд, ізумруд

smaragdfarvet смарагдовий

smaragdgrøn смарагдовий

smed коваль

smedje ковадло, кузня

smelte плавити

танути

smeltepunkt температура плавлення

smeltning плавлення, розплавляння

smerte біль

smertefri безболісний

smertefuld болючий, болісний

smertefyldt болісний

smertelig болючий, болісний

smerteløs безболісний

smertestillende болезаспокійливий

smidig гнучкий

smiger лестощі

smigre лестити

smigrer підлабузник

smil посмішка, усмішка

smile усміхатися, посміхатися

sminke макіяж

грим

smitsom заразливий

smitte заражати

smittefarlig заразливий

smittende заразливий

smittet інфікований

smugfotograf папарацці

smugkigge підглядати

smugler контрабандист

smugling контрабанда

smuk гарний

smule крихта

smurt змащений

smykke прикраса

smykkesten дорогоцінне каміння

smøg цигарка, сигарета

smøge курити, палити

smør масло

smørblomst жовтець

smøre змащення, змащування

smøring змащення, змащування

smørrebrød бутерброд

små малий, маленький

smågris порося, поросятко

småkage печиво, тістечко

småkalibret малокаліберний

smålig дрібний, мілкий

smålån мікропозика

småpakke бандероль

småpenge дрібні гроші

småplanet астероїд

småregne мрячити

småsove дрімати, куняти

småting абищиця, дрібниця

småø острівець

snabel хобот

snabelagtig хоботоподібний

snabelformet хоботоподібний

snakke говорити, розмовляти, бесідувати

snakkehoved базіка, балакун, балакуха

snaksom балакучий

snar хуткий, швидкий, стрімкий,

бистрий, скорий

snarere скоріше

snart скоро, невдовзі, незабаром

snavset брудний

snavsetøj шмаття

sne сніг

sneagtig снігоподібний

sneblindhed офтальмія, фотоофтальмія,

снігова сліпота

snebold сніжка

sneboldkamp сніжки

snebolle калина, калинка

snebunke кучугура

snedig хитрий

snedker столяр

snefald снігопад

snefnug сніжинка

snefri безсніжний

snegl равлик

sneglehus черепашка

snegllignende равликоподібний

snegås біла гуска

snehare заєць, зайчик

slør snehare
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snehvid білосніжний

snehvide білосніжка

sneleopard сніговий барс, ірбіс

snerig сніжний

snerle в'юнок

snerre ричати

підмаренник

sneskred лавина

snestorm віхола, завірюха, заметіль,

хуртовина

sneugle біла сова

snevejr снігопад

snigfotograf папарацці

snigmorder убивця

snigskytte снайпер

snigskytter браконьєр

snit перетин, розріз

snog вуж

snor шнур, шнурок

snorke хропіти

snorkelyd храп

snorken храп

snowboard сноуборд

snu хитрий

snude морда, рило

snue нежить

snurre крутитися

snurretop дзиґа

snuse обнюхувати

snyde дурити, обдурювати

snyltedyr паразит

snyltegæst дармоїд

snylter паразит

дармоїд

snylteri паразитизм

snæver вузький, тісний, тугий

snøre зав'язувати

sober тверезий

soberhed пильність, тверезість

sobert пильно

social громадський, соціальний

socialdemokrat соціал-демократ

socialdemokrati соціал-демократія

socialisme соціалізм

socialist соціаліст

socialistisk соціалістичний

sociolingvistik соціолінгвістика

sociolingvistisk соціолінгвістичний

sociolog соціолог

sociologi соціологія

sociologisk соціологічний

sociometri соціометрія

sod сажа

soda сода

sodfarvet темно-сірий

sofa диван, канапа

software програмне забезпечення

softwareudvikling програмування

soja соя

sojabønne соя

sok шкарпетка

sol сонце

solarimeter соляриметр

solarisation соляризація

solarium солярій

solbrun засмаглий

solbrændt засмаглий

solbær порічки, смородина

solcelle сонячний елемент, фотоелемент

soldat солдат

soldug росичка

soldyrkelse сонцепоклонництво

soldyrker сонцепоклонник

solenodont щілинозуб

solformørkelse сонячне затемнення

solfugl нектарниця

solfyldt сонячний

solhverv сонцестояння

solid солідний

міцний

сильний, дужий, потужний

solidarisk солідарний

solidaritet співчуття, солідарність

solist соліст

sollig сонцеподібний

solløs несонячний

solnedgang захід

soloalbum соло-альбом

solodanser соло-танцюрист

sologitarist соло-гітарист

solokonsert соло-концерт

solopgang схід сонця

solosanger соло-співак

solplet сонячна пляма

solrig сонячний

solrikse сонячна чапля

solsikke соняшник

solsikkefrø насіння соняшника

solskinsvejr гарна погода

solsort чорний дрізд

solsystem сонячна система

solur сонячний годинник

soløje сонцецвіт, сонянка

som як

який, котрий

наче, начебто, ніби, нібито

snehvid som
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somatologi соматологія

sommer літо

sommerasters айстра

sommerbolig дача

sommerfugl метелик

sommerfuglagtig метеликоподібний

sommerfuglemyg бабочниця

sommerhus дача

sommersolhverv літнє сонцестояння

sommertid літній час

sonate соната

sonde зонд

sondere зондування

soning ув'язнення

sopran сопрано

sopranstemme сопрано

sorg скорбота, горювання

sorgfri безжурний, безклопітний,

безтурботний

sorgfuld журний, смутний, сумний,

засмучений, печальний, тужний,

жалобний

sorgfyldt журний, смутний, сумний,

засмучений, печальний, тужний,

жалобний

sorgløs безжурний, безклопітний,

безтурботний

sorgløshed безжурність

sort сорт

чорний

sortbær водянка

sortebær водянка

sortere сортувати

sorteret сортований

sortering сортування

sortfarvet чорний

sorthvid чорно-білий

sorthåret темноволосий

sortiment асортимент

sortspætte чорна жовна

sortøjet чорноокий

souvenir сувенір

sove спати

sovekammer опочивальня, спальня

sovemiddel снотворний, снодійний

sovende сплячий

sovepude подушка

soverum спальня

sovesofa диван, канапа

soveværelse опочивальня, спальня

sovjetisk радянський

sovne засипати, засинати

sovs підлива, соус

spade лопата

spadsere гуляти

spadseretur прогулянка

spagat шпагат

spagetti макарони

spalte шпальта, колонка

тріщина

ділитися, розпадатися

spaltning ділення

spand відро, цебро

spaniel спанієль

spanier іспанець

spaniol іспанець

spansk іспанський

spansksproget іспанськомовний

spare зберігати, заощаджувати,

економити

sparebøsse скарбничка

sparegris скарбничка

sparepenge заощадження

sparer вкладник

spark стусан, штовхан, штурхан

sparsom економний, ощадливий

sparsomhed економічність

sparsommelig економний, ощадливий

sparsomt ощадливо

spas жарт

spasme спазм, судома, судорога

speaker диктор

specialafdeling спецвідділ

specialagent спецагент

specialapparatur спецапаратура

specialbestemmelse спецпостанова

specialbestilling спецзамовлення

specialbil спецмашина

specialbutik спецмагазин

specialeffekt спецефект

specialfag спецпредмет

specialhandske спецрукавичка

specialiseret спеціалізований

specialist спеціаліст, фахівець

specialitet спеціальність

specialkamera спецкамера

specialklæder спецодяг

specialkort спецмапа

specialkurs спецкурс

specialmetodik спецметодика

specialnøgle спецключ

specialopgave спецзавдання

specialudgave спецвидання, спецвипуск

specialudstilling спецвиставка

specialvilkår спецумови

somatologi specialvilkår
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speciel своєрідний, специфічний,

спеціальний, виключний,

винятковий, надзвичайний,

неординарний, особливий

specificere уточнювати

specifikation специфікація

speedometer спідометр

spegepølse ковбаса

spejder скаут

spejl дзеркало

spejlbillede відбиток

spejle віддзеркалювати, відбивати

spejlglat слизький

spejling відбиток

відбивання, віддзеркалення

spejlvende віддзеркалювати, відбивати

spejlvendt віддзеркалений

spejlæg яєчня

spektakulær вражаючий

spekter спектр

spektral спектральний

spektrograf спектрограф

spektrografi спектрографія

spektrografisk спектрографічний

spektrogram спектрограма

spektroheliograf спектрогеліограф

spektrometer спектрометр

spektroskop спектроскоп

spektroskopi спектроскопія

spektroskopisk спектроскопічний

spektrum спектр

spekulant спекулянт

spekulation спекуляція

spekulativ спекулятивний

spekulere спекулювати

spekulering спекулювання

speleolog спелеолог

speleologi спелеологія

speleologisk спелеологічний

sperma сперма

spermacethval кашалот

spermie сперматозоїд

spidde нанизувати, начіплювати

spids вершина

вістря

кінець

spidse загострювати

точити

spidsmus землерийка, білозубка

spidsvinklet гострокутний

spil гра

spilde розливати

spille грати

spillebrik фішка, фігура

spillekasino казино

spillemand музикант

spiller гравець

spin спін

spinat шпинат

spind спін

павутина

spindelvæv павутина

spinder прядильник

spion шпигун

spionage шпигунство, шпіонаж

spionagtig шпигунський

spionere шпигувати

spiral спіраль

spiralformet спіральний

spiritualisme спіритуалізм

spiritualist спіритуаліст

spiritus спирт

spise їсти

spisekammer комора

spisekort меню

spiselig їстівний

spiserør стравохід

spisesal їдальня

spiseseddel меню

spiseske ложка

spisestel сервіз

spisestue їдальня

spist з'їдений

splenomegali спленомегалія, збільшення

селезінки

splint осколок

splintre розтрощувати

splitte ділити

splittelse розбрат, розлад, розладдя

spole котушка

spolorm аскарида

sponsor спонсор

sponsorvirksomhed спонсорство

spontan спонтанний

spor слід

sporadisk спорадичний

spore висліджувати, вистежувати

спора

острога, шпора

sporhund гончак

sporløs безслідний

sporsans нюх

sport спорт

sportsklub спортклуб

sportslig спортивний

sportsmand спортсмен

speciel sportsmand
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sporvej колія

sporvogn трамвай

sporvognsstyrer ватман

spotte висміювати

spottefugl пересмішник

sprede поширювати, розповсюджувати,

розсіювати

spreder розповсюджувач

spredning поширення, розповсюдження

spredt розсіяний, розкиданий

поширений, розповсюджений

spring стрибок

springbræt трамплін

springe стрибати, плигати

підстрибувати, підплигувати

springer дельфін

кінь

стрибун

springkilde джерело

springvand водограй, фонтан

sprit спирт

spritter п'яниця

sprog мова

sprogforsker лінгвіст, мовознавець

sprogforskning лінгвістика, мовознавство

sproglig мовний

sprogsociolog соціолінгвіст

sprogsociologi соціолінгвістика

sprogsociologisk соціолінгвістичний

sprogvidenskab лінгвістика, мовознавство

sprogvidenskabelig мовознавчий

spræk бадьорий, баский, жвавий,

енергійний

sprække лопатися

sprængfarlig вибухонебезпечний

sprængfuld переповнений

sprængfyldt переповнений

sprænghoved боєголовка

sprængning вибух

sprøjte шприц

spurv горобець

spurvehøg яструб

spurveugle сичик-горобець

spyd спис

spyt слина, слинка

spytklat плювок

spytte плювати

spædbarn немовля

spækhugger касатка

spændende захопливий

spænding напруга, напруження,

напруженість

spændingsfyldt напружений

spændingsladet напружений

spændingsmættet напружений

spændt напружений

spærre блокувати

spætmejse повзик

spætte дятел

spøg жарт

spøge жартувати

spøgefugl жартівник

spøgefuld жартівливий

жартівний

spøgelse привид, примара

spørge запитувати, питати

spørgelyst допитливість

spørgelysten допитливий

spørgende питальний

spørgeskema опитувальна анкета

spørgsmål запитання, питання

spå провіщати

ворожити, гадати

spådom прогноз, пророкування

spåkone ворожка

spåkvinde ворожка

spåmand віщун, пророк

spån тирса

squash кабачок

squat присідання

stab штаб

stabil стабільний

stabilisering стабілізація

stabilitet стабільність

stad місто, містечко

stadig безперервний, безупинний,

постійний, сталий

поступово, поетапно

постійно

stadigvæk досі, дотепер

stadion стадіон

stadium стадія

stafet естафета

stagnation стагнація

stakkels жалкий, жалюгідний, жалісний,

сердешний

stalagmit сталагміт

stalaktit сталактит

stald стайня

staldkarl конюх

stambog родовід

stamcelle стовбурна клітина

stamme плем'я

стовбур

стебло

stammer заїка

sporvej stammer
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stampe тупати

stand стан, становище

standard стандарт

standardiseret стандартизований

standkvarter штаб-квартира

standpunkt погляд

standse зупинитися

зупиняти

standset затриманий, припинений

standsning зупинка

stang флагшток

штанга

вудка

star осока

start запуск

начало, початок

старт

starte започатковувати, зачинати,

починати, розпочинати,

задіювати

починатися, розпочинатися

запускати, заводити

starter стартер

stat держава, країна

штат

statik статика

station вокзал, станція

stationær стаціонарний

statisk статичний

statistik статистика

statistisk статистичний

stativ штатив

стенд

statsborger громадянин

statsborgerskab громадянство

statsdreven державний

statskasse скарбниця

statskontrolleret державний

statskundskab політологія

statskup державний переворот

statslig державний

statsminister прем'єр-міністр

statsoverhoved глава держави

statsvidenskab політологія

statue статуя

statur статура, склад

status статус

stav тичка

палиця, ціпок

stavelse склад

stavning правопис

stearin стеарин

stearinlys свіча, свічка

sted місце

steddatter падчерка

stedfader вітчим

stedfar вітчим

stedfortræder замінник, заступник

stedlig місцевий

stedmoder мачуха

stedmoderblomst триколірна фіалка

stedmodersblomst триколірна фіалка

stedmor мачуха

stedmorblomst триколірна фіалка

stednavn топонім

stedord займенник

stedsegrøn вічнозелений

stedsøn пасинок

stege жарити, смажити

stegepande сковорода, сковорідка

stegt смажений, засмажений

stejl крутий

stejle паля

stemme голос

голосувати

stemmegaffel камертон

stemmeløs безголосий

stemning настрій

stempel штемпель, штамп

поршень

stempelmærke штамп

stemple компостувати

stemt налаштований

sten каміння, камінь

stenbrud кар'єр

stenbræk ломикамінь

stenbuk гірський козел

stenbukken козеріг

stenfisk бородавчатка

stenhugger скульптор

stenig кам'янистий

stenkul кам'яне вугілля

stenograf стенограф

stenografi стенографія

stenografisk стенографічний

stenogram стенограма

stenskred обвал, каменепад

stenurt очиток

steppe степ

steppelemming строкатка

stereobillede стереознімок

stereobåndspiller стереомагнітофон

stereoeffekt стереоефект

stereofoni стереофонія

stereofonisk стереофонічний

stereofotografering стереофотозйомка

stampe stereofotografering
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stereofotografi стереофотографія

stereografi стереографія

stereografisk стереографічний

stereometri стереометрія

stereometrisk стереометрічний

stereomodel стереомодель

stereoprojektion стереопроекція

stereoradio стереорадіо

stereoskop стереоскоп

stereoskopisk стереоскопічний

stereotyp стереотип

steril безплідний, неплідний

стерильний

sterilisation стерилізація

sterilisere стерилізувати

steriliseret стерилізований

sterilisering стерилізація

steroid стероїд

steward стюард

stewardesse стюардеса

sti стежина, стежка, тропа, доріжка

stift стержень

цвях

єпархія

stifte засновувати, закладати

stiftelse засновування

stifter засновник, фундатор

stige рости, підніматися

сходи

stigende наростаючий

stigma стигма

stigning ріст, збільшення

stik укол

укус

stikke кусати, жалити

колоти

stikkelsbær аґрус

stikkontakt розетка

stikmyg комар

stil стиль

твір

stilhed мовчання

тиша

stilistik стилістика

stilistisk стилістичний

stilk стебло

stille тихий, спокійний

stilleben натюрморт

stillids щиглик, щиголь

stilling посада, пост

поза

stilne заспокоюватися, затихати,

тихнути, утихати

stime косяк

stimulator стимулятор

stimulere стимулювати

stimulerende стимулюючий

stimulus стимул

stinkdyr скунс

stinke смердіти

stinkende смердючий

stipendiat стипендіат

stipendium стипендія

stiv жорсткий

stivelse крохмаль

stjerne зірка, зірочка

stjernebillede сузір'я

stjernedyrkelse зорепоклонництво,

зорепоклонство

stjernedyrker зорепоклонник

stjerneformet зоряний

stjernefuld зоряний

stjernekigger звіздар

stjernekikkert телескоп

stjerneløs беззоряний

stjerneskud зорепад

stjernetegn зодіак

stjernetyder астролог

stjernetåge галактична туманність

stjert хвіст

stjæle викрадати, красти

stjært хвіст

stjålen крадений, поцуплений

stof матеріал

матерія, речовина

stofmisbruger наркоман

stofskifte обмін речовин

stoicisme стоїцизм

stoiker стоїк

stok палиця, ціпок

дрючок, паличка

stokastik стохастика

stokastisk стохастичний

stol стілець

stolpe стовп

stolpelignende стовпоподібний

stolt гордий

stolthed гордість, пишання

stop зупинка

stopfuld переповнений

stoppe втримувати, стримувати,

удержувати

припиняти

зупиняти

набивати

stoppested зупинка

stereofotografi stoppested
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stopur секундомір

stor великий, чималий

storagtig зарозумілий

storartet відмінний

storblomstret великоквітковий

storetæer зажерливий

storhed велич, величність

storhjulet великоколісний

storhovedet великоголовий

stork лелека, чорногуз

storkenæb герань

storm шторм

stormagasin універмаг

stormangreb штурм

storme штурмувати

stormfugl буревісник

stormsvale буревісник

stormvind шторм

stormægtig всемогутній, всесильний

stornæbet великодзьобий

stornæset великоносий

storpletet великоплямистий

storskryder хвастун

storskægget великобородий

storting парламент

stortrappe дрохва

storøjet великоокий

storøret великовухий

straf кара

strafbar карний

підсудний

strafbarhed карність

straffe карати

покарати

straffet покараний

straffri безкарний

straffrihed безкарність

straks негайно, відразу, раптом

strakt розтягнений

stram строгий

вузький, тісний, тугий

strand берег

пляж

strategi стратегія

strategisk стратегічний

stratifikation стратифікація

stratosfære стратосфера

stratosfærisk стратосферний

stratovulkan стратовулкан

stratum верства, шар

streg риса

stregkode штрих-код

strejke страйк

strejkende страйкуючий

streng струна

строгий

strengest найсуворіший

streptokok стрептокок

streptomycin стрептоміцин

stress стрес

stribe смуга, смужка

stribet смугастий, строкатий

strid битва, бій, боротьба

незгода, незлагода, розлад,

розладдя

суперечка

stridbar спірний

strides боротися

stridighed упертість

strikke в'язати

strikket в'язаний

strikning в'язання

strimmel смуга, смужка

stringens строгість

stringent строгий, суворий

strip стрічка

stripper стриптизерка

striptease стриптиз

stroboskop стробоскоп

strofe строфа

strontium стронцій

strube горло

struds страус

strudsagtig страусоподібний

struktur структура

strukturalisme структуралізм

strukturel структурний

struktureret структурований

strukturformel структурна формула

stryge прасувати

strygejern праска

stryknin стрихнін

stræbe прагнути

stræben прагнення

stræde протока

strækbar еластичний, розтяжний

strækbarhed розтяжність

strække розтягати, розтягувати

strækning відрізок, відтинок

strø розсіювати

strøget прасований

strøm потік, струмок, струмінь

плин, течія

струм

strømfordeler розподільник

strømforsyning електропостачання

stopur strømforsyning
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strømkreds електричне коло

strømme текти

strømming салака

strømning плин, течія

strømpe панчоха

strømpebukser колготки

strå солома

strågul бежевий

stråle промінь

випромінювати

strålebehandling радіотерапія

stråleformet променеподібний

strålende яркий, яскравий

stråling випромінювання

stub пень

stud віл

student студент

studenterforening студспілка

studentmæssig студентський

studere учити, вивчати

учитися, навчатися

studiemæssig навчальний, учбовий

studio студія

studium вчення, навчання

stue вітальня

stuearrest домашній арешт

stuepige домробітниця, покоївка

stum німий

stumhed німота

stump тупий

stumpvinklet тупокутний

stund момент

мить

stundom подекуди, часом, інколи, іноді

styg негарний, потворний,

некрасивий, безобразний,

виродливий

stykke кусок

штука

stykkevis поштучно

stylter диби, ходулі

styrbar керований

styrbarhed керованість

styre керувати, правити, управляти,

урядувати

styrer керівник, правитель, управитель

styring керування, управління

styrke міцніти, зміцнювати,

укріплювати

посилювати, підсилювати

сила, снага, міць

styrkeløft пауерліфтинг

styrkeløfter триборець

styrmand штурман

styrte збивати

styrtebad душ

stædig впертий, настирливий, упертий

stædighed впертість

stænge зачиняти, закривати

stængel стебло

stær шпак

stærk дужий, енергійний, міцний,

потужний, сильний

stævnemøde побачення

støbe чавити

støbejern чавун

stød поштовх, удар

støddæmper амортизатор

støde штовхати

stødfanger бампер

stødtand ікло

støj галас, гамір, звук, шум

støje шуміти

støjfri безшумний

støjfuld шумливий, шумний

støn стогін

stønne стогнати

stør осетер

større більший

størrelse розмір

величина

størrelsesforhold масштаб

størrelsesklasse величина

størrelsesorden порядок

størst найбільший

støtte підтримка

опора, підпора, підвалина

підтримувати, піддержувати

støttepunkt опора, підпора, підвалина

støv курява, пил

пилок

støvbærer тичинка

støvet пильний

støvfyldt курний

støvle черевик

чобіт

støvregn мжичка, мряка

støvsuger пилосос

støvtæt пилонепроникний

støvvej маточка

stå стояти

ståhej безлад, безладдя

stål криця, сталь

stålorm веретільниця, гладун

subantarktisk субантарктичний

subarktisk субарктичний

strømkreds subarktisk
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subdomæne піддомен

subjekt суб'єкт

підмет

subjektiv суб'єктивний

subjektivisme суб'єктивізм

subjektivist суб'єктивіст

subjektivitet суб'єктивність

subkultur субкультура

sublim піднесений

sublimat сублімат

sublimation сублімація

sublimering сублімація

submarin підводний

subordination субординація

subsidier субсидія

subsidiering субсидувати

subsidiært субсидований

subskription абонемент, передплата

substans субстанція, речовина

substantiel суттєвий, істотний, значний,

ключовий

substantiv іменник

substituerbar замінимий

substituere замінювати, заміняти, заміщати

substituering заміщення

substitution заміна

subsystem підсистема

subtrahere віднімати

subtraktion віднімання

subtropisk субтропічний

succes удача, успіх

succesfuld вдалий, удалий, успішний

succesfyldt вдалий, удалий, успішний

succesrig вдалий, удалий, успішний

successiv послідовний

suffiks суфікс

sufflere диктувати, підказувати,

суфлірувати

sufflør суфлер

suge ссати, смоктати

sujet сюжет

sukke зітхати

sukker цукор

sukkerrig цукровий

sukkerroe цукровий буряк

sukkerrør цукрова тростина

sukkerskål цукорниця

sukkersyge діабет

sukkulent сукулент

sule баклан

sulfat сульфат

sulfid сульфід

sult голод, голодування

sultan султан

sulte голодувати

sulten голодний

sultende голодуючий

sultestrejke голодування

sultholocaust голодомор

sum сума, підсумок

summarisk підсумковий

summe дзижчати, бриніти

summere складати

підсумовувати

sumo сумо

sump багно, болото, драговина

sumpbæver нутрія

sumpet багнистий, болотистий

sumpplante гелофіт

sund протока

здоровий

sundhed здоров'я

sundhedspleje охорона здоров'я

sundhedsplejerske медсестра

sundhedstjeneste охорона здоров'я

sundhedsvæsen охорона здоров'я

sunnimuslim суніт

sunnimuslimsk сунітський

sunnit суніт

sunnitisk сунітський

supercomputer суперкомп'ютер

superfluiditet надплинність

superfølsom надчуттєвий

superhemmelig надсекретний

superkonduktivitet надпровідність

superleder надпровідник

supermagt наддержава

superman надлюдина

supermarked супермаркет

superpatriot надпатріот

supersonisk надзвуковий

superstjerne суперзірка

supersymmetri суперсиметрія

supersymmetrisk суперсиметричний

supertanker танкер

suppe суп

supplement доповнення

supraledning надпровідність

sur кислий, кислотний

surhed кислотність

surmælk кисляк

surrealisme сюрреалізм

surrealist сюрреаліст

surrealistisk сюрреалістичний

suse шарудіти

suspekt підозрілий

subdomæne suspekt
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suspendere припиняти

suspension відстрочення

суспензія

sutte смоктати

suveræn суверенний

suverænitet суверенітет

svaber швабра

svag кволий, слабий

svaghed слабість

svagt кволо

svale ластівка

svalehale махаон

svaleurt чистотіл

svalhed свіжина, свіжість

svamp губка

гриб

svampedyr губка

svampemiddel фунгіцид

svane лебідь

svanger вагітний

svangerskab вагітність

svans хвіст

svar відповідь

svare відповідати

svarer відповідач

svastika свастика

sved піт

пітливість

svede потіти

svejse зварювати

svejser зварник

svejseøjne офтальмія, фотоофтальмія,

снігова сліпота

svejsning зварювання

svejtsisk швейцарський

svensk шведський

svensker швед

svensksproget шведськомовний

svibel гіацинт

sviende пекучий

svig зрада

svigerbarn зять

невістка

svigerdatter невістка

svigerfader свекор

тесть

svigerfar свекор

тесть

svigerinde зовиця

невістка

svigermoder теща

свекруха

svigermor теща

свекруха

svigersøn зять

svimle запаморочиться

svimlende запаморочливий

svimmelhed запаморочення

svin свиня

svinagtig свинячий

svindel шахрайство

svindle ошукувати

svindler шахрай

svine забруднювати

svineavl свинарство

svinehold свинарство

svinekød свинина

svineri свинство

svinerosen бешиха

svinestald свинарник

svinesti свинарник

sving зворот, поворот

svingbar обертовий

svinge махати

svingning коливання, погойдування,

хитання

svinsk свинячий

svoger дівер

svovl сірка

svovlblandet сірчаний

svovlbrinte сірководень

svovlholdig сірчаний

svovlsyre сірчана кислота

svulme набрякати, розпухати

svulst пухлина

svække слабшати

svækkelse слабшання

ослаблення, послаблення

svækket ослаблений, знесилений

svælg горло

svælge ковтати

svær важкий, нелегкий, скрутний,

трудний, тяжкий

sværd меч

sværdfisk риба-меч

sværdformet мечоподібний

sværdlilje півники, ірис

sværge клястися

sværm зграя

рій

svæve ширяти

svævefly планер

svævende ширяючий

svævning ширяння

suspendere svævning
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svømme пливти, плисти

плавати

svømmebassin плавальний басейн

svømmedykker аквалангіст

svømmefod ласт

svømmefødder ласти

svømmende плаваючий, плавучий

svømmer плавець

svømmerske пловчиха

svømning плавання

sweater светр

sy шити

syd південь

sydafrikaner південноафриканець

sydafrikansk південноафриканський

sydamerikaner південноамериканець

sydamerikansk південноамериканський

sydasiatisk південноазіатський

sydefter на південь

sydeuropæer південноєвропеєць

sydeuropæisk південноєвропейський

sydfra з півдня

syditaliensk південноіталійський

sydkoreaner південнокореєць

sydkoreansk південнокорейський

sydlandsk південний

sydlig південний

sydlænding житель півдня

sydover на південь

sydpå на південь

sydukrainsk південноукраїнський

syer кравець

syerske кравчиня, швачка

syfilis сифіліс

syg хворий

sygdom захворювання, хвороба

sygdomsfri здоровий

sygdomsramt хворий

sygehus лікарня, шпиталь

sygelig хворобливий

sygemelding бюлетень

sygeplejer медсестра

sygeplejerske медсестра

sygeværelse палата

syl шило

syllogisme силогізм

syltetøj варення

symbiose симбіоз

symbol символ

symbolik символіка

symbolisme символізм

symbolsk символічний

symfoni симфонія

symfonisk симфонічний

symmetri симетрія

symmetrisk симетричний

sympati симпатія

sympatisk симпатичний

symposium симпозіум

symptom симптом

symptomatisk симптоматичний

symptomfri безсимптомний

syn зір

погляд

видовище

synagoge синагога

synbar видимий

помітний, примітний

synd гріх

syndefuld грішний

synder грішник

synderinde грішниця

syndfri безгрішний

syndig грішний

syndrom синдром

synes вважати, уважати

synge співати

syngende співочий

synke тонути

знижуватися, опускатися

synkefri непотопаючий

synkrocyklotron синхроциклотрон

synkronisere синхронізувати

synkroniseret синхронізований

synkronisering синхронізація

synkronisk синхронний

synkronisme синхронізм

synkrotron синхротрон

synlig видимий

помітний, примітний

synlighed видимість

synode синод

synonym синонім

synsbedrag міраж, мара, марево

synsevne зір

synshandicappet незрячий

synshæmmet незрячий

synsk ясновидець

ясновидющий

synskhed ясновидіння

synskreds кругозір

synspunkt точка зору

synsrand видноколо, горизонт, небокрай,

обрій

synssans зір

synsvinkel точка зору

svømme synsvinkel
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syntaks синтаксис

syntese синтез

syntetisk синтетичний

synthesizer синтезатор

synæstesi синестезія

synål голка

sypige кравчиня, швачка

syre кислота

щавель

syrebestandig кислототривкий

syren бузок

syrer сирієць

syrisk сирійський

syrlig кислуватий

sysselsat працевлаштований

sysselsætte працевлаштовувати

system система

systematik систематика

systematiseret систематизований

systematisk систематичний

systemisk системний

systemløs безсистемний

systue кравецька майстерня

sytråd нитка

sytten сімнадцять

syttende сімнадцятий

syttendedel одна сімнадцята

syttenårig сімнадцятирічний

syv сім

syvbinds семитомний

syvdages семиденний

syvende сьомий

syvendedel одна сьома

syvetages семиповерховий

syvfold семиразовий

syvsover сонько

соня

syvtimers семигодинний

syvårig семирічний

sæbe мило

sæbeopera серіал

sæbeskål мильниця

sæbeurt мильнянка

sæd насіння

сперма

звичай, обряд

sædcelle сперматозоїд

sæde місце, сидіння

sædelig моральний, ґречний

sædelighed мораль, чеснота, цнота

sædvane звичка

звичай, обряд

sædvaneret звичай, обряд

sædvanlig звичайний, звичний, пересічний

sædvanligvis зазвичай, звичайно

sædvæske сперма

sæk лантух, мішок

sækkepibe волинка

sæl тюлень

sælge продавати

sælger продавець

sænke топити

опускати

sær своєрідний

виключний, винятковий,

особливий

дивний, дивовижний

særdeles зокрема, особливо

виключно, винятково

særegen своєрідний

særhed своєрідність

særlig особливий

зокрема, особливо

særpræge характеризувати

særpræget притаманний

særrettighed привілей, пільга

særskilt виключний, винятковий,

особливий

окремий

særsyn рідкість

sæson пора, сезон

sæsonmæssig сезонний

sæt комплект, набір

sæter полонина

sætning речення

теорема

sætte саджати, ставити

класти

sø море

озеро

søbrise бриз

sød солодкий

sødkartoffel батат

sødlig солодкуватий

sødme солодкість

søfarende мореплавець, моряк

søfarer мореплавець, моряк

søfart мореплавство

søflyveplads гідроаеропорт

søg пошук, шукання

søgang хвилювання

søge шукати

søgelys прожектор

søgemaskine пошуковик

søgen пошук, шукання

søgsmål діло, справа

syntaks søgsmål
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søhest морський коник

søjle колона, підвалина

søko сирена, морська корова

søle бруд, грязь

sølv срібло

sølvagtig сріблястий

sølvfarvet сріблистий

sølvgrå сріблистий

sølvhåret сивий

sølvsmed срібляр

søm цвях, гвіздок

sømand матрос, мореплавець, моряк

sømil морська миля

søn син

søndag неділя

sønder вщент

sønderknuse ламати, розтрощувати

sønderknust розтрощений

sønderrevet розтерзаний

søndre південний

sønnedatter внучка

sønnesøn онук

søpapegøje топорик

sørge дбати, піклуватися

горювати

sørgelig скорбний, скорботний

sørgmodig скорбний, скорботний

sørøver пірат

sørøveri піратство

søskende брат, сестра

søskendebarn двоюрідна сестра, двоюрідний

брат

søster сестра

søsterdatter небога, племінниця

søstersøn небіж, племінник

søstjerne морська зірка

søvn сон

søvnig сонний

søvnløs безсонний, недремний

søvnløshed безсоння

så затим, потім, після

sådan отже, отож

подібний, схожий

так

sål підошва

således так

sålænge настільки

såmand сівач

såmaskine сівалка

såpas настільки

sår поріз

рана, поранення

sårbar уразливий

sårbarhed уразливість

såre поранити

såsæd насіння

såvidt настільки

наскільки

tab втрата, збиток, убуток

tabe втрачати, програвати

губити

tabel таблиця, табличка

tabelmæssig табличний

tablet пігулка, пілюля, таблетка

tabsgivende збитковий

tabt програний

tabu табу

tabubelagt табуйований

taburet табуретка

tadsjiker таджик

tadsjikisk таджицький

tag дах, покрівля, стеля, стріха

tage брати

взяти

заарештовувати

taget узятий

tagrør очерет

tagsten черепиця

taifun тайфун

taiwaner тайванець

taiwansk тайванський

tajga тайга

tak дякую

takke дякувати

taknemlig вдячний

taknemlighed вдячність

taknemmelig вдячний

taknemmelighed вдячність

taks тис

takst тариф

takstræ тис

takt такт

taktik тактика

taktisk тактичний

taktløs безтактний

tal число

tale промова

talekunst ораторство

talent дар, талант, хист

talentfuld обдарований

talentløs безглуздий, безумний

talentløshed безталання

taler оратор, промовець

talisman талісман

talje талія

talkum тальк

søhest talkum
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tallerken тарілка

talløs незлічимий, незліченний

безліч

talmæssig чисельний, числовий

talord числівник

talrig численний

talrighed численність

talskvinde речниця

talsmand представник, речник

talstærk численний

talsystem система числення

taltegn цифра

talteori теорія чисел

tam одомашнений, свійський

tamarind тамаринд, індійський фінік

tampon тампон

tand зуб

tandem тандем

tandet зубчастий

tandhjul шестірня

tandkarpe коропозуб

tandkød ясна

tandkødsbetændelse періодонтит

tandlæge дантист, стоматолог

tandløs беззубий

tandstikker зубочистка

tang плоскогубці

tange перешийок

tangens тангенс

tangent дотичний

tangential тангенціальний

tango танго

tank бак

танк

tankbåd танкер

tanke гадка, думка

tankefuld задуманий, задумливий,

замислений

tankeløs легковажний

tankeløshed легковажність

tankeoverføring телепатія

tanker танкер

tankestreg тире

tankevirksomhed мислення

tankskib танкер

tankstation бензоколонка

tannin танін

tante тітка

tapet шпалера

tapir тапір

tapper безстрашний, бідовий,

відважний, доблесний, рішучий,

сміливий, хоробрий

tapperhed відвага, доблесть, сміливість,

хоробрість, рішучість

tara тара

tarantel тарантул

tarif тариф

tarm кишка

taske сумка

tast клавіша

tastatur клавіатура

taste набирати

tatovering татуювання

tautologi тавтологія

tautologisk тавтологічний

tavle дошка

tavs безмовний

tavshed мовчання

тиша

taxa таксі

taxameter таксометр

taxi таксі

taxonomi таксономія

te чай

team команда

teater театр

teaterstykke п'єса

teatralisere театралізувати

teatraliseret театралізований

teatralsk театральний

teenager підліток

tegl цегла

черепиця

teglsten цегла

черепиця

tegn знак, значок, позначка

ознака, прикмета, сигнал

символ

tegne малювати

креслити

tegner художник

tegneserie комікс

tegning малюнок, рисунок

малювання

креслення

tegnsprog мова жестів

teisme теїзм

teist теїст

teistisk теїстичний

teknik техніка

tekniker технік

teknisk технічний

teknokrat технократ

teknokrati технократія

teknokratisk технократичний

tallerken teknokratisk
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teknolog технолог

teknologi технологія

teknologisk технологічний

tekst текст

tekstil текстиль

tektonik тектоніка

tektonisk тектонічний

telefax телефакс

telefon телефон

telefonapparat телефон

telefonbank телебанк

telefonere телефонувати

telefoni телефонія

telefonisk телефонний

telefonist телефоніст

telefonrør трубка

telefonsvarer автовідповідач

telegraf телеграф

telegrafere телеграфувати

telegrafering телеграфування

telegrafi телеграфія

telegrafist телеграфіст

telegram телеграма

teleingeniør телеінженер

telekommunikation телекомунікація

telekonference телеконференція

telelinse телеоб'єктив

teleobjektiv телеоб'єктив

teleologi телеологія

telepati телепатія

teleselskab телекомпанія

teleskop телескоп

teleskopisk телескопічний

tellur телур

telt курінь, намет, шатро, палатка

teltdug брезент

tema тема

tematik тематика

tematisk тематичний

tempel собор, храм

tempeltræ гінкго, священне дерево

temperament темперамент

temperamentsfuld темпераментний

temperamentsløs безтемпераментний

temperamentsløshed безтемпераментність

temperatur температура

temperaturfast температуростійкий

temperaturmæssig температурний

tempo темп

temporær тимчасовий

tendens тенденція

tendentiøs тенденційний, упереджений

tender тендер

tennis теніс

tennisbane корт

tennisspiller тенісист

tenor тенор

tenorstemme тенор

tenrec тенрек

tension натяг

tensor тензор

tentakel щупальце

tentativ завчасний, попередній

teokrati теократія

teolog теолог, богослов

teologi теологія, богослів'я

teologisk теологічний

teorem теорема

teoretiker теоретик

teoretisk теоретичний

teori теорія

teosof теософ

teosofi теософія

tepotte чайник

terabit терабіт

terabyte терабайт

terahertz терагерц

terajoule тераджоуль

terapeut терапевт

terapi терапія

terawatt терават

term термін

termin термін, строк

terminal вокзал

термінал

terminologi термінологія

terminologisk термінологічний

termisk термічний

termit терміт

termodynamik термодинаміка

termodynamisk термодинамічний

termoelektricitet термоелектрика

termoelektrisk термоелектричний

termoelement термоелемент

termoflaske термос

termograf термограф

termografi термографія

termografisk термографічний

termokemi термохімія

termokemisk термохімічний

termometer термометр

termonuklear термоядерний

termosfære термосфера

termostabil термостабільний

termostat термостат

teknolog termostat
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terne фрейліна

крячок

ternet картатий

terning гральна кістка

terpe зубрити

terpet визубрений

terrakotta теракота

terrakottafarvet теракотовий

terrarium тераріум

terrasse тераса

terrier тер'єр

territorial територіальний

territorialfarvand територіальні води

territorium територія

terror терор

terroraktion теракт

terrorhandling теракт

terrorisere тероризувати

terrorisme тероризм

terrorist терорист

terroristisk терористичний

terræn терен

terrænbil всюдихід

terrængående всюдихідний

tertiær третинний

tese теза

test тест

testamente завіт, заповіт

testamenteret заповіданий

teste тестувати, перевіряти

tester контролер

testing тестування

testosteron тестостерон

tetraeder тетраедр

tetragon тетрагон

tetravalent чотиривалентний

thailander таїландець

thailandsk таїландський

thorium торій

thuja туя

ti десять

tibinds десятитомний

ticifret десятизначний

tid час

епоха, пора, доба, ера

tidages десятиденний

tidevand приплив

tidlig рано

ранній

передчасний

tidligere раніш

попередній

колишній

tidligt рано

tidløs вічний, довічний

пізньоцвіт

tidobbelt десятикратний, десятиразовий

tidoble подесятеряти

tidsalder епоха, пора, доба, ера

tidsel будяк, чортополох

tidsfrist термін, строк

tidskrift журнал, часопис

tidsmæssig часовий

tidsnok вчасний, своєчасний

tidsplan розклад

tidsskema розклад

tidsskrift журнал, часопис

tidstabel розклад

tidsubegrænset безстроковий

tidszone часовий пояс

tidvis інколи, іноді, часом

tie мовчати

tiende десятий

tiendedel одна десята

tier десятий

tietagers десятиповерховий

tifold десятикратний

tiger тигр

tigerhaj тигрова акула

tigerilder перегузня

tigerstribet тигровий

tigger жебрак

tikamp десятиборство

tikant десятикутник

tikantet десятикутний

tikæmper десятиборець

til до, доки, допоки

tilbage назад

позаду

tilbagebetale виплачувати, відплачувати

tilbagefald рецидив

tilbagegang занепад

tilbagegive повертати

tilbageholden стриманий, врівноважений,

урівноважений

tilbageholdende стриманий, врівноважений,

урівноважений

tilbagekalde викликати

tilbagekaldelse виклик

tilbagekastning відбивання

tilbagekobling зворотний зв'язок

tilbagekomst вертання

tilbagemelding відгук, відзив

tilbageskridt крок назад

tilbagestående відсталий

tilbagetrække відступати

terne tilbagetrække
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tilbagetrækning відступ

tilbagevendt повернутий

tilbagevise спростовувати

tilbede поклонятися

tilbedelse поклоніння

tilbeder поклонник, піклувальник,

шанувальник

залицяльник

tilbehør аксесуар

tilberedelse готування, приготування,

підготовка

tilbringe проводити

tilbud пропозиція

знижка, скидка

tilbyde пропонувати

tilbygge прибудовувати

tilbøjelig схилений

tilbøjelighed нахил, нахилення

tilde тильда

tildele відділяти

tildelt відділений

tildragelse подія

tildækket покритий

tilegne присвячувати

привласнювати

tilegnelse присвоєння

tilfangetagen полонений

tilflugtsrum притулок

tilflugtssted притулок

tilfreds задоволений

tilfredshed задоволення

tilfredsstille вдовольняти, задовольняти

tilfredsstillede задовільний

tilfredsstillelse задоволення

tilfredsstillende задовільний

tilfredsstillet задоволений

tilfælde випадок

tilfældig випадковий

tilfældighed випадковість

tilfældigvis випадково

tilfælles спільний

tilføje додавати, доповнювати

tilføjelse додавання

tilførsel постачання

tilgang доступ

tilgive вибачати, пробачати

tilgivelse вибачення

tilgodese передбачати

tilgrise забруднювати, вимазувати

tilgrænsende граничний, прикордонний,

суміжний

tilgængelig доступний, досяжний

tilgængelighed доступність, досяжність

tilholdssted місцезнаходження,

місцеперебування

tilhyllet покритий

tilhænger болільник, поклонник,

прибічник, прихильник,

піклувальник, шанувальник

tilhøre належати

tilhører слухач

tilhørighed належність

tilintetgjort знищений

tilintetgøre винищувати, знищувати, нищити

tilintetgørelse винищування, знищення

tilintetgørende винищувальний

tiliters десятилітровий

tilkalde кликати

tilknytning зв'язок

tilknytte зв'язувати

tilknyttet зв'язаний, пов'язаний

tilkoble приєднувати

tilkoblet підключений

tilkørselsvej під'їзд

tillade дозволяти, допускати

tilladelig допустимий, припустимий

tilladelse дозвіл, допуск

tilladt дозволений

tillid довір'я, довіра

tillidsfuld довірливий, легковірний

tillidsmand представник, речник

tillidsvækkende переконливий

tillige навіть

також, теж

tilligemed разом, спільно

tillokkelse зваба, знада, спокуса

tillokkende звабний, спокусливий

tillæg додаток

tillægsord прикметник

tilnærme наближатися

tilnærmelse наближення

tilnærmelsesvis приблизно

tiloversbleven залишений

tilpasning пристосування

адаптація

акліматизація

tilpasningsevne приживлюваність

tilpasse пристосовувати

tilpasset пристосований

tilrettelægge пристосовувати

tilråde зараджувати

tilrådelig рекомендований

tilsammen вкупі, разом, спільно

tilsats домішка

tilbagetrækning tilsats
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tilsigtet доцільний, навмисний,

спрямований, умисний,

цілеспрямований

tilsigtethed цілеспрямованість, доцільність

tilskadekommen потерпілий

tilskadekommet потерпілий

tilskrive приписувати

tilskrivning приписування

tilskud додаток

допомога, підмога

субсидія

tilskuer глядач

tilsløre приховувати

затемнювати, затьмарювати

затінювати

tilsmudse вимазувати

tilstand стан, становище

tilstedeværelse присутність

tilstedeværende присутній

tilstrækkelig достатній

tilstrømning наплив

tilstødende прилеглий

tilstå визнавати

tilståelse визнання

tilsvarende належний, відповідний

tilsyn моніторинг, спостереження

tilsynekomst виявляння

tilsyneladende показний

tilsætning домішка

tilsætningsstof домішка

tilsætte добавляти

tilsøle забруднювати

tiltag заходи

tiltagende наростаючий

tiltale звинувачувати, обвинувачувати

tiltalte обвинувачений

tiltrække вабити, надити, приваблювати

притягати, притягувати, тяжіти

tiltrækkende привабливий, принадний

tiltrækning привабливість

tiltrækningskraft привабливість

tiltænkt призначений

tilvant звиклий

tilvirke виготовляти

tilvirker виготовлювач, виробник

tilvækst приріст

tilvænne привчати

tilvænning привчання

tilværelse буття

timbre тембр

time година

урок

лекція

timelang одногодинний

timelig тимчасовий

timeplan розклад

timevis годинами

timian чебрець

tin олово

tinding висок, скроня

ting предмет

річ

рада

tirsdag вівторок

tisse мочитися

tit часто

tital десятка

десяток

titan титан

titanisk титанічний

titel заголовок, назва

titelblad заголовний лист

titelløs неозаглавлений

titimers десятигодинний

titte бачити

titter глядач

tiår десятиліття, десятиріччя

tiårig десятилітній, десятирічний

tjekke чех

tjekkisk чеський

tjekkisksproget чеськомовний

tjene заробляти

служити

tjener слуга, прислуга

tjenerinde слуга, прислуга

tjeneste послуга

служба

обслуговування, обслужування

tjenesteivrig старанний

tjenestemand чиновник

tjenestepige слуга, прислуга

tjenesterejse відрядження

tjenestetid стаж

tjetjener чеченець

tjetjensk чеченський

tjur глухар, глушець

tjære смола, дьоготь

tjørn глід

to два

toarmet дворукий

toast тост

toastmaster тамада

toatomig двохатомний

tobak тютюн

tobaksrygning паління

tobenet двоногий

tilsigtet tobenet
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tobinds двотомний

tobindsværk двотомник

tocifret двозначний

tocylindret двоциліндровий

todages дводенний

todelt роздвоєний

todimensional двовимірний

todækker біплан

toer двійка

toetagers двоповерховий

toetages двоповерховий

tofarvet двоколірний

tofaset двофазний

tog потяг, поїзд

процесія

похід

togfører машиніст

tohalet двохвостий

tohjulet двоколісний

tohovedet двоголовий

toilet вбиральня, убиральня, туалет

toiletkumme унітаз

toksicitet токсичність

toksikolog токсиколог

toksikologi токсикологія

toksikologisk токсикологічний

toksisk токсичний

told митниця

мито

toldbehandling розмитнення

toldbetjent митник

toldvæsen митниця

tolerance терпимість, толерантність

tolerant терпеливий, толерантний

tolerere видержувати, витримувати,

терпіти

toliters дволітровий

tolk перекладач

tolke інтерпретувати

перекладати

tolkning інтерпретація, тлумачення

переклад

tolv дванадцять

tolvte дванадцятий

tolvtedel одна дванадцята

tolvtimers дванадцятигодинний

tolvårig дванадцятирічний

tom порожній, пустий

tomastet двощогловий

tomat помідор

tomhed пустота, порожнина

tomme дюйм

tommel великий палець

tommelfinger великий палець

tommeltot великий палець

tomografi томографія

tomografisk томографічний

tomotors двомоторний

tomåneders двомісячний

ton тонна

tonal тональний

tonalitet тональність

tone тон

toneart тональність

tonsillitis тонзиліт, запалення мигдалин

tonsvis тонами

top верхівка, вершина

topmodel топ-модель

topmoderne суперсучасний

topograf топограф

topografi топографія

topografisk топографічний

topolet двополюсний

topologi топологія

topologie топологія

topologisk топологічний

toponym топонім

toppunkt пік

topuklet двогорбий

torden гуркіт

грім

tordenskylle гроза

tordne гуркотати

toreador тореадор

torn колючка, шип

tornado торнадо

tornefuld колючий

tornerose шипшина

tornet колючий

tornirisk коноплянка

tornskade сорокопуд

torpedo торпеда

torpedobåd міноносець

torsdag четвер

torsion крутіння

torsk тріска

tortur тортури, катування

torturere катувати, мучити

torturist мучитель, кат

torums двокімнатний

torv майдан, майданчик, площа

tosidet двосторонній, взаємний,

обопільний

tosidig двосторонній, взаємний,

обопільний

tosidigt обопільно

tobinds tosidigt
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tosporet двоколійний

tosproget двомовний

tosproglig двомовний

tosproglighed двомовність

tosse бовдур, болван, дурень, дурисвіт

tosset дурний

tostjerners двозірковий

tostrenget двострунний

tosædet двомісний

totakts двотактний

total повний, тотальний

totalitarisme тоталітаризм

totalitær тоталітарний

totimers двогодинний

totoms дводюймовий

totrins двоступінчастий

tougers двотижневий

tov вірьовка, линва, мотузка,

мотузочка

канат, кодола

tovbane канатна дорога

tovejs двосторонній

взаємний, обопільний

toværelsers двокімнатний

toværelses двокімнатний

toxoplasmose токсоплазмоз

toøjet двоокий

toårig дволітній, дворічний

tradition традиція

traditionalisme традиціоналізм

traditionalist традиціоналіст

traditionalistisk традиціоналістичний

traditionel традиційний

traditionsrig традиційний

trafik рух, трафік

trafiklys світлофор

trafikpoliti автоінспекція

trafikulykke автоаварія, автокатастрофа

trafikåre автомагістраль, автострада

tragedie трагедія

tragikomedie трагікомедія

tragikomisk трагікомічний

tragisk трагічний

tragt лійка

traktat договір, трактат

traktor трактор

traktorfører тракторист

trampe тупати

trampolin батут

трамплін

trane журавель

tranebær журавлина

trang вузький, тісний, тугий

transaktion трансакція, переказ

transatlantisk трансатлантичний

transcendent трансцендентний

transcendental трансцендентальний

transcendentalisme трансценденталізм

transcendentalist трансценденталіст

transeuropæisk транс'європейський

transformation трансформація

transformator трансформатор

transformere перетворювати

transformeret трансформований

transformering трансформація

transfusion переливання

transistor транзистор

transit транзит

transitiv транзитний

перехідний

transitivitet транзитивність

transkaspisk транскаспійський

transkaukasisk транскавказький

translation трансляція

translatør перекладач

translitteration транслітерація

transmission трансмісія

transmitter передавач

transparent прозорий

transpiration пітливість, транспірація

transplantation трансплантація

transponere транспонувати

transponering транспонування

transport транспорт

transportere транспортувати, перевозити

transportering транспортування, перевезення

transportmæssig транспортний

transportselskab перевізник

transportør транспортер

транспортир

transposition перестановка, транспозиція

transskription транскрипція

transversal поперечний

trapez трапеція

trapezformet трапецієподібний

trappe сходи

trappeformet східчастий

trappetrin східець

trauma поранення, пошкодження,

травма

traumatisk травматичний

traume травма

trav рись

travbane іподром

tre три

treatomig триатомний

tosporet treatomig
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trebenet триногий

trebinds тритомний

trebindsværk тритомник

trecifret тризначний

trecylindret трициліндровий

tredages триденний

tredel третина

tredimensional тривимірний

tredimensionel тривимірний

tredive тридцять

tredivte тридцятий

tredje третій

tredjedel третина

tredjegradsligning кубічне рівняння

tredobbelt втроє

tredve тридцять

tredveårig тридцятирічний

tredækker баранець, дупель

treer тройка, трійка

treetages триповерховий

trefarvet трикольоровий

trefaset трифазний

trefoldig потрійний

trehjulet триколісний

trehovedet триголовий

trekant трикутник

trekantet трикутний

treliters трилітровий

tremastet трищогловий

tremotors тримоторний

tremåneders тримісячний

trend тенденція

trerums трикімнатний

tres шістдесят

tresidig трибічний

tresindstyve шістдесят

tresindstyvende шістдесятий

tresindstyvendedel одна шістдесята

tresproget тримовний

tresproglig тримовний

trestjerners тризірковий

tresårig шістдесятирічний

tretimers тригодинний

tretoms тридюймовий

tretrins триступінчастий

tretten тринадцять

trettende тринадцятий

trettenårig тринадцятирічний

treværelsers трикімнатний

treværelses трикімнатний

treårig трирічний

triangel трикутник

triangulation тріангуляція

triangulær трикутний

triatlon триборство

tribade лесбіянка

tribunal трибунал

tribune трибуна

tribut данина

triceps трицепс

triel лежень

trigonometri тригонометрія

trigonometrisk тригонометричний

trille котити

trilliard секстильйон

trillion квінтильйон

trilogi трилогія

trimme коректувати, поправляти

стригти, постригати

вправлятися

trin крок

східець

trind товстенький

trinitatis день святої трійці

trinvis поступово, поетапно

поступовий, поетапний

trio тріо

trist журний, смутний, сумний,

засмучений, печальний, тужний,

скорбний

tritium тритій

triton тритон

triumf тріумф

triumfal тріумфальний

triumfator тріумфатор

trivalent тривалентний

triviel тривіальний

tro віра

вірування

вірити

trods всупереч, незважаючи, попри

troende віруючий

trofast надійний, вірний, відданий

trofasthed вірність, відданість

trofæ трофей

trohjertet довірливий, легковірний

trold троль

troldand чернь, чернюк

troldbinde причаровувати

trolddom чаклунство, чародійство,

чарівництво

trolddomskunst чаклунство, чародійство,

чарівництво

troldkvinde відьма, чарівниця

troldmand маг, чаклун, чародійник,

чарівник

trebenet troldmand
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trolleybus тролейбус

troløs двоєдушний

trombocyt тромбоцит

tromme барабан

trommehinde барабанна перетинка

trommeslager барабанщик, ударник

trommesæt ударна установка

trompet горн

trompetist сурмач, трубач

trone престол, трон

trop загін

troper тропіки

tropisk тропічний

tropopause тропопауза

troposfære тропосфера

troposfærisk тропосферичний

trosbekendelse віросповідання

trosfælle єдиновірний

єдиновірець

troskab вірність, відданість

troskyldig довірливий, легковірний

troskyldighed довірливість

trosse трос, канат, кодола

trossætning догма

troubadour трубадур

troværdig надійний

troværdighed надійність

true грозити, загрожувати

truende грізний

trumf козир

trup трупа

trusse труси

trussel загроза, погроза

tryg безпечний

tryghed безпека, безпечність

trygt безпечно

tryk друк, друкування

тиск

прес, гніт

trykke тиснути

друкувати, печатати

роздруковувати

trykker принтер

trykkeri друкарня

trykmåler манометр

trykt друкований

trylle причаровувати

tryllebinde причаровувати

tryllekunst фокус

tryllekunstner фокусник

tryne морда, рило

træ дерево

деревина

træagtig деревоподібний

træborer древоточець

træffe влучати

зустрічати

træfsikker влучний

træg повільний, неквапливий

інертний

træghed інертність

інерція

træk тяга

риса

переліт

trækfugl перелітний птах

trækharmonika акордеон

trække волокти, волочити, тягти

trækrone крона

trækvogn візок

træl раб

trælbinde поневолювати

trælbinding поневолення

trælbundet поневолений

trældom рабство

trælkvinde раб

trælsom рабський

træløber підкоришник

træne вправлятися

træner тренер

trænet тренований

trænge потребувати

trængende нужденний

trængsel нужда

тіснота

træning вправа, тренування

træningsmaskine тренажер

træt втомлений, зморений,

стомлений

træthed втома, утома

trættekær лайливий

trøje майка

trøst розрада

trøste заспокоювати, розраджувати

trøstende втішливий

trøstesløs невтішний, безутішний

trøstesløshed невтішність

tråd нитка

дріт, провід

trådagtig нитковидний

trådløs бездротовий

tsetseflue муха цеце

tsunami цунамі

tube тюбик

tuberkulose туберкульоз

tudse жаба

trolleybus tudse
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tudsehovedagam круглоголовка

tuf туф

tuja туя

tulipan тюльпан

tumor пухлина, рак

tundra тундра

tundralignende тундроподібний

tunfisk тунець

tung важкий, нелегкий, тяжкий

tunge язик, язичок

tungemål мова

tungmetal важкий метал

tungsten вольфрам

tunnel тунель

tunnelbane метро

tur раз

прогулянка

екскурсія

turako турако

turbine турбіна

turbulens турбулентність

turbulent турбулентний

turde наважуватися, сміти

turisme туризм

turist турист

turistisk туристичний

turistmæssig туристичний

turkis бірюзовий

turkisfarvet бірюзовий

turkmener туркмен

turkmensk туркменський

turkolog турколог

turkologi туркологія

turnering турнір

turteldue горлиця

tusch туш

tuschpen фломастер

tusind тисяча

tusindben багатоніжка, стонога, мокриця

tusinde тисяча

тисячний

tusindedel одна тисячна

tusindfryd маргаритка, стокротка

tusindvis тисячами

tusindårig тисячолітній

tuskhandel бартер

tusmørke сутінки

tvang насилля

tvangfri невимушений

tvangløs невимушений, ненасильний

tvangsmæssig примусовий

tvebak сухар

tvekamp двобій

tvelyd дифтонг

tvetand глуха кропива

tvetunget дволичний

tvetydig двозначний, двоякий

tvetydighed двозначність

tvilling близнюк

tvillingepar близнюки

tvillingpar близнюки

tvinge змушувати, примушувати,

присилувати

tvist суперечка, спір

tvivl сумнів

tvivle підозрювати

сумніватися

tvivlsom підозрілий, сумнівний

tvungen вимушений, змушений,

примушений

tvunget вимушений, змушений,

примушений

tværgade провулок

tværs впоперек

tværtimod однак, одначе

проте

tværtom однак, одначе

проте

tydelig ясний, явний, очевидний, чіткий

tydeliggøre пояснювати

tydelighed ясність

tydeligvis зрозуміло, чітко

ясно, явно, вочевидь, очевидно

tyende слуга

tyfon тайфун

tyfus тиф

tyfuslignende тифоподібний

tygge жувати

tyggegummi гумка, жуйка

tyk товстий

густий

tykagtig товстуватий

tykhudet товстошкірий

tykkelse товщина

tykne товщати

tykning нетрі, хаща

tyktarm товстий кишківник

tyl тюль

tynd тонкий, худий

tyndhudet тонкошкірий

tyndslidt зношений

tyndtarm тонкий кишківник

tyngde важкість, тяжкість

tynge обтяжувати

type тип

typisk типовий, характерний

tudsehovedagam typisk
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typograf друкар

typografi друкарня

typografisk друкарський, типографський

typologi типологія

tyr бик, віл

tyran тиран

tyranni тиранія

tyrannosaurus тиранозавр

tyrefægter тореадор

tyrefægtning корида

tyren телець

tyrk турок

tyrker турок

tyrkisk турецький

tysk німецький

tysker німець

tysksproget німецькомовний

tyttebær брусниця

tyv злодій, злодюга, викрадач

tyvagtig злодійський

tyve двадцять

tyvegods крадені речі

tyvende двадцятий

tyvendedel одна двадцята

tyveri злодійство, крадіж, крадіжка

tyveårig двадцятирічний

tække крити, покривати, укривати

tælle лічити, рахувати

tællelig зліченний

tællelighed зліченність

tæller лічильник

чисельник

tælling лік, лічба, лічення

tæmme одомашнювати, усмиряти

tæmmer приборкувач

tæmmet одомашнений, приборканий

tændbar займистий

tænde включати

запалювати

tændstik сірник

tænkbar можливий

tænke думати, замислюватися,

мислити, міркувати, роздумувати

вважати, уважати

tænkelig допустимий, припустимий,

уявимий, можливий

tænkende мислитель

tænker мислитель

tænkesæt менталітет

tænkning пізнання

tænksom задуманий, задумливий,

замислений

tæppe килим

ліжник, покривайло

tærskel поріг

tærte торт

tæt тугий, тісний, щільний

tæthed густина

щільність

tætpakket переповнений

tæve сука, сучка

tø танути

tøffel пантофля

tøffelblomst кальцеолярія

tøj одяг, вбрання, убрання

tøjle вуздечка

tøjlesløs безпутний, неприборканий,

розгнузданий

tøjlesløshed розгнузданість, неприборканість

tøjlet приборканий

tømme спустошувати

tømmer деревина

tømmerflåde пліт

tømmermand тесля

tømrer тесля

tønde барило, діжа, діжка

tør сухий

tørhed сухість

tørke засуха, посуха

tørkebestandig засухостійкий

tørketålende засухостійкий

tørklæde кашне, шарф

хустина

tørre висушити

сушити, осушувати

tørreri сушарка, сушильня

tørret висохлий

tørst жага, згага, спрага

крушина

tørstig жагучий

tørv торф

tøs дівчина

tøve вагатися

tøvejr відлига

tøven сумнів

tå палець

tåge марево, мряка, туман, імла

tågedis марево, мряка, туман, імла

tåget туманний

tåle терпіти, видержувати,

витримувати

tålelig терпимий

tålmodig терпеливий, толерантний

tålmodighed терпець, терпіння

терпимість, толерантність

typograf tålmodighed
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tålsom терпеливий, толерантний

tåre сльоза

tåreflod сльозотеча

tårn башта, вежа

тура

tårnfalk боривітер

uaccentueret неакцентований

uacceptabel неприйнятний

uadskillelig невід'ємний

uadskillelighed невід'ємность

uadskilt невідділений

uafbrudt безперервний, неперервний

uafdækket невиявлений

uafgjort невирішений

uafhængig незалежний, самостійний

uafhængighed незалежність, самостійність

uafklaret нерозбірливий

uafklædt неоголений, нероздягнений,

нероздягнутий

uafsluttet незакінчений, нескінченний

uafsløret невиявлений, невідчинений

uaftalt неузгоджений

uagtsom недбалий

uagtsomhed недбалість

uakademisk неакадемічний

uaktuel неактуальний

ualmindelig незвичайний

ualmindelighet незвичність

ualvorlig несерйозний

uambitiøs неамбіційний

uamerikansk неамериканський

uanerkendt невизнаний

uangribelig неприступний

uanmeldt неоголошений

uannonsert неоголошений

uanset незважаючи, попри

uanstændig непристойний

uanstændighed непристойність, неподобство

uansvarlig безвідповідальний

uansvarlighed безвідповідальність

uantagelig неприйнятний

uantændt незапалений

uanvendelig непридатний

uappetitlig безапетитний

uarbejdsdygtig непрацездатний

uasfalteret неасфальтований

uattraktiv непривабливий, непринадний

uautoriseret неавторизований

ubalance дисбаланс

ubalanceret неврівноважений,

неурівноважений,

незбалансований

ubarberet неголений

ubarmhjertig безпощадний

ubearbejdet необроблений

ubeboelig ненаселений

ubeboet ненаселений

ubefolket ненаселений

ubefrugtet незапліднений

ubegavet безглуздий, безумний

ubegravet непохований

ubegribelig незрозумілий, незбагненний

ubegrundet необґрунтований

ubegrænset необмежений

ubehagelig неприємний

ubehagelighed неприємність

ubehandlet необроблений

ubehersket нестриманий, неврівноважений,

неурівноважений

ubekræftet непідтверджений

ubekvem незручний

ubekvemmelighed незручність

ubekymret безжурний, безклопітний,

безтурботний

ubekymrethed безтурботність

ubelastet незавантажений

ubelejlig незручний

ubemandet безпілотний,

неукомплектований

ubemidlet незаможний

ubemærket непомітний

непомічений

ubenyttet невикористаний, незасвоєний

uberedskab неготовність

uberegnelig непрогнозований

uberegnet непідрахований

uberørt недоторканий

ubesat вакантний

ubesejret нездоланний

ubeskattet неоподатковуваний

ubeskeden нескромний

ubeskedenhed нескромність

ubeskreven невимовний

ubeskrevet невимовний

ubeskrivelig невимовний

ubeskyttet беззахисний, незахищений

ubeskæftiget безробітний

ubeslutsom нерішучий

ubeslutsomhed нерішучість

ubeslægtet неспоріднений

ubesmittet незабруднений

ubestandig нестійкий

ubestandighed нестійкість

ubestemt невизначений

ubestemthed невизначеність, невирішеність

ubestikkelig непідкупний

tålsom ubestikkelig
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ubestridelig безперечний, безспірний

ubestridt безвідмовний, беззастережний

ubesvaret безвідповідний

ubesøgt невідвіданий

ubetalelig безцінний

ubetalt невиплачений

ubetimelig невчасний, несвоєчасний

ubetinget безумовний

ubetvingelig невтолимий

ubetvivlelig безсумнівний

ubetydelig неважливий, незначний

ubetynget необтяжений

ubetænksom необачний

ubetænksomhed необачність

ubevidst несвідомий

ubevidsthed несвідомість

ubevæbnet беззбройний, неозброєний

ubevægelig нерухомий

ubevægelighed застій

ublandet неперемішаний

ublodig безкровний

ubroderlig небратський

ubrugelig непридатний, негідний

ubrugt невикористаний

ubrydelig небиткий

ubuden непрошений

ubunden необмежений

ubureaukratisk небюрократичний

ubygget неспоруджений

ubændig невтолимий, неслухняний

ubøjelig негнучкий

ubønhørlig безпощадний

ubåd підводний човен

ucentral нецентральний

ucertificeret несертифікований

uciviliseret нецивілізований

ud назовні

udadvendt комунікабельний

udannet невихований

udarbejde розробляти

udarbejdelse розробка

udarbejdet розроблений

udarmet виснажений

udarte вироджуватися

udartet звироднілий

udartning виродження

udateret недатований

udbedre поліпшувати

udbetale платити, виплачувати,

відплачувати, оплачувати

udbetaling відплата

udbombe бомбардувати

udbombet розбомблений

udbombning бомбардування

udbrede поширювати, розповсюджувати

розширювати

udbredelse поширення, розповсюдження

udbredning поширення, розповсюдження

udbredt поширений, розповсюджений

udbrud виверження

udbrændt згорілий, перегорілий

udbud пропозиція

udbyg добудова, прибудова

udbygge прибудовувати

udbygget відбудований, збудований,

споруджений

udbytte прибуток

udbytterig дохідний, прибутковий

uddannelse освіта

uddannelsesmæssig освітній, просвітній

uddannende освітній, просвітній

uddannet освічений

uddele роздавати

uddeling відділення

uddelt розподілений

uddrag уривок

uddrive виганяти, видворяти

uddrivelse виганяння

uddrivning виганяння

uddybe поглиблювати

uddybelse поглиблювання

uddybning поглиблювання

uddø вимирання

uddød вимерлий

ude назовні

udeblive пропускати

udeblivelse неявка, відсутність

udefra ззовні, іззовні

udelade пропустити, проігнорувати

udeladelsesprikker три крапки

udeladt пропущений

udelelig неподільний

udelukke виключати, унеможливлювати

udelukkelse виключення

udelukkende виключний

udemokratisk недемократичний

uden без

udenad напам'ять

udenbys заміський

udendørs зовнішній

udenfor назовні

udenlands закордоном

udenlandsk закордонний, зарубіжний,

зовнішній

udenrigs закордонний, зарубіжний,

зовнішній

ubestridelig udenrigs
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udenrigsk зовнішній

udenrigspolitisk зовнішньо-політичний

udetaljeret недетальний

udfald результат

udfordre викликати

udfordring виклик

udformet оформлений

udforske вивчати

udforsket вивчений

udforskning дослідження

udfyldt заповнений

udføre вивозити, експортувати

виконувати, виповнювати,

втілювати, запроваджувати,

здійснювати

udførelse виконання, виповнення

здійснення

udførlig детальний, вичерпний,

докладний, доскональний

udførsel вивезення

експорт

udført виконаний, здійсненний

udgang вихід

udgave видання

udgift видаток, витрата, затрата

udgive видавати, публікувати

udgivelse видання

udgiver видавець

udgravet викопаний

udgravning копання

udgøre складати

udhugge вирубувати

udhugget вирубаний

udhugning вирубка

udhungret зголоднілий

udhvilet відпочилий

udhænge вивішувати

udhængsskilt вивіска

udiplomatisk недипломатичний

udisciplineret недисциплінований

udjævne вирівнювати

udjævning випрямлення, вирівнювання

udkant околиця

udkantområde околиця

udklip виріз

udklædt перевдягнений

udkoble вимикати, від'єднувати

udkobling вимикання, від'єднання

udkog відвар, юшка

udlade розряджати

udladning розрядження

udland заграниця, закордон, зарубіжжя

udleje здавати в оренду

udlejepris квартплата

udlejer наймодавець

udlejning здача в оренду

udlevere видавати

udlevering видача

udligne вирівнювати

udlufte провітрювати

udluftet провітрений

udluftning провітрювання

udlænding прибулець, чужак, чужинець,

чужоземець, іноземець

udlært учений

udløber пагін

udløse викликати

udlåne запозичати, позичати

udmærket відмінний, відмінно

udmåle вимірювати, міряти

udnytte використовувати, зловживати

експлуатувати

udnyttelse експлуатація

udnævne висувати

udnævnelse висування

udover крім, окрім, опріч

udpege вказувати, указувати

udpine замучувати

udpining виснажування

udplante саджати

udplantningsplante саджанець

udplukket добірний, відбірний

udplyndre руйнувати, плюндрувати

udplyndring руйнування, плюндрування

udpresser вимагач

udradere стирати

udradering стирання

udrangere забраковувати

udrangering вибраковування

udredning розслідування

udregne вираховувати

udregning вирахування

udrejse від'їжджати, рушати, вирушати,

відправлятися

udrette випрямляти, виправляти,

вирівнювати

udrulle розгортати

udrulning розгортання

udruste оснащувати, споряджати,

устатковувати

udrustet обладнаний, оснащений,

споряджений

udrustning оснащення, спорядження

udrydde викорінювати, винищувати,

знищувати, нищити

udenrigsk udrydde
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udryddelse викорінювання

винищування

udryddet знищений

udråb вигук

udråbsord вигук

udråbstegn знак оклику

udsagn твердження, ствердження,

утвердження

udsagnsord дієслово

udsalg реалізація

udsat відкладений

udseende зовнішність

udsende висилати, відправляти, відсилати

udsending посланець, посланник

udsendt висланий

udsige виказувати, висловлювати

udsigelse висловлювання

udsigt вигляд, вид, краєвид,

перспектива

udsigtsløs безперспективний

udsigtsløshed безперспективність

udsigtspunkt вигляд

udskifte обмінювати

udskrift роздруківка

виписка

udskrive виписувати

роздруковувати

udskrivelse виписування

udskrivning виписування

udskyde відкладати, відстрочувати

udskydelig висувний

udskældt вилаяний

udslette нищити, знищувати,

винищувати, викорінювати

udslettelse викорінювання, винищування,

знищення

udslidt стомлений, виморений

udslip вихлоп

udslukke гасити

udslukket згаслий

udslæt висипка

udsmykke наряджати, оздоблювати,

прикрашати

udsolgt проданий

udspekuleret хитрий

udspring начало, початок

udspørge опитувати, розпитувати

udspørgning опит, опитування

udstationere розташовувати

udstationering розташування

udstede видавати

udstedelse видача

udsteder зрадник, запроданець

udstille виставляти

udstilling виставка

udstillingsgenstand експонат

udstrakt широкий

udstrømning втеча, утеча

udstråle випромінювати

udstråling випромінювання

udstyr оснащення, спорядження

udstyre оснащувати, споряджати,

устатковувати

udstødningsgas вихлоп

udsuge відсмоктувати

udsugning відсмоктування

udsvedt пітний

udsæd посів

udsætte відкладати, відстрочувати

udsættelse відкладання, відстрочення

udtale вимова

udtalelse вислів

udtalt виразний

udtryk вираз

udtrykke виказувати, висловлювати,

виражати

udtrykkelig виразний

udtryksfuld виразний

udtrækbar висувний

udtænke обдумувати, обмірковувати

udtænkt обдуманий, обміркований

udtømme спустошувати

вичерпувати

виснажувати

udtømmt виснажений

udtørret висохлий

udtørring сушіння

uduelig нездатний, неспроможний,

невмілий

uduelighed нездатність, неспроможність

udvalg добір

udvalgt добірний, відбірний

вибраний, обраний

udvandre емігрувати

udvandrer емігрант

udvandring еміграція

udvaske промивати

udvej вихід

udveksle обмінювати

обмінюватися

udvendig зовнішній

udvide розширювати

udvidelse експансія, поширення,

розповсюдження, розширення

udvidet розширений

udvikle розвивати

udryddelse udvikle
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udviklet розвинутий

udvikling розвиток

udvinde добувати, видобувати

udvise виганяти, видворяти

udviske стирати

udvisket стертий

udvisning виселення

udvist вигнаний, виселений, засланий

udvortes зовнішній

udvækst наріст

udvælge вибирати, обирати

udvælgelse відбір

udygtig недієздатний

udygtighed недієздатність, нездатність,

неспроможність

udyr чудовисько

udækket неприкритий

udøbt нехрещений

udødelig безсмертний, невмирущий

udødeliggjort увічнений

udødeliggøre увічнювати

udødelighed безсмертя

udømt незасуджений

udøver виконавець

udånding видих, видихання

uegennyttig безкорисливий

uegnet непридатний, негідний

uegnethed непридатність

uegoistisk неегоїстичний

uelastisk нееластичний, непружний

uelegant неелегантний

uelektrisk неелектричний

uendelig безконечний, нескінченний

uendelighed безконечність, нескінченність

uengelsk неанглійський

uenig незгодний

uenighed незгода, незлагода

ueniøed незгода, незлагода

uensartet негомогенний, неоднорідний

uensartethed неоднорідність

uensfarvet неоднокольоровий,

неодноколірний

неодноманітний

uenstemmig неодноголосний

uentydig неоднозначний

uentydighed неоднозначність

uerfaren недосвідчений

uerfarenhed недосвідченість

uerklæret неоголошений

uerotisk нееротичний

uerstattelig незамінний

uerstattelighed незамінність

uetisk неетичний

ufaglært некваліфікований

ufalsk нефальшивий

ufarbar непрохідний

ufarlig безпечний

необразливий, нешкідливий

ufarvet нефарбований

ufastsat невизначений

ufattelig незрозумілий

ufejlbar достовірний

ufejlbarhed достовірність

ufejlbarlig достовірний

ufejlbarlighed достовірність

ufeltmæssig непольовий

ufikseret незафіксований

ufilosofisk нефілософічний

ufin грубий

ufokuseret розсіяний, неуважний

ufolog уфолог

ufologi уфологія

ufologisk уфологічний

ufonetisk нефонетичний

uforanderlig незмінний

uforandret незмінний

uforbederlig непоправний

uforberedt непідготовлений

uforbuden незаборонений

ufordelagtig збитковий, неприбутковий,

нерентабельний

ufordelt нерозподілений

ufordragelig нестерпний

ufordærvet незіпсований

ufordøjelig неперетравлюваний

ufordøjet неперетравлений

uforenelig несумісний

uforenelighed несумісність

uforenet нез'єднаний, необ'єднаний

uforfalsket непідроблений

uforfalskethed непідробленість

uforglemmelig незабутній

uforgængelig вічний

uforholdsmæssig незрівнянний, непорівнянний

uforholdsmæssighed непорівнянність

uforkortet нескорочений

uforligelig непримиренний

несумісний

uforligelighed несумісність

uforlignelig незрівнянний, непорівнянний

uforlænget неподовжений

uformateret невідформатований

uformel неформальний

uformelig безформний

uformuende незаможний

udviklet uformuende
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ufornuftig нерозумний, безглуздий,

безумний

ufornærmet нескривджений

uforpligtet невимушений

uforsigtig неуважний

необачний

uforsigtighed неуважність, необачність

uforsikret незастрахований

uforskammet безсовісний, безсоромний

uforskammethed непристойність

uforskræmt незляканий

uforskyldt незаслужений

uforsonlig непримиренний

uforsonlighed непримиренність

uforstand непорозуміння

uforstandig незрозумілий

uforstyrrelig спокійний

uforstyrret спокійний

uforstærket незміцнений, непідсилений

uforståelig незрозумілий

ufortalt несказанний

ufortjent незаслужений

uforudseelig непередбачений

uforudset непередбачений

uforudsigelig непрогнозований

uforudsigelighed непрогнозованість,

непередбачуваність

uforældet незастарілий

uforårsaget необумовлений

ufremkommelig непрохідний

ufri невільний

ufrivillig мимовільний

ufrivillighed мимовільність

ufrossen незаморожений

ufrugtbar безплідний, неплідний

ufrugtbarhed безплідність

ufuldendt незакінчений, нескінченний,

незавершений

ufuldkommen неповноцінний

ufuldkommenhed неповноцінність

ufuldstændig неповний

ufuldvoksen недорослий

ufyldt незаповнений

ufysiologisk нефізіологічний

ufærdig незакінчений, незавершений

ufødt нероджений

ufølsom нечутливий

ufølsomhed нечутливість, нечуттєвість

uge тиждень

ugegammel тижневий

ugelang тижневий

ugenert нескромний

ugenerthed нескромність

ugenkaldelig безповоротний

ugenkendelig невпізнаний

ugenkendelighed невпізнанність

ugennemførlig неможливий

ugennemførlighed нездійсненність

ugennemsigtig непрозорий

каламутний, мутний

ugennemsigtighed непрозорість

ugennemskuelig непрозорий

ugennemskuelighed непрозорість

ugennemtrængelig непроникний

ugennemtrængelighed непроникність

ugennemtænkt необдуманий, необміркований

ugentlig щотижневий, тижневий

ugerne знехотя, неохоче

ugerning злочин

ugift неодружений, холостий

незаміжня

ugiftig неотрутний

ugiftighed нетоксичність

ugjort незроблений, невиконаний

ugle сова

ugrundet необґрунтований

ugrundig неґрунтовний

ugræs бур'ян

ugudelig безбожний

ugunstig несприятливий

ugyldig недійсний

ugyldiggøre анулювати, скасовувати

ugæstfri негостинний

ugæstfrihed негостинність

ugæstmild негостинний

ugørlig неможливий

uharmonisk негармонічний

uhelbredelig невиліковний

uheld аварія

біда, горе, лихо

невдача, нещастя

uheldig невдачливий, нещасливий

uheldsvarslende лиховісний

uhemmelig незасекречений

uhensigtsmæssig недоцільний

uhensigtsmæssighed недоцільність

uhistorisk неісторичний

uhjælpelig безпомічний, безпорадний

uholdbar нестійкий

uhomogen негомогенний, неоднорідний

uhverdagslig неповсякденний

uhyggelig неприємний

uhygiejnisk негігієнічний

uhyre чудовисько

uhængt неповішений

uhøflig неввічливий

ufornuftig uhøflig
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uhøflighed неввічливість

uhøjtidelig неурочистий

uhørlig негучний

uhørt нечуваний

uhåndgribelig незручний

непомітний

uhåndterlig незручний

uidentificeret невпізнанний

uigenkendelig невпізнаний

uigennemførlig неможливий

uigennemsigtig непрозорий

каламутний, мутний

uigennemsigtighed непрозорість

uigennemskuelig непрозорий

uigennemtrængelig непроникний

uigennemtænkt необдуманий, необміркований

uimodsagt безвідповідний

uimodsigelig безперечний, безспірний

uindbudt непрошений

uindpakket неупакований

uinteressant нецікавий

uinteresseret незацікавлений

uisoleret неізольований

ujordet незаземлений

ujordisk неземний

ujævn нерівний

ujævnt нерівно, нерівномірно

ukampdygtig небоєздатний

ukanonisk неканонічний

ukarakteristisk непритаманний

ukarismatisk нехаризматичний

ukatolsk некатолицький

ukendt невідомий, незнайомий

uklar неясний

uklarhed неясність

uklassisk некласичний

uklippet нестрижений

uklog нерозумний, безглуздий,

безумний

uklogskab нерозумність

uklædt невдягнений

ukogt неварений

ukollegial неколегіальний

ukomfortabel некомфортний

ukommerciel некомерційний

ukomplet неповний

ukompliceret нескладний

ukoncentreret неконцентрований

ukonstruktiv неконструктивний

ukontrollerbar неконтрольований

ukontrolleret безконтрольний

ukontroversiel несуперечливий

ukonventionel незвичайний,

неконвенціональний

ukoordineret некоординований

ukorrekt некоректний

неправильний

ukorrekthed некоректність

ukorrupt некорумпований

ukrainer українець

ukrainsk український

ukrainsksproget україномовний

ukrainsktalende україномовний

ukristelig нехристиянський

ukritisk некритичний

ukrudt бур'ян

ukrudtsmiddel гербіцид

ukrypteret незашифрований

ukultur безкультур'я, безкультурність

ukvalificeret некваліфікований

ukvindelig нежіночний

ukvindelighed нежіночність

ukyndig неук

ukyndighed незнання

ukønnet безстатевий

uladt незаряджений

uld вовна

ulegaliseret нелегалізований

ulempe недолік

ulicenseret неліцензійний

ulidelig нестерпний

ulig різний

ulige непарний

uligestillet неприрівняний

uligevægtig нерівновагий

ulighed нерівність, несхожість

ulineær нелінійний

ulogisk нелогічний

ulogiskhed нелогічність

ulovfæstet неузаконений

ulovlig незаконний, беззаконний,

протизаконний, нелегальний

ulovlighed незаконність

ulster пальто

ultimatum ультиматум

ultrakonservativ ультраконсервативний

ultrakort ультракороткий

ultralyd ультразвук

ultralydsscanning ультрасонографія, ультразвукове

дослідження

ultramoderne ультрасучасний, надсучасний

ultranationalist ультранаціоналіст

ultranationalistisk ультранаціоналістичний

ultraradikal ультрарадикальний

ultraviolet ультрафіолетовий

uhøflighed ultraviolet
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uluftet непровітрений

ulv вовк

ulvagtig вовчий

ulydig неслухняний

ulydighed непокора

ulykke біда, горе, лихо

нещастя, невдача

аварія

ulykkelig невдачливий, нещасливий

безталанний, нещасний

ulykkeligvis на жаль

ulykkestilfælde біда, горе, лихо

нещастя, невдача

аварія

ulyst млявість

небажання

ulægelig невиліковний

ulærd неук

ulæst нечитаний

uløselig безвихідний

uløst невирішений

ulåst незачинений

umage непарний

umagnetiseret ненамагнічений

umalet немелений

нефарбований

umandig немужній

umandlig немужній

umaskeret незамаскований

umatematisk нематематичний

umedgørlig безкомпромісний

umedgørlighed безкомпромісність

umedviden несвідомий

umelodisk немелодійний

umenneske недолюдок, нелюд

umenneskelig нелюдський

umenneskelighed нелюдяність

umetafysisk неметафізичний

umetallisk неметалевий

umetodisk неметодичний

umiddelbar безпосередній

umiddelbarhed безпосередність

umindelig незапам'ятний

umodelleret немодельований

umoden незрілий, неспілий

umodenhed незрілість

umoderlig нематеринський

umoderne несучасний

umonteret немонтований

umoral аморальність

umoralitet аморальність

umoralsk аморальний

umoralskhed аморальність

umorsom несмішний

umotiveret немотивований

umulig неможливий

umulighed неможливість

umusikalsk немузикальний, немузичний

umyndig неповнолітній

umælende німий

umærket невиділений, невідзначений,

непозначений

umættelig ненажерливий, ненаситний

umættelighed жадність, жадоба,

ненажерливість, ненаситність

umættet ненасичений

umådeholden безмірний

umådeholdende непоміркований

umådeholdenhed нестриманість

umådelig безмірний

unaturlig неприродний

under диво, чудо

під

underafdeling підрозділ

underafkølet переохолоджений

underarm передпліччя

underart підвид

underbar дивний, дивовижний, чудовий,

чудесний

underbevidst підсвідомий

underbukser труси

underfamilie підродина

underforstået який мається на увазі

underfuld дивний, дивовижний, чудовий,

чудесний

undergrund підпілля, підземелля

undergrundsbane метро

undergrundstog метро

undergørende чудесний, чудодійний

undergå проходити

underholde бавити, забавляти, веселити,

розважати

забезпечувати

underholdende розважальний

underholdning розвага

underholdsbidrag аліменти

underhuds підшкірний

underhånden нишком, тайком, крадькома

underjordisk підземний

underkategori підкатегорія

underkjole сорочка

underkop блюдечко, блюдце

underkue гнобити, підкоряти

underlag підстилка

underlig дивний, своєрідний

underliggende основоположний

uluftet underliggende
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underlighed дивність

underlødig поганий, худий, негарний,

негідний

underordne підпорядковувати, підкоряти

underordnet підлеглий, підрядний,

підвладний, підданий

underregion підрегіон

underrette попереджати

underskov підлісок

underskrevet підписаний

underskrift підпис

underskrive підписувати

underskud нестача

збиток, убуток

understation підстанція

understrege підкреслювати

understreget підкреслений

understregning підкреслювання

understrøm підтечія

understøtte підтримувати, піддержувати

understøttelse підтримка

understøtter прибічник, прихильник

undersøge вивчати, досліджувати,

обслідувати, обстежувати

undersøgelse дослідження, обслідування,

обстеження

undersøisk підводний

undertegne підписувати

undertekst підтекст

undertiden часом, інколи, іноді

undertitel підзаголовок

undertrykke гнобити, гнітити

undertrykkelse гноблення, гніт

undertrykker гнобитель

undertype підтип

undertøj білизна

underudviklet нерозвинутий

undervands підводний

undervandsbåd підводний човен

underverden підземелля

пекло

undervise навчати, учити

undervisning викладання, навчання

undervisningsbog посібник, підручник

undervisningsmæssig навчальний, освітній, просвітній,

учбовий

undervisningstime урок

undervogn шасі

undervurdere недооцінювати

undervurdering недооцінка

недооцінювання

underværk диво, чудо

undfangelse зачаття

undfly уникати

undgå уникати

undkomme втікати, утікати

undre дивувати

undskyld вибачите

undskylde вибачати

undskyldning вибачення

undstilling виставка

undtagelse виключення

виняток

undtagelsestilstand надзвичайний стан

undtagen крім

undulat хвилястий папужка

undvige обминати, уникати

unedværdiget непринижений

uneutral ненейтральний

ung молодий, юний

ungarer угорець

ungarsk угорський

ungdom молодь

молодість, юнацтво, юність

ungdommelig молодіжний

unge пташа, пташеня

дитинча, маля

ungefær приблизно

ungkarl дівич

unicykel уніцикл, моноцикл

uniform уніформа

unik унікальний

unilateral односторонній

union союз, спілка, злука

univers всесвіт

universal універсальний,

загальновизнаний

universitet університет

unormal ненормальний

unpartisk безсторонній, нейтральний,

об'єктивний

unse унція

unummereret непронумерований

unyttig безкорисний, некорисний

unægtelig неспростовний

unævnt неназваний

unødig зайвий, надмірний

unødvendig зайвий, надмірний

unøjagtig неточний

unøjagtighed неточність

uoffentliggjort неопублікований

uofficiel неофіційний

uokkuperet неокупований

uomgængelig неминучий

uomgængelighed неминучість

uomgåelig неминучий

underlighed uomgåelig
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uomklædt неперевдягнений

uopdaget незнайдений

uopdragen невихований

uopdragenhed неввічливість

uopholdelig негайний

uoplyst неосвічений

uopløselig нерозчинний

uopløselighed нерозчинність

uopmærksom неуважний

uopmærksomhed неуважність, необачність

uopnåelig недосяжний

uopnåelighed недосяжність

uoprettelig непоправний

uopslidelig витривалий, невичерпний

uopsættelig невідкладний

uoptaget незайнятий

uopvarmet ненагрітий

uorden безлад, безладдя

uordentlig безладний

uordnet невлаштований, неулаштований

uorganiseret неорганізований

uorganisk неорганічний

uortodoks неправославний

uoverbevisende непереконливий

uoverensstemmelse невідповідність

незгода, незлагода

uoverensstemmende невідповідний

uoverkommelig нездоланний, непереможний

uoverskuelig неозорий, неоглядний

uoverskuelighed неозорість

uovertruffen безприкладний, незрівнянний,

непорівнянний

uovervejet необдуманий, необміркований

uovervindelig нездоланний, непереможний

uovervindelighed непереможність

uparlamentarisk непарламентський

uparrettået непарнокопитий

upartisk безсторонній, об'єктивний

upartiskhed безсторонність

upassende недоречний

непристойний

upatriotisk непатріотичний

uplanlagt незапланований

uplastisk непластичний

uplejet недоглянутий

uplettet незаплямований

upoetisk непоетичний

upolitisk неполітичний

upopularitet непопулярність

upopulær непопулярний

upraktisk непрактичний

upraktiskhed непрактичність

uprivilegeret непривілейований

uproblematisk безперешкодний, безборонний

благополучний

uproduktiv непродуктивний

uprofessionel непрофесійний

uproportionalitet непропорційність

uproportioneret непропорційний

uprovokeret непровокований

upræcis неточний

upræciseret неуточнений

uprætentiøs непретензійний,

безпретензійний

uprøvet неперевірений

upsykologisk непсихологічний

upunktlig непунктуальний

upædagogisk непедагогічний

upåklagelig безвадний, бездоганний

upåklagelighed безвадність, бездоганність

upålidelig ненадійний

upålidelighed ненадійність

upåvirkelig незалежний

ur годинник

uraffineret нерафінований

uran уран

urationel нераціональний

urbaltisk давньобалтійський

urban міський

urbanisering урбанізація

urbritisk давньобританський

urdu урду

urealiserbar невиконаний

urealistisk нереальний, нереалістичний

uredigeret невідкоректований

ureformert нереформований

uregelmæssig нерегулярний, ненормальний

uregelmæssighed незакономірність

uregistreret незареєстрований

ureguleret нерегульований

uregyptisk давньоєгипетський

uren перемішаний

urenlig неохайний, нечистоплотний

urenlighed неохайність, нечистоплотність

urentabel нерентабельний

ureserveret незарезервований

urestaureret нереставрований

uretfærdig несправедливий

uretfærdighed несправедливість

uretmæssig неправомірний

незаконний

uretmæssighed неправомірність

urfugl тетерев, тетерук

urgammel давній, стародавній, прадавній,

віковічний, споконвічний,

одвічний, древній

uomklædt urgammel
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urgræsk давньогрецький

uridderlig нелицарський

urigtig неправильний

urimelig неприйнятний

urin сеча

urindrivende сечогінний

urinere мочитися

urinrør сечівник, уретра

urmager годинникар

urne урна

urnordisk давньоскандинавський

uro неспокій, неспокійність

заворушення

urokkelig незламний, непохитний,

несхитний

urokket непохитний, несхитний

urokse тур

urolig неспокійний, турботний

urolog уролог

urologi урологія

urologisk урологічний

uropførelse прем'єра

urovækkende тривожний

urportugisisk давньопортугальський

urpremiere прем'єра

urskive циферблат

urslavisk давньослов'янський

ursprog прамова

urt трава

urteagtig трав'янистий

urtologi гербологія

urund некруглий

urundet неокруглений

urytmisk неритмічний

urægyptisk давньоєгипетський

urørlig нерухомий

urørt недоторканий

usaglig неконструктивний

неділовий

usagt несказанний

usaltet прісний, несолоний

usamlet незібраний

usammenhængende незв'язний

usammenlignelig незрівнянний, непорівнянний

usammenpresselig нестисливий

usammensat простий

usammentrykt нестиснений

usand невірний

usandsynlig неправдоподібний,

малоймовірний

usanitær антисанітарний

usanktioneret несанкціонований

usbeker узбек

usbekisk узбецький

uselskabelig замкнутий, антисоціальний,

нетовариський

uselskabelighed замкнутість

uselvisk безкорисливий

uselviskhed безкорисливість

uselvstændig несамостійний, залежний

usensationel несенсаційний

usentimental несентиментальний

useriøs несерйозний

useriøshed несерйозність

uset небачений

usigelig невимовний

usigneret непідписаний

usikker небезпечний

ненадійний

сумнівний

usikkerhed небезпека, небезпечність

ненадійність

usikkert сумнівно

навряд

uskadelig необразливий, нешкідливий

uskadeliggjort знешкоджений

uskadeliggøre знешкоджувати

uskadeliggørelse знешкоджування

uskreven неписаний

uskrevet неписаний

uskrællet необтесаний

uskyld безвинність, невинність,

безневинність, невинуватість

uskyldig безвинний, невинний,

безневинний, невинуватий

uskyldighed безвинність, невинність,

безневинність, невинуватість

uskøn потворний

usling негідник

uslukkelig незгасний

usmagelig непристойний

несмачний

usmagelighed безсмак

usmittet неінфікований

usmurt незмащений

usocial антисоціальний, замкнутий

usolidarisk несолідарний

usorteret несортований

usparsom неекономний, неощадливий

uspiselig неїстівний

uspist нез'їдений

usportslig неспортивний

ustabil хибкий, хитливий, нестійкий

нестабільний

ustabilitet нестабільність, нестійкість

ustadig хибкий, хитливий, нестійкий

urgræsk ustadig
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ustandardiseret нестандартизований

usteriliseret нестерилізований

ustjålen некрадений, непоцуплений

ustoppelig невтримний

ustraffet безкарний

ustrakt нерозтягнений

ustruktureret неструктурований

ustrækbar нееластичний

ustrøget непрасований

ustuderet невивчений

ustyrlig некерований

usund нездоровий

usurpation узурпація

usurpator узурпатор

usurpere узурпувати

usurpering узурпація

usvigelig надійний, вірний, відданий

usymmetrisk несиметричний

usympatisk несимпатичний

usynkroniseret несинхронізований

usynlig невидимий

usystematisk несистематичний

usædelig розгнузданий

usædelighed розпущеність, розпусність

usædvanlig незвичний, незвичайний

utak невдячність

utaknemlig невдячний

utaknemlighed невдячність

utaknemmelighed невдячність

utallig незлічимий, незліченний

utendentiøs нетенденційний

utide невчасно, несвоєчасно

utidig невчасний, несвоєчасний

utildækket неприкритий

utilfreds незадоволений

utilfredshed невдоволення, незадоволення

utilfredsstillende незадовільний

utilfredsstillet незадоволений

utilgivelig непрощенний

utilgængelig недосяжний

utilgængelighed недосяжність

utilitarisme утилітаризм

utilknyttet незв'язаний

utilladelig недозволений, недопустимий,

неприпустимий

utilladelighed недопустимість

utilnærmelig неприступний

недосяжний

utilnærmelighed неприступність

utilregnelig несамовитий

utilregnelighed несамовитість

utilrådelig нерекомендований

utilsigtet невмисний

ненавмисно

utilsløret неприкритий

utilstrækkelig недостатній

utilstrækkelighed нестача

utiltalende непривабливий

utiltrækkende недостатній

utopi утопія

utopisk утопічний

utraditionel нетрадиційний

utro невірний, зрадливий

utrolig неправдоподібний

utroskab зрада

utroværdig ненадійний

utryg небезпечний

utrykt недрукований

utræg неінертний

utrænet нетренований

utræt невтомний

utrættelig невтомний

utrættelighed невтомність

utrøstelig невтішний, безутішний

utrøstelighed невтішність

utugt розпущеність, розпусність

utugtig розбещений, розпущений,

розпусний

utvetydig недвозначний

utvetydighed недвозначність

utvivlsom безсумнівний

utvungen невимушений

utvungenhed невимушеність

utydelig невиразний

utypisk атипічний

utællelig незлічимий, незліченний

utæmmelig розгнузданий

utæmmet неприборканий

utænkelig неймовірний

utæt негерметичний

utæthed теча

utøj паразит

utøjlet неприборканий

utørret невисохлий

utålelig нестерпний

utålmodig нетерпеливий

utålmodighed нетерпець, нетерпіння

uudarbejdet нерозроблений

uuddannet неосвічений

uuddelt нерозподілений

uudformet неоформлений

uudforsket невивчений

uudførlig невичерпний, недокладний

uudgravet невикопаний

uudnyttet невикористаний

ustandardiseret uudnyttet
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uudsigelig невимовний

uudtalt несказанний

uudtømmelig невичерпний

uudviklet нерозвинутий

uundgåelig неминучий

uvaccinert нещеплений

uvalgt необраний

uvane погана звичка

uvanlig незвичний

uvant незвиклий

uvasket немитий

uvedkommende сторонній

uvejet незважений

uvejr негода, непогода

uvelkommen непрошений

uven ворог, недруг, неприятель

uvenlig недружній, недоброзичливий

uvenskab недружелюбність

uvenskabelig недружній, недоброзичливий

uventet нежданий, несподіваний

uvidende незнаючий

uvidenhed незнання

uvidenskabelig ненауковий

uvigtig несуттєвий, неістотний

uvilje млявість

uvirkelig нереальний

uvirksom недіючий

uvirksomhed бездіяльність

uvis невпевнений

uvished невпевненість

uvurderlig безцінний

uværdig непристойний

uværdsat неоцінений

uvæsentlig неважливий, незначний

uædel нешляхетний

uægte несправжній

uægteskabelig позашлюбний

uægthed несправжність

uændret незмінний

uærbødig нешановний

uærlig недобросовісний, нечесний

uæstetisk неестетичний

uøkonomisk неприбутковий, нерентабельний

uønskelig небажаний

uønsket небажаний

uåbnet невідчинений

uåndelig недуховний

vable міхур, пузир, пухир, пухирець

vaccination щеплення, вакцинація

vaccine вакцина

vaccinere прищеплювати

vaccinering щеплення

vaccinert щеплений

vad брід

vadested брід

vaffel вафля

vag нерозбірливий, туманний

vagabond бродяга, бурлака, пройдисвіт

vaghed непрозорість

vagina піхва

vaginal вагінальний

vaginitt вагініт

vagt варта, охорона

охоронець, сторож

vagtel перепел

vagthavende черговий, сторожовий

vagthold вартування, чергування

vagtmand сторож

vagtpost пост

vagtsom пильний

vakance вакансія

vakant вакантний

vakker вродливий, красивий, гарний,

красний

vakle вагатися

vaklende хитливий

vakrest найгарніший

vakuole вакуоля

vakuum вакуум

valens валентність

valentinsdag день закоханих

valg вибір

valgbar обираний

valgfri факультативний

необов'язковий

valgt обранець

validitet чинність

valle сироватка

valmue мак

valnød волоський горіх

vals вальс

valuta валюта

vammel бридкий, відворотний,

потворний, мерзенний, огидний,

противний

vampyr вампір

vanadium ванадій

vand вода

vandagtig водянистий

vandalisme вандалізм

vandalsk вандальський

vandbrønd колодязь, криниця

vanddamp випар, пар

vande зрошувати, поливати

vandfald водоспад

vandfarve акварель

uudsigelig vandfarve
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vandfast водонепроникний, водостійкий

vandfly гідролітак

vandforsyning водопостачання

vandforsyningsnet водопостачальна система

vandfri безводний

vandhane кран

vandig водянистий

vanding зрошення, зрошування, іригація

vandkalv плавунець

vandkande поливальниця

vandkoger електрочайник

vandkraft гідроенергія

vandkraftanlæg гідроелектростанція

vandkraftenergi гідроелектроенергія

vandkraftværk гідроелектростанція

vandledning водогін

vandløb потічок, ріка, річка, струмок,

струмочок

vandlås сифон

vandmand медуза

водолій

vandmelon кавун

vandområde акваторія

vandpibe кальян

vandplante гідрофіт

vandpolo водне поло

vandpolospiller ватерполіст

vandpyt калюжа

vandre блукати

ходити

vandrende блукаючий

vandrer кочівник

vandreservoir водосховище

vandressource гідроресурс

vandret горизонтальний

vandring міграція

vandrør водогін

vandskel вододіл

vandskræk гідрофобія

vandtilførsel водопостачання

vandtæt водостійкий, водонепроникний

vane звичка, навичка

vanfør каліка, інвалід

vanførhed інвалідність

vanhellige опоганювати

vanhelligelse наруга

опоганювання

vanilje ваніль

vanille ваніль

vanillin ванілін

vanlig звичайний, звичний

пересічний

vanligvis зазвичай, звичайно

vanskelig важкий, нелегкий, тяжкий

трудний, скрутний

vanskeliggjort утруднений

vanskeliggøre ускладнювати

vanskelighed скрута, трудність

важкість, тяжкість

vanskeligt тяжко, трудно

vant звиклий

vante рукавиця

vantro недовір'я, недовіра,

недовірливість

vanvittig безумний, безтямний

vanvittighed безумство, божевілля, шал

varan варан

vare виріб, продукт

крам, товар

тривати

varebil фургон

varehus склад

varelager склад

varemærke товарний знак

varevogn фургон

variabel перемінний

varians дисперсія

variant варіант

variation різновидність

відміна

варіація

varietet різновидність

підвид

varig витривалий

varighed тривалість

varm теплий, тепленький

гарячий, жаркий

varmblodet теплокровний

varmblodig теплокровний

varmblodighed теплокровність

varme тепло, теплота

varmeanlæg нагрівник

varmebalance тепловий баланс

varmebehandling теплообробка

varmeenergi теплоенергія

varmefast теплостійкий

varmefordeling теплорозподіл

varmefølsom теплочутливий

varmeisolation теплоізоляція

varmeisoleret теплоізольований

varmekapacitet теплоємність

varmekraftværk теплоелектростанція

varmeleder теплопровідник

varmeledningsevne теплопровідність

varmemåler калориметр

varmeregulering терморегуляція

vandfast varmeregulering
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varmeudveksling теплообмін

varmhjertet великодушний, добродушний

varsel попередження, застереження,

пересторога

varsle попереджати, попереджувати,

застерігати

varslende попереджальний

varslet попереджений, застережений

varsling попередження

varsom обережний, обачний

varsomhed обережність, обачність, осторога

varulv перевертень

vasal васал

vase ваза

vaselin вазелін

vask раковина

миття

прання

vaske мити

прати

vaskebalje таз

vaskebjørn єнот

vaskebjørnlignende єнотоподібний

vaskekone прачка

vaskekumme умивальник

vaskemaskine пральна машина

vaskemiddel миючий засіб

vasker прачка

vaskeri пральня

vaskesvamp мочалка

vasket випраний

vasketøj шмаття

vat бавовна, вата

vattersot водянка

ved біля, поруч, поряд, при, рядом, у

деревина

vedbend плющ

vederheftig надійний

vederheftighed надійність

vedkommende причетний

vedlagt прикладений

vedligehold догляд

vedligeholde доглядати

vedligeholdelse догляд

vedlæg додаток

vedlægge додавати

vedrøre торкати

vedrørende стосовно, у зв'язку з

vedtag рішення

vedtage ухвалювати

vedtægt ухвала, постанова

vedvarende відновлювальний

vegetabilsk рослинний

vegetarianer вегетаріанець

vegetariansk вегетаріанський

vegetation рослинність

vegetativ вегетативний

vej дорога, путь, шлях

vejbane дорога, путь, шлях

vejbred подорожник

veje виважувати

зважувати

vejer вагар

vejfarende мандрівник

vejkant узбіччя

vejkryds перехрестя

vejlede направляти, спрямовувати

vejleder дороговказ, путівник

vejledning інструкція

vejr погода

vejrhane флюгер

vejrsatellit метеосупутник

vejrstation метеостанція

vejrtrækning дихання

vejsving зворот, поворот

vejviser дороговказ, путівник

vekselstrøm змінний струм

vekselvarm холоднокровний

vekselvirkning взаємодія

vekselvis поперемінно

veksle обмінювати

розмінювати

vekslende перемінний

veksling обмін

vektor вектор

vektorrum векторний простір

vel гарно, здорово

velbehag насолода, приємність

velbehagelig приємний

velberåd свідомий

velbetalt високооплачуваний

velbåren шляхетний, благородний

velbårenhed шляхетність

velduft аромат, пахощі

veldædig благодійний

veldædighed благодійність, добродійність

velformet стрункий

velfortjent заслужений

velfærd добробут

velgerning доброчинство

velgørende благодійний

velgørenhed добродійність

velgører добродійник

velgørerinde добродійниця

velhavende заможний

velkendt відомий

varmeudveksling velkendt
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velkommen бажаний, жаданий

ласкаво просимо

velkvalificeret висококваліфікований

vellugt аромат, пахощі

vellugtende ароматний, духмяний, запашний

vellykket вдалий, удалий, успішний

velmenende зичливий, доброзичливий

velopdragen ввічливий, увічливий

velsigne благословляти

velsignelse благословення

velsignet благословенний

velsmagende смачний

velstand добробут

заможність

velstående заможний

veltalende промовистий

veltilfreds задоволений

veluddannet освічений

velvilje доброзичливість

velvillig зичливий, доброзичливий

velvære комфорт

vemod журба, зажура, печаль, смуток,

сум

vemodig журний, смутний, сумний,

засмучений, печальний, тужний,

скорбний

ven друг, приятель, товариш

vendbar обертовий

vende крутитися, обертатися

вертатися, повертатися

перевертати

vendehals крутиголовка

vending оберт

vene вена

venerisk венеричний

venerolog венеролог

venerologi венерологія

veninde подруга, товарка

venindekreds коло подруг

venlig дружний, дружелюбний

venne привчати

vennekreds коло друзів

venskab дружба

venskabelig дружелюбний, дружний

venstre лівий

venstrehåndet лівша, шульга

venstremand лівий

venstreorienteret лівий

vente чекати

ventelig очікуваний

venten очікування

venterum зал очікування

ventesal зал очікування

ventil вентиль

ventilation вентиляція

ventilationsanlæg вентиляція

ventilator вентилятор

ventilere провітрювати

ventrikel шлуночок

veranda веранда

verbal словесний

віддієслівний

verbum дієслово

verden світ, мир

всесвіт

verdensanskuelse світобачення, світогляд

verdensbanken світовий банк

verdensberømt знаменитий, відомий,

прославлений, славнозвісний,

уславлений

verdensborger космополіт

verdenserfaren досвідчений

verdenshav океан

verdenskrig світова війна

verdensopfattelse світобачення, світогляд

verdensrum простір

verdslig земний

світський

verificere підтверджувати

verificering підтвердження

verifikation підтвердження

veronica вероніка

vers вірш

строфа

versefod стопа

version версія

versus проти

vertikal вертикальний

vesper вечерня

vest захід

жилет

vestafrikansk західно-африканський

vesterlandsk західний

vesterlænding житель заходу, західчанин

vesteuropæer західно-європеєць

vesteuropæisk західно-європейський

vestfra з заходу

vestlig західний

vestorienteret про-західний

vestover на захід

vestpå на захід

vestre західний

vestukrainsk західно-український

veteran ветеран

veterinær ветеринар

veterinærmedicin ветеринарія

velkommen veterinærmedicin
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veterinærvidenskab ветеринарія

veto вето

vi ми

via через, крізь, мимо

viadukt віадук

vibe чайка, чибіс

vibeæg рябчик

vibration вібрація, коливання

vibrationsfri безвібраційний

vibrationsmassage вібромасаж

vibrator вібратор

viceadmiral віце-адмірал

vicepræsident віце-президент

vicunja вікунья

vid широкий

vidde ширина

широчінь

vide знати

videbegær допитливість

videbegærlig допитливий

videbegærlighed допитливість

videlyst допитливість

viden знання

vidende знаючий, обізнаний

videnskab наука

videnskabelig науковий

videnskabsmand науковець, учений

video відео

videoamatør відеоаматор

videobutik відеомагазин

videobånd відеоплівка

videofilm відеофільм

videokamera відеокамера

videokassette відеокасета

videokonference відеоконференція

videooptagelse відеозйомка, відеозапис

videooptager відеомагнітофон

videoovervågning відеоспостереження

videoteknik відеотехніка

videotelefon відеотелефон

videotelefoni відеотелефонія

videoudstyr відеообладнання

videre далі, дедалі, надалі

дальший, подальший

videreformidle передавати

videreføre поширювати

videresende пересилати, переадресовувати

videresælger перекупник

vidje верба

vidne свідчити

свідок

vidnesbyrd свідоцтво

свідчення

vidunder диво, чудо

vidunderbarn вундеркінд

vidunderlig дивний, дивовижний, чудовий,

чудесний

vie обвінчати

vielse вінчання

vietnameser в'єтнамець

vietnamesisk в'єтнамський

vifte вентилятор

віяло

vig бухта

vigil бадьорий, баский, жвавий

vigtig важливий, важний

vigtighed важність, значення

vigtigst найважливіший

vigør бадьорість, жвавість

viking вікінг

vikke горошок

vild дикий

vildand крижень

vildmand дикун

vildskab дикість

vildsvin вепр, дикий кабан

vildt дичина

vildtlevende дикий

vildtvoksende дикий

vilje воля

viljekraft воля

viljeløs безвільний, безхарактерний

viljeløshed безвілля

viljestyrke воля

viljesvag безвільний, безхарактерний

vilkår умова

обставина

vilkårlig довільний

villa вілла

ville бажати

villig готовий

villighed готовність

vimpel вимпел

vin вино

vinbjergsnegl слимак

vinbonde виноградар, винороб

vind вітер

vinde намотувати, навивати,

накручувати

вигравати, перемагати

vinder звитяжець, переможець

vindfløj флюгер

vindfull вітряний

vindløs безвітряний, невітряний

vindmølle вітряк

vindrue виноград

veterinærvidenskab vindrue
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vindue вікно, віконце

vindueskarm підвіконня

vinduesvisker склоочисник

vindyrker виноградар, винороб

vindyrkning виноградарство, виноробство

vinge крило

vingård виноградник

vinhandler виноторговець

vinkel кут

vinkelhalveringslinje бісектриса

vinkelhastighed кутова швидкість

vinkelmåler кутомір

vinkelret прямокутний

vinkælder льох, погріб

vinplante виноградна лоза

vinranke виноградна лоза

vinrød бордовий

vinsmager дегустатор

vinsmagning дегустація

vinstok виноградна лоза

vinter зима

vinterbestandig зимостійкий

vintergrøn вічнозелений

грушанка

vintergæk пролісок

vinterkarse суріпиця

vinyl вініл

viol фіалка

violblå фіолетовий

violet ліловий, фіолетовий

violin скрипка

violinist скрипаль

violinistinde скрипачка

violoncel віолончель

vipstjert плиска, трясогузка

virke діяти

діяльність

virkelig достоту, навсправжки, насправді,

дійсно, справді

virkeliggøre втілювати, здійснювати,

реалізувати

virkelighed реальність, ява

virkning дія

virkningsfuld дійовий, діючий, діяльний

virkningsgrad коефіцієнт корисної дії

virkningsløs безрезультатний, недійовий

марний, даремний

virksom дійовий, діючий, діяльний

virksomhed активність, діяльність, заняття

virolog вірусолог

virologi вірусологія

virologisk вірусологічний

virtuel віртуальний

virtuos віртуоз

віртуозний

virus вірус

vis чин, манера

мудрий

впевнений, запевнений,

упевнений, переконаний

визначений

певний

visdom мудрість

vise показувати

проявляти

пред'являти

пісня, пісенька

viselig мудро

visent зубр

viser стріла, стрілка

vished впевненість

visibel видимий

vision погляд

visit відвідання, візит

visitkort візитка

viske стирати

viskelæder гумка

visker склоочисник

viskos в'язкий, грузький

viskositet в'язкість, грузькість

viskøs в'язкий, грузький

vismand мудрець

vismut бісмут

visne в'янути

visning показ

visselig безсумнівно, безперечно,

безспірно

vissen в'ялий

visuel візуальний

visum віза

visumfri безвізовий

vital життєво важливий

vitamin вітамін

vitaminmangel авітаміноз

vitriol купорос

vits жарт

vittig дотепний, кмітливий, тямущий

vittighed жарт

vodka горілка

vogn вагон

машина

коляска

vognbyggeri вагонобудівний завод

vognværksted вагоноремонтний завод

vogter охоронець, сторож

vokabular словник

vindue vokabular
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vokal голосний

vokalist вокаліст

vokalmæssig вокальний

voks віск

vokse ростити, вирощувати

рости, виростати

voksen дорослий, повнолітній

vokslys свіча, свічка

vokstavle стільник

vold насилля, насильство

voldelig насильний

voldshandling насилля, насильство

voldsherredømme тиранія

voldshersker тиран

voldsom бурхливий, буйний

voldtage ґвалтувати

зґвалтувати

voldtagen зґвалтований

voldtægt зґвалтування

voliere вольєра

volleyball відбиванка, волейбол

volleybold відбиванка, волейбол

volleyboldspiller волейболіст

volt вольт

voltmeter вольтметр

volumen об'єм, обсяг

vor наш

vort наш

vorte бородавка

vortemælk молочай

votere голосувати

votering голосування

votum вотум

vove наважуватися, сміти

vrang виворітний, перекручений,

неправильний

vrangbillede карикатура

vred гнівливий, гнівний, злий,

сердитий

vrede гнів, ярість

vride крутити

vridning крутіння

vrietorn жостір

vrimle кишіти

vrimmel натовп, юрба

vræle ревіти

vrængbillede карикатура

vugge колиска

vuggevise колискова

vulgær вульгарний, паскудний

vulkan вулкан

vulkanisere вулканізувати

vulkanisering вулканізація

vulkanisme вулканізм

vulkanolog вулканолог

vulkanologi вулканологія

vulkanologisk вулканологічний

vulkansk вулканічний

vulva вульва

vundet виграний

vurdere оцінювати

vurdering оцінка

vurderingsmand оцінник

vy краєвид

væbne озброювати

væbner зброєносець

vædde парі

væddeløb скачки

væddeløbsbane іподром

væddeløbshest кінь

væddemål парі

vædder баран

væde воложити, мочити

væg мур, стіна

vægavis стінгазета

væge ґніт

væggedyr блощиця, клоп

væggelus блощиця, клоп

vægmaleri фреска

vægt вага

vægter охоронець, сторож

vægtfylde густина

vægtig вагомий

vægtløfter силач

vægtløftning важка атлетика

vægtløs невагомий

vægtløshed невагомість

vægtstang важіль

vægtæppe килим

væk геть

vække будити

vækkelse пробудження

vækkeur будильник

vækst ріст

приріст

væksthus оранжерея, теплиця

vældig занадто, надмірно, надто

vælge вибирати, обирати

vælger виборець

vælte перевертати

væmmelig бридкий, відворотний,

мерзенний, огидний, потворний,

противний

væmmelse гидота

vokal væmmelse
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værd гідність, достойність,

достоїнство

гідний, достойний, вартий

værdi вартість

величина

værdifuld дорогий, дорогоцінний,

коштовний

værdig цінний

достойний, гідний

værdighed гідність, достойність,

достоїнство

værdiløs знецінений

værdsat оцінений

værdsætte цінити

оцінювати

være бути, бувати

værelse світлиця, кімната

værft верф

værftbille свердляк

værge захисник, охоронець, хоронитель

опікун

værgeløs беззахисний, незахищений

værk праця, труд, робота

твір, витвір, творіння, утвір

værke боліти

værksted майстерня

værktøj знаряддя

інструмент

værn захист, оборона

værne захищати, оберігати

værnet захищений

værre гірше

værsgo будь ласка

værst гірший

vært господар, хазяїн, ґазда

værtinde господарка

væsel ласиця, ласка

væsen істота

væsentlig суттєвий, істотний, значний

væske рідина

væskeformig рідиноподібний, рідкий

væv мережа

павутина

тканина

væve плести, ткати

væver ткаля

ткач

ткачик

væverfugl ткачик

væverske ткаля

vævning ткання

våben герб

зброя

våbenhvile перемир'я

våbenløs беззбройний, неозброєний

våbenskjold герб

våbenstilstand перемир'я

våd вологий, мокрий, сирий

våddragt гідрокостюм

vågen безсонний, недремний

пильний

vågne прокидатися

vår весна

waggon вагон

watt ват

wattmeter ватметр

wc вбиральня, убиральня, туалет

web мережа

webbrowser браузер, мережівник

webdesign вебдизайн

webside інтернет-сторінка

websted інтернет-сторінка

whisky віскі

wolfram вольфрам

xenofobi ксенофобія

xenon ксенон

xerofyt ксерофіт

xerografi ксерографія

xerografisk ксерографічний

xylofon ксилофон

xylograf ксилограф

xylografi ксилографія

xylografisk ксилографічний

yacht яхта

yak як

yakokse як

yard ярд

ydeevne потужність

yderlig вкрай, доконче

yderligere дальший, подальший

додатковий

yderlighed конечність, крайність

yderligtgående крайній

yderst зовнішній

ydmyg скромний

слухняний, лагідний, покірний,

смиренний

ydmyge принижувати

ydmygelse приниження

ydmygende принизливий

ydmyghed скромність

лагідність

смирення

ydre зовнішній

yen єна

ynde чарівність

værd ynde
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ynder любитель

yndig прекрасний, улюблений

yngel мальок

ynglesæson гніздування

yngling юнак

yngre молодше

молодший

yngst наймолодший

yoga йога

yoghurt йогурт

ypperlig блискучий

ypperst ліпший, найкращий, найліпший,

відмінний

yppig добірний, відбірний, відмінний

yrke професія

ytre виражати

ytring вираження

ytringsfrihed свобода слова

yttrium ітрій

yver вим'я

zebra зебра

zefyr зефір

zenit зеніт

zink цинк

zionisme сіонізм

zionist сіоніст

zionistisk сіоністський

zobel соболь

zone зона

zoo зоопарк

zoolog зоолог

zoologi зоологія

zoologisk зоологічний

zooplankton зоопланктон

zucchini кабачок

zygote зигота

æble яблуко

æblelignende яблукоподібний

æbletræ яблуня

æde їсти

ædel шляхетний, благородний

ædelcypres кипарисовик

ædelgas інертний газ

ædelgran ялиця

ædelmodig шляхетний, благородний,

великодушний

ædelmodighed шляхетність

ædru тверезий

пильний

ædruelig тверезий

пильний

ædruelighed тверезість

æg вістря

яйце

яйцеклітина

ægcelle яйцеклітина

ægformet яйцеподібний

ægge підбурювати, спонукати,

спонукувати

æggeblomme жовток

æggehvidestof білок

æggekage яєчня

æggeleder яйцепровід

æggestok яєчник

ægide егіда

ægleder яйцепровід

ægløsning овуляція

ægte дійсний, справжній, істинний,

достовірний

ægtefælle подружжя

ægtemage подружжя

ægtemand чоловік, подружжя

ægteskab шлюб

ægteskabelig шлюбний

ægteskabsformidler сваха

ægypter єгиптянин

ægyptisk єгипетський

ækel бридкий, відворотний,

потворний, мерзенний, огидний,

противний

ækelhed гидота

ækvator екватор

ækvatorial екваторіальний

ækvilibrist еквілібрист

ækvivalens еквівалентність

ækvivalent еквівалент

еквівалентний

ældes старіти

ældgammel давній, стародавній, прадавній,

віковічний, споконвічний,

одвічний, древній

ældre старий, літній

старший

ældst старший

ælling кача, каченя

ændre міняти, перетворювати,

переінакшувати

ændret змінений

ændring зміна, змінення, переміна

ængstelig стурбований, збентежений,

неспокійний

ængstelighed хвилювання

ængstelse хвилювання

ængstende неспокійний

ær явір

ynder ær
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æra епоха, пора, доба, ера

ærbar порядний, чесний, пристойний

ærbarhed порядність, чесність

ærbødig скромний

ærbødighed лагідність, скромність

ære гонор, пошана, шаноба, честь

ærefrygt лагідність, скромність

ærefrygtig скромний

ærefuld шановний, шанобливий,

почесний

ærekrænke ображати

ærekrænkelse образа

ærekrænkende образливий

æreløs безчесний

æreløshed негідність

ærenpris вероніка

æreskrænkelse образа

ærgerlig дратівний, дратівливий,

обурливий

ærgerrig марнославний, честолюбний

ærgerrighed марнославство, марнослів'я,

честолюбство

ærgre дражнити, дратувати

ærkebiskop архієпископ

ærkeengel архангел

ærlig порядний, чесний, пристойний

відвертий, прямодушний,

щирий, щиросердечний

ærlighed порядність, чесність

ærme рукав

ært горох, горошок

ærværdig шановний, шанобливий,

почесний

гідний

æsel віслюк, осел

æske скринька

æstetik естетика

æstetisk естетичний

ætanol етанол

æter ефір

ætling нащадок

ætse роз'їдати

ætylen етилен

ø острів

øde пустинний

ødelagt зіпсований

ødeland марнотратник

ødelægge псувати, руйнувати

ødelæggelse руйнування, зруйнування

ødelæggende винищувальний, нищівний

ødsel марнотратник

ødselhed марнотратність

ødsle марнувати

øg шкапа

øge збільшувати

øgenavn кличка, прізвисько

øgende наростаючий

øget завищений, підвищений

øgle ящірка

øglefugl археоптерикс, первоптах

øgning збільшення

øgruppe архіпелаг

øje око

øjeblik мить

øjeblikkelig миттєвий

øjekast погляд

øjelåg повіка

øjemed намір

призначення

øjenbryn брова

øjenhår вія

øjenlæge окуліст

øjenlåg повіка

øjenspecialist окуліст

øjensynlig вочевидь, очевидно

øjentrøst очанка

øjenvidne очевидець

øjenvippe вія

økobalance екобаланс

økokatastrofe екокатастрофа

økolog еколог

økologi екологія

økologisk екологічний

økonom економіст

økonomi економіка

økonomisk економічний

økosystem екосистема

økoturisme екотуризм

økse сокира

øl пиво

ølbryggeri броварня, пивоваріння

ølstue пивна хата

ømfindtlig чутливий

ømhed тендітність

ømtålelig чутливий

ømtålig чутливий

ønske бажання

бажати, жадати, зичити, хотіти

ønskelig бажаний, жаданий

ønskende бажаючий

ønskværdig бажаний, жаданий

øre вухо

ере

øredøvende оглушливий

ørehund вухата лисиця

ørenring серга

æra ørenring
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ørering серга

øreræv вухата лисиця

øretelefon навушники

ørken пустеля

ørkenlos каракал, пустельна рись

ørkenområde пустеля

ørkenrotte піщаник

ørn орел

ørnelignende орлиний

ørred форель

øse розливати

ківш

ополоник

øst схід

østafrikansk східноафриканський

østefter на схід

østerlandsk східний

østers устриця

østersøsild салака

østeuropæer східноєвропеєць

østeuropæisk східноєвропейський

østfra з сходу

østlig східний

østover на схід

østpå на схід

østriger австрієць

østrigsk австрійський

østukrainsk східно-український

øve вправлятися

виконувати, здійснювати

øvelse вправа, тренування

øverst вищий

верхній

øverstkommanderende головнокомандуючий

øvre верхній

øvrig другий, інший

å ріка, річка

струмок, струмочок, потічок

åben відкритий, відчинений,

відімкнений, відімкнутий

åbenbar ясний, явний

åbenbare виявляти, розкривати

åbenbart вочевидь, очевидно, явно, ясно,

відкрито

åbenhed відкритість

åbenhjertet відвертий, прямодушний,

щирий, щиросердечний

åbenhjertig відвертий, прямодушний,

щирий, щиросердечний

åbenhjertighed відвертість, прямодушність,

щиросердість, щирість

åbenlys ясний, явний, очевидний

åbenmundet базіка, балакун, балакуха

åbne відчиняти, відкривати,

відмикати

відкорковувати, відкупорювати

розплющувати, розтуляти

розстібати

åbner відкривач

åbning відкриття

åbningsforestilling прем'єра

ådsel падаль, падло

ådselgrib стерв'ятник

åg ярмо

åkande латаття

ål вугор

ånd дух

ånde дихання

дихати

åndedrag вдих, вдихання

åndedræt дихання, подих

åndelig духовний

åndelighed духовність

åndfuld натхненний

ånding дихання

år рік

åre весло

жила

årgammel однолітній, однорічний

århundred вік, століття, сторіччя

århundrede вік, століття, сторіччя

århundredgammel віковий, столітній

århundredlang віковий

årlig щорічний

årsag привід, причина

årsagsforhold причинність

årsagsmæssig причинний

årsagssammenhæng причинність

årsdag річниця

årstid пора року

årti десятиліття, десятиріччя

årtusind тисячоріччя, тисячоліття

årvågen пильний

åsyn обличчя

ørering åsyn
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