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LESSON 1.1
Culture: People Люди культури

actor /ˈæktə/ актор
artist /ˈɑːtɪst/ художник
dancer /ˈdɑːnsə/ танцюрист
director /dɪˈrektə/ режисер
musician /mjuːˈzɪʃən/ музикант
photographer /fəˈtɒɡrəfə/ фотограф
writer /ˈraɪtə/ письменник

Cultural activities Культурна

діяльність
act in plays / films /ækt ɪn pleɪs,
fɪlmz/ грати, виступати в п'єсах / в
театрі, в кіно / у фільмах
acting /ˈæktɪŋ/ мистецтво акторів
action film /ˈækʃən fɪlm/ бойовик
art /ɑːt/ мистецтво
ballet /ˈbæleɪ/ балет
be interested in sth /bi ˈɪntrəstəd ɪn
ˈsʌmθɪŋ/ цікавитися чим
be into sth /bi ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ/
захоплюватися чим
camera /ˈkæmərə/ фотоапарат,
камера
cartoon /kɑːˈtuːn/ мультик
cinema /ˈsɪnəmə/ кінотеатр
classical music /ˈklæsɪkəl ˈmjuːzɪk/
класична музика
comedy /ˈkɒmədi/ комедія
comic /ˈkɒmɪk/ комікс
concert /ˈkɒnsət/ концерт
dance /dɑːns/ танцювати
dancing /ˈdɑːnsːɪŋ/ танець
documentary /ˌdɒkjəˈmentəri/
документальний фільм
drawing /ˈdrɔːɪŋ/ малюнок
drums /drʌmz/ барабани,
ударна установка
fantasy film /ˈfæntəsi fɪlm/
фантастичний фільм
flamenco /fləˈmeŋkəʊ/ фламенко
graphic novel /ˈɡræfɪk ˈnɒvəl/
комікс, графічний роман
guitar /ɡɪˈtɑː/ гітара
happy ending /ˈhæpi ˈendɪŋ/
щасливий кінець
hip-hop /hɪp hɒp/ хіп хоп
horror film /ˈhɒrə fɪlm/ фільм жахів
horror story /ˈhɒrə ˈstɔːri/
література жахів
learn the (dance) steps /lɜːn ðə dɑːns
steps/ вивчити танцювальні кроки
listen to music / hip-hop /ˈlɪsən tə
ˈmjuːzɪk ˈhɪp hɒp/ слухати музику
/ хіп-хоп
modern art /ˈmɒdn ɑːt/
сучасне мистецтво
music /ˈmjuːzɪk/ музика
novel /ˈnɒvəl/ роман
painting /ˈpeɪntɪŋ/ картина
photography /fəˈtɒɡrəfi/
фотографія

piano /piˈænəʊ/ піаніно / фортепіано
picture /ˈpɪktʃə/ знімок
play /pleɪ/ п'єса
play the guitar /pleɪ ðə ɡɪˈtɑː/ грати
на гітарі
pop /pɒp/ поп
reading /ˈriːdɪŋ/ читання
rock /rɒk/ рок
salsa /ˈsælsə/ сальса
science fiction film /ˈsaɪəns ˈfɪkʃən fɪlm/
науково-фантастичний фільм
story /ˈstɔːri/ історія
techno /ˈteknəʊ/ техно
traditional /trəˈdɪʃənəl/ традиційний
violin /ˌvaɪəˈlɪn/ скрипка
writing /ˈraɪtɪŋ/ письмо
Zumba /ˈzʊmbə/ зумба

LESSON 1.2

blog /blɒɡ/ блог
go dancing /ɡəʊ ˈdɑːnsɪŋ/ пiти
потанцювати
poem /ˈpəʊəm/ вірш
read film reviews /riːd fɪlm rɪˈvjuːz/
прочитати рецензії на фільм
sing /sɪŋ/ співати
take photos / selfies /teɪk ˈfəʊtəs ˈselfɪs/
зробити фото/селфі

LESSON 1.3

adult /əˈdʌlt/ дорослий
couch potato /ˈkaʊtʃ pəˈteɪtəʊ/
лежебока
have square eyes /həv skweə ˈaɪz/
дивитися дуже багато телебачення
kid /kɪd/ дитина
middle-aged (person) /ˌmɪdəl ˈeɪdʒd
ˈpəːsn/ людина середнього віку
pensioner /ˈpenʃənə/ пенсіонер
survey /ˈsɜːveɪ/ опитування
teenager /ˈtiːneɪdʒə/ підліток
TV programme /ˌtiː ˈviː ˈprəʊɡræm/
ТВ програма

LESSON 1.4
Out of class

Not right now. /nət raɪt ˈnəʊ/ Не зараз.
To be honest, … /tə bi ˈɒnɪst/ Чесно
кажучи…
Awesome! /ˈɔːsəm/ Чудово!
I’ve no idea. /aɪv nəʊ aɪˈdɪə/ Я
поняття не маю.
Yeah, right. /jeə raɪt/ Так, це
правда.
poster /ˈpəʊstə/ Так, це правда.
make videos /meɪk ˈvɪdiəʊz/ знімати
ролики / кліпи
watch music / pop videos /wɒtʃ ˈmjuːzɪk
pɒp ˈvɪdiəʊz/ дивитися музичні / поп
кліпи

LESSON 1.5

celebrity /səˈlebrəti/ знаменитість

check sports results / the weather
forecast / the news /tʃek ˈspɔːts
rɪˈzʌlts ðə ˈweðə ˌfɔːkɑːst ðə njuːz/
перевірити спортивні результати /
прогноз погоди / новини
current affairs /ˈkʌrənt ə ˈfeəz/
поточні справи
film / game review /ˌfɪlm ɡeɪm rɪˈvjuː/
огляд фільму / гри
find information /faɪnd ɪnfəˈmeɪʃən/
знайти інформацію
game show /ɡeɪm ʃəʊ/ телевікторина
horoscope /ˈhɒrəskəʊp/ гороскоп
magazine /mægəˈziːn/ журнал
media /ˈmiːdiə/ ЗМІ
message board /ˈmesɪdʒ bɔːd/ вебфорум
news headlines /ˈnjuːz ˌhedlaɪnz/ огляд
найважливіших новин
phone-in /ˈfəʊn ɪn/ програма з
телефонною участю телеглядачів
radio station /ˈreɪdiəʊ ˈsteɪʃən/
радіостанція
reality show /riˈæləti ʃəʊ/ реаліті-шоу
soap opera /səʊp ˈɒpərə/ мильна опера
sports pages /spɔːts ˈpeɪdʒ ɪz/ спортивні
сторінки
talk show /tɔːk ʃəʊ/ ток-шоу
video clip /ˈvɪdiəʊ klɪp/ відео кліп
weather forecast /ˈweðə ˈfɔːkɑːst/
прогноз погоди
website /ˈwebsaɪt/ веб-сайт

LESSON 1.6
Out of class

No way! /nəʊ weɪ/ У жодному разі!
Come on, please! /ˈkʌm ən ˈpliːz/
Давай, будь ласка.
Hold on! /həʊld ˈɒn/ Зачекай!

(cinema) programme /sɪnəmə
ˈprəʊɡræm/ кіно програма
romantic film /rəʊˈmæntɪk fɪlm/
романтичний фільм
row /’rəʊ ɪn sɪnəmə/ ряд
screening /ˈskriːnɪŋ/ сеанс
seat /siːt/ місце
see what’s on (at the cinema) /si:
wɒts ˈɒn ət ðə ˈsɪnəmə/ перевіряти,
які фільми можна побачити / йде у
кінотеатрі
sold out /səʊld aʊt/ продано

LESSON 1.7

hometown /ˌhəʊm ˈtaʊn/ рідне місто
hobby /ˈhɒbi/ хобі
interests /ˈɪntrəsts/ інтереси
nationality /næʃəˈnæləti/
національність
be mad about sth /bi ˈmæd əˈbaʊt
ˌsʌmθɪŋ/ захоплюватися чим
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WORDLIST
LESSON 2.1
Clothes and accessories

Одяг та аксесуари
accessories /əkˈsesəriz/ аксесуари
baseball cap /ˈbeɪsbɔːl kæp/
бейсболка
belt /belt/ пояс, ремінь
blouse /blaʊz/ блузка
boots /buːts/ чоботи

bracelet /ˈbreɪslɪt/ bransoletka
clothes /kləʊðz/ одяг

dress /dres/ сукня

earring /ˈɪərɪŋ/ сережка

fancy-dress costume /ˈfænsi dres
ˈkɒstjʊm/ маскарадний костюм
football top /ˈfʊtbɔːl tɒp/ футболка
footwear /ˈfʊtweə/ взуття
glasses /ˈɡlɑːsɪz/ окуляри
handbag /ˈhændbæɡ/ сумочка
hoodie /ˈhʊdi/ толстовка з
капюшоном

jacket /ˈdʒækɪt/ піджак, куртка

jeans /dʒiːnz/ джинси
jewellery /ˈdʒuːəlri/ ювелірні вироби,
прикраси
leggings /ˈleɡɪŋz/ легінси
necklace /ˈneklɪs/ намисто
piercing /ˈpɪəsɪŋ/ пірсинг
pyjamas /pəˈdʒɑːməz/ піжама
scarf /skɑːf/ шарф
shirt /ʃɜːt/ сорочка
shoe /ʃuː/ черевик

shorts /ʃɔːts/ шорти

skirt /skɜːt/ спідниця
sweater /ˈswetə/ светр

tattoo /tæˈtuː/ татуювання

tracksuit /ˈtræksuːt/ спортивний
костюм
trainers /ˈtreɪnəz/ кросівки
trousers /ˈtraʊzəz/ штани
T-shirt /ˈtiːʃɜːt/ футболка

underwear /ˈʌndəweə/ нижня білизна

Describing clothes Опис одягу
baggy /ˈbæɡi/ мішкуватий

casual /ˌkæʒuəl/ повсякденний
checked /tʃekt/ картатий

cotton /ˈkɒtn/ бавовняний
hat /hæt/ капелюх
leather /ˈleðə/ шкіряний
logo /ˈləʊɡəʊ/ логотип
plain /pleɪn/ простий,
однокольоровий

striped /straɪpt/ смугастий
tight /taɪt/ тісний

top /tɒp/ сорочка

go out with friends /gəʊ ˈəʊt wɪð
frends/ вийти з друзями
go to a party / a wedding /gəʊ tə ə
ˈpɑːti:, ˈwedɪŋ/ піти на вечірку /
весілля
wear /weə/ носити (одяг)

LESSON 2.2
Out of class

Catch you later! /kætʃ jə ˈleɪtə/
Побачимося пізніше!
I don’t get it. /aɪ dəʊnt ˈget ɪt/
Я не розумію.
See you! /ˈsi: jə/ Побачимося!

breakfast time /ˈbrekfəst taɪm/ час
снідати
brush your hair /ˈbrʌʃ jə heə/
розчесати волосся
get ready (for school) /get ˌredi
fə ˈskuːl / підготуватися до
школи
school uniform /ˌskuːl ˈjuːnəfɔːm/
шкільна форма

LESSON 2.3

Adjectives ending in -ing / -ed

Прикметники, що закінчуються
на -ing / -ed
annoyed /əˈnɔɪd/ роздратований
annoying /əˈnɔɪɪŋ/ докучливий
bored /bɔːd/ знуджений
boring /ˈbɔːrɪŋ/ нудний
embarrassed /ɪmˈbærəst/
збентежений
embarrassing /ɪmˈbærəsɪŋ/
неприємний, соромний
excited /ɪkˈsaɪtəd/ збуджений
exciting /ɪkˈsaɪtɪŋ/ захоплюючий
frightened /ˈfraɪtnd/ переляканий
frightening /ˈfraɪtnɪŋ/ жахливий
interested /ˈɪntrəstəd/
зацікавлений
interesting /ˈɪntrəstɪŋ/ цікавий
irritated /ˈɪrɪteɪtəd/ роздратований
irritating /ˈɪrɪteɪtɪŋ/ дратівливий
relaxed /rɪˈlækst/ розслаблений
relaxing /rɪˈlæksɪŋ/ розслаблюючий
shocked /ʃɒkt/ шокований
shocking /ˈʃɒkɪŋ/ шокуючий
woolly /ˈwʊli/ вовняний

LESSON 2.4

break free of /breɪk friː əf/
вирватися на волю
change a routine /tʃeɪndʒ ə ruːˈtiːn/
поміняти звичай
fashion /ˈfæʃən/ мода
learn (how to do sth) /ˈlɜːn həʊ tə duː
ˌsʌmθɪŋ/ навчитися щось робити

collect money (for charity)
/kəˌlekt mʌni fə ˈtʃærəti/
збирати
гроші
(на
благодійність)
do well (at sth) /duː ˈwel ət ˌsʌmθɪŋ/
справлятися з чимось
get better (at sth) /get ˈbetə ət
ˌsʌmθɪŋ/
все краще з чимось справлятися
lose weight /luːz ˈweɪt/ схуднути
save money (to buy sth) /seɪv
ˈmʌni təbaɪ ˌsʌmθɪŋ/
заощадити гроші, щоб щось
купити

LESSON 2.5

Personality adjectives

Прикметники, що описують
характер людини
big-headed /ˌbɪɡˈhedəd/
гордовитий
bossy /ˈbɒsi/ авторитарний
chatty /ˈtʃæti/ балакучий
cheerful /ˈtʃɪəfəl/ життєрадісний
friendly /ˈfrendli/ дружелюбний
hard-working /ˌhɑːd ˈwɜːk ɪŋ/
працьовитий
helpful /ˈhelpfəl/ послужливий
lazy /ˈleɪzi/ лінивий
moody /ˈmuːdi/ примхливий
outgoing /ˌaʊtˈɡəʊɪŋ/
товариський
polite /pəˈlaɪt/ ввічливий
quiet /ˈkwaɪət/ ввічливий
rude /ruːd/ грубий, неввічливий
selfish /ˈselfɪʃ/ себелюбний
shy /ʃaɪ/ несміливий
talkative /ˈtɔːkətɪv/ говіркий
tidy /ˈtaɪdi/ охайний
untidy /ʌnˈtaɪdi/ охайний

get annoyed /get əˈnɔɪd/ дратуватися
insult /ɪnˈsʌlt/ ображати (когось)
positive /ˈpɒzɪtɪv/ позитивний
wonderful /ˈwʌndəfəl/ чудовий

LESSON 2.6
Out of class

How are things? /həʊ ɑː ˈθɪŋz/
Як справи?
How’s life? /həʊz ˈlaɪf/ Як життя? Як
ся маєш?
I don’t believe it! /aɪ dəʊnt bɪˈliːv ɪt/
Я не вірю!
tired /taɪəd/ втомлений
tiring /ˈtaɪərɪŋ/ виснажливий
worried /ˈwʌrid/
заклопотаний
worrying /ˈwʌriɪŋ/ тривожний

LESSON 2.7

Christmas /ˈkrɪsməs/ Різдво
Easter /ˈiːstə/ Великдень
New Year’s Day /njuː ˈjɪəz deɪ/
Новий рік
season /ˈsiːzən/ пора року

WORDLIST

3 animals | Personality adjectives | looking after pets

LESSON 3.1

LESSON 3.3

Animals

Personality Charakter

Тварини
ant /ænt/ мураха
bear /beə/ ведмідь
bee /biː/ бджола
butterfly /ˈbʌtəflaɪ/ метелик
cat /kæt/ кіт
chicken /ˈtʃɪkən/ курка
chimp /tʃɪmp/ шимпанзе
cow /kaʊ/ корова
crocodile /ˈkrɒkədaɪl/ крокодил
dolphin /ˈdɒlfɪn/ дельфін
donkey /ˈdɒŋki/ осел
duck /dʌk/ качка
elephant /ˈeləfənt/ слон
flamingo /fləˈmɪŋɡəʊ/ фламінго
fly /flaɪ/ муха
giraffe /dʒɪˈrɑːf/ жираф
kangaroo /ˌkæŋɡəˈruː/ кенгуру
kitten /ˈkɪtn/ кошеня
lion /ˈlaɪən/ лев
monkey /ˈmʌŋki/ мавпа
parrot /ˈpærət/ папуга
penguin /ˈpeŋɡwɪn/ пінгвін
polar bear /ˈpəʊlə beə/ полярний
ведмідь
rabbit /ˈræbɪt/ кролик
sea otter /siː ˈɒtə/ морська видра
shark /ʃɑːk/ акула
sheep /ʃiːp/ вівця
snake /sneɪk/ змія
tiger /ˈtaɪɡə/ тигр
tortoise /ˈtɔːtəs/ черепаха
zebra /ˈzebrə/ зебра

Animal body parts

Частини тіла тварин
claw /klɔː/ кіготь
feather /ˈfeðə/ перо
fur /fɜː/ хутро
mouth /maʊθ/ паща
skin /skɪn/ шкірa
tail /teɪl/ хвіст
wing /wɪŋ/ крило

climb /klaɪm/ підніматися,
видиратися
cute /kjuːt/ милий
dangerous /ˈdeɪndʒərəs/
небезпечний
pet /pet/ домашня тварина
ride /raɪd/ їздити
stripe /straɪp/ смуга

LESSON 3.2

aquarium /əˈkweəriəm/ акваріум
pet shop /pet ʃɒp/ зоомагазин

adventurous /ədˈventʃərəs/ авантюрний,
відчайдушний
aggressive /əˈɡresɪv/ агресивний
forgetful /fəˈɡetfəl/ забудькуватий
impulsive /ɪmˈpʌlsɪv/ імпульсивний
lovable /ˈlʌvəbəl/ милий, коханий

adolescent /ˌædəˈlesənt/ підліток
adulthood /ˈædʌlthʊd/ дорослість
behave /bɪˈheɪv/ поводитися
behaviour /bɪˈheɪvjə/ поведінка
belong to a gang /bɪˈlɒŋ tə ə ɡæŋ/
належать до банди
childhood /ˈtʃaɪldhʊd/ дитинство
criticise /ˈkrɪtɪsaɪz/ критикувати
do dangerous things /də ˈdeɪndʒərəs
θɪŋz/ робити небезпечні речі
energetic /ˌenəˈdʒetɪk/ енергійний
fight /faɪt/ боротися
ignore advice /ɪɡˈnɔː ədˈvaɪs/ ігнорувати
поради
lively /ˈlaɪvli/ жвавий, бадьорий
make a lot of noise /meɪk ə lət əv nɔɪz/
робити багато шуму
noisy /ˈnɔɪzi/ галасливий
protect your home /prəˌtekt jə həʊm/
захищати свій дім
shy /ʃaɪ/ сором'язливий, несміливий
take risks /teɪk ˈrɪsks/ pизикувати

LESSON 3.4
Out of class

Calm down! /kɑːm daʊn/ Заспокойся!
What’s the matter? /wɒts ðə ˈmætə/
Що трапилось?
What’s wrong? /wɒts ˈrɒŋ/ Що не так?
(dog’s) leash /ˌdɒɡz ‘liːʃ/ собачий
повідець
hurry /ˈhʌri/ поспішати
look after a pet /ˈlʊk ˈɑːftə ə pet/
доглядати за домашнім улюбленцем
promise /ˈprɒmɪs/ обіцяти

LESSON 3.5

be fun to play with /bi fʌn tə pleɪ wɪð/
весело грати
brush a pet’s fur /brʌʃ ə pets fɜː/
розчісувати шерсть тварини
clean /kliːn/ чистий
dirty /ˈdɜːti/ брудний
eat live animals /iːt laɪv ˈænəməls/ їсти
живих тварин
empty a cat’s litter tray /ˌempti ə kæts
ˈlɪtə treɪ/ прибирати лоток за кішкою

feed a pet /fiːd ə pet/ годувати тварину
give allergies /ɡɪv ˈælədʒis/
викликати алергію
grow up /ɡrəʊ ʌp/ ставати дорослим
quiet /ˈkwaɪət/ тихий
scratch the furniture /skrætʃ ðə
ˈfɜːnɪtʃə/ подряпати меблі
take a dog for a walk /teɪk ə dɒg fə ə
wɔ:k/ вигуляти собаку
take a pet to the vet’s /teɪk ə pet tə ðə
vets/ піти з твариною до ветеринара
train a pet /treɪn ə pet/ дресирувати
тварину
wash a pet /wɒʃ ə pet/ помити тварину

LESSON 3.6
Out of class

I’m so glad. /aɪm sə ˈɡlæd/ Я такий
радий
I’ve got to go now. /aɪv ˈgɒt tə gəʊ
nəʊ/ Мені треба зараз йти.

apologise /əˈpɒlədʒaɪz/ вибачитися
careless /ˈkeələs/ недбалий
forgive /fəˈɡɪv/ пробачати
miss sb/sth /mɪs ˈsʌmbɒdi ˈsʌmθɪŋ/
сумувати за кимось
rude /ruːd/ грубий

LESSON 3.7

animal documentary /ˈænəməl
ˌdɒkjəˈmentəri/ документальний
фільм про тварини
animal expert /ˈænəməl ˈekspɜːt/
експерт з тварин
biography /baɪˈɒɡrəfi/ біографія
career /kəˈrɪə/ кар'єра
die /daɪ/ померти
discover /dɪsˈkʌvə/ відкрити, винайти
famous (for something) /ˈfeɪməs fə
ˈsʌmθɪŋ/ відомий (чим)
honeymoon /ˈhʌnimuːn/ медовий
місяць
marry /ˈmæri/ вийти заміж /
одружуватися
popular /ˈpɒpjələ/ популярний
success /səkˈses/ успіх
TV presenter /ˌtiː ˈviː prɪˈzentə/
телеведучий
work on a book /film /TV programme
/wɜːk ən ə bʊk fɪlm ˌtiː ˈviː ˌprəʊɡræm/
працювати над книгою / фільмом /
телепередачею
zoo /zuː/ зоопарк

Unit 4

WORDLIST

4 Gadgets and technology | computer equipment

LESSON 4.1

LESSON 4.2

Gadgets and technology

Out of class

Гаджети та технології
CD player /ˌsiː ˈdiː ˈpleɪə/ CD-плеєр
digital camera /ˈdɪdʒətl ˈkæmərə/
цифровий апарат, цифрова камера
DVD player /ˌdiː viː ˈdiː ˈpleɪə/
DVD-плеєр
e-reader /iː ˈriːdə/ електронна книга
games console /ɡeɪmz kənˈsəʊl/
ігрова консоль
MP3 player /ˌem piː ˈθriː ˈpleɪə/
MP3-плеєр

Computer equipment

Комп'ютерна техніка
battery /ˈbætəri/ акумулятор
joystick /ˈdʒɔɪˌstɪk/ джойстик
keyboard /ˈkiːbɔːd/ клавіатурa
memory /ˈmeməri/ пам'ять
pen drive /pen draɪv/ флешка
smartphone /ˈsmɑːtfəʊn/ смартфон
tablet /ˈtæblət/ планшет
USB port /ˌjuː es ˈbiː pɔːt/ порт USB

call / phone a friend /kɔːl fəʊn ə
ˈfrend/ подзвонити другу
check emails / updates /ˈtʃek ˈi:meɪlz
ʌpˈdeɪts/ перевірити електронну
пошту / перевірити наявність
оновлень
collector /kəˈlektə/ збирач
computer freak /kəmˈpjuːtə friːk/
залежний від комп'ютера
download files / videos /daʊnˌləʊd faɪls
ˈvɪdiəʊz/ завантажити файли
/відеоролики
electric /ɪˈlektrɪk/ електричний
email address /ˈiː meɪl əˌdres/
адреса електронної пошти
listen to music /lɪsən tə ˈmjuːzɪk/
слухати музику
make videos / video clips /meɪk
ˈvɪdiəʊz ˈvɪdiəʊ klɪps/ знімати
відеоролики
online /ˈɒnlaɪn/ w онлайн, в Інтернетi
play games /pleɪ ˈgeɪmz/ грати в ігри
plug in / into /plʌɡ ɪn ɪntə/ підключати
practical /ˈpræktɪkəl/ практичний
send emails / instant messages /send
ˈiː meɪlz ˈɪnstənt ˈmesɪdʒəs/ надсилати
майли
software /ˈsɒftweə/ (електронні
листи) / повідомлення
surf the internet /sɜːf ðə ˈɪntənet/
шукати в Інтернеті
take photos /teɪk fəʊtəs/
фотографувати
technology /tekˈnɒlədʒi/ технології
watch films /wɒtʃ ˈfɪlmz/ дивитися
фільми

I forgot to top up my phone. /aɪ fəˈɡɒt
tə tɒp ʌp maɪ fəʊn/ Я забув зарядити
свій телефон!
It cost a fortune. /ɪt kɒst ə ˈfɔːtʃən/
Це коштувало цілий статок.
app /æp/ додаток
mobile phone /ˈməʊbaɪl fəʊn/
мобільний телефон

LESSON 4.3

Phrasal verbs Фразові дієслова

check out /tʃek aʊt/ перевірити
give up /ɡɪv ʌp/ здатися
hang up /hæŋ ʌp/ покласти трубку
look for /lʊk fə/ шукати щось
switch off / on /swɪtʃ ɒf ɒn/
вимкнути/ввімкнути
blog /blɒɡ/ блог
cassette /kəˈset/ касетa
cassette player /kəˈset ˈpleɪə/
касетний програвач
desktop computer /ˈdesktɒp
kəmˈpjuːtə/ настільний комп'ютер
keep in touch /kiːp ɪn ˈtʌtʃ/ бути
на зв'язку
record /ˈrekɔːd/ запис,
грампластинка
record /rəˈkɔːrd/ записувати
text friends /tekst frends/ надіслати
SMS-повідомлення друзям
unfortunately /ʌnˈfɔːtʃənətli/ на жаль

LESSON 4.4

can’t stand /kɑːnt stænd/ не могти
терпіти
charge a phone / battery /tʃɑ:dʒ ə
ˈfəʊn ˈbætəri/ зарядити телефон /
акумулятор
die (e.g. a battery) /ˈdaɪ/ розрядитись
don’t / doesn’t mind /ˌdəʊnt dʌz(ə)nt
ˈmaɪnd/ бути не проти
follow somebody (on Twitter) /ˈfɒləʊ
ˌsʌmbədi ən twiːtə/ підписатися на
когось у Twitter
make phone calls /meɪk ˈfəʊn kɔːls/
подзвонити комусь
spend time online / offline /spend
taɪm ɒnˈlaɪn ˌɒfˈlaɪn/ проводити
час онлайн/офлайн
waste time /ˈweɪst taɪm/ втрачати час
write / receive texts /raɪt rɪˈsiːv teksts/
написати/отримати SMSповідомлення

LESSON 4.5

website /ˈwebsaɪt/ веб-сайт
chat online /tʃæt ɒnˈlaɪn/
спілкуватись онлайн

click on links /klɪk ən ˈlɪŋks/ клікнути/
натиснути на посилання
search the web /sɜ:tʃ ðə ˈweb/
шукати в Інтернеті
share files / videos /ʃeə faɪlz ˈvɪdiəʊz/
обмінюватися/ ділитися файлами /
відеороликами
upload files / videos /ʌpˈləʊd faɪlz
ˈvɪdiəʊz/ завантажувати файли/
відеоролики
view videos /ˈvjuː ˈvɪdiəʊz/ дивитися
відеоролики

LESSON 4.6
Out of class

Anyway, … /ˈəniwei/ У всякому
разі...
Do you fancy coming? /duː jə ˈfænsi
kəmɪŋ/ Ти хочеш прийти?
Give me a hand. /gɪv mi ə ˈhænd/
Допоможи мені.
What’s up? /wɑts ʌp/ Як справи?

after that /ˈɑːftə ðæt/ після того
at first /ət fɜːst/ по-перше
charger /ˈtʃɑːdʒə/ зарядний пристрій
crash (e.g. a computer) /kræʃ/
збій комп'ютера
finally /ˈfaɪnəli/ нарешті
first (of all) /ˌfɜːst/ найперше
fix /fɪks/ виправити
get a virus /get ə ˈvaɪərəs/ заразити
комп'ютер вірусом
go wrong /gəʊ rɒŋ/ помилитися
in the end /ɪn ðə end/ в кінці
internet connection /ˈɪntənet
kəˈnekʃən/ підключення до інтернету
later /ˈleɪtə/ пізніше
next /nekst/ після
professional /prəˈfeʃənəl/
професіональний
stop working /stɒp ˈwɜ:kɪŋ/ перестати
працювати
successful /səkˈsesfəl/ успішний
suddenly /ˈsʌdnli/ раптово
technical problems /ˌteknɪkəl
ˈprɒbləmz/ технічні проблеми
then /ðen/ тоді

LESSON 4.7

admire /ədˈmaɪə/ захоплюватися
electronic /ˌelɪkˈtrɒnɪk/ електронний
invent /ɪnˈvent/ винайти
inventor /ɪnˈventə/ винахідник
mouse /ˈmaʊs/ комп'ютерна миша
robot /ˈrəʊbɒt/ робот
scientist /ˈsaɪəntəst, ˈsaɪəntɪst/
вчений

Unit 5

WORDLIST

5 rooms and things in the house | Prepositions of place | Housework | adjectives to

describe a house | Places in town

LESSON 5.1
Rooms and things in the house

Кімнати та речі в будинку
armchair /ˈɑːmtʃeə/ крісло
bath /bɑːθ/ ванна
bathroom /ˈbɑːθruːm/ ванна кімната
bed /bed/ ліжко
bedroom /ˈbedruːm/ спальня
bedside table /ˈbedsaɪd ˈteɪbəl/ тумбочка
bidet /ˈbiːdeɪ/ біде
ceiling /ˈsiːlɪŋ/ стеля
chair /tʃeə/ стілець
coffee table /ˈkɒfi ˈteɪbəl/ журнальний
столик
cooker /ˈkʊkə/ плита
cupboard /ˈkʌbəd/ шафка
curtains /ˈkɜːtənz/ штори
desk /desk/ письмовий стіл
fireplace /ˈfaɪəpleɪs/ камін
floor /flɔː/ підлога
fridge /frɪdʒ/ холодильник
furniture /ˈfɜːnɪtʃə/ меблі
kitchen /ˈkɪtʃən/ кухня
lamp /læmp/ лампа
living room /ˈlɪvɪŋ ruːm/ вітальня
mirror /ˈmɪrə/ дзеркало
oven /ˈʌvən/ піч
room /ruːm/ кімната
rug /rʌɡ/ килимок
shower /ˈʃaʊə/ душ
sink /sɪŋk/ раковина
sofa
/ˈsəʊfə/
диван
switch /swɪtʃ/ вимикач
table /ˈteɪbəl/ стіл
tap /tæp/ кран
toilet /ˈtɔɪlət/ туалет
wall /wɔːl/ стіна
wardrobe /ˈwɔːdrəʊb/ шафа
washbasin /ˈwɒʃˌbeɪsən/ умивальник
window /ˈwɪndəʊ/ вікно
light /laɪt/ світло
spacious /ˈspeɪʃəs/ просторий
view /ˈvjuː/ вид

Prepositions of place

Прийменники місця
above /əˈbʌv/ над
behind /bɪˈhaɪnd/ позаду
between /bɪˈtwiːn/ між
in /ɪn/ в
in front of /ɪn frʌnt əv/ перед
near /nɪə/ біля
next to /nekst tə/ поруч з
on /ɒn/ на
opposite /ˈɒpəzət, ˈɒpəzɪt/ напроти
under /ˈʌndə/ під

LESSON 5.2

Housework Робота по дому

clear the table /ˌklɪə ðə ˈteɪbəl/
прибирати зі столу

do the cooking /du ðə ˈkʊkɪŋ/
готувати
do the housework /du ðə ˈhaʊswɜːk/
займатись хатніми справами
do the ironing /ˌduː ði ˈaɪənɪŋ/
гладити
do the shopping /du ðə ˈʃɒpɪŋ/
робити покупки
dry the dishes /draɪ ðə ˈdɪʃɪz/ витирати
посуд
load the dishwasher / washing
machine /ˌləʊd ðə ˈdɪʃˌwɒʃə ˈwɒʃɪŋ
məˌʃiːn/ завантажити посудомийку /
пральну машину
make your bed /ˌmeɪk jə ˈbed/
застелити ліжко
set the table /set ðə ˈteɪbəl/ накрити на
стіл
sweep the floor /ˌswiːp ðə ˈflɔː/
підмітати підлогу
take the rubbish out /ˌteɪk ðə ˈrʌbɪʃ
aʊt/ викидати сміття
tidy your room /ˌtaɪdi jə ˈru:m/
прибрати кімнату
vacuum the floor /ˌvækjuəm ðə ˈflɔː/
пропилососити підлогу
wash the dishes /ˌwɒʃ ðə ˈdɪʃɪz/
мити посуд

LESSON 5.3

Adjectives to describe a house

Прикметники, що описують будинок
bright /braɪt/ світлий
cosy /ˈkəʊzi/ затишний
dark /dɑːk/ темний
large /lɑːdʒ/ великий
messy /ˈmesi/ безладний
modern /ˈmɒdn/ сучасний
narrow /ˈnærəʊ/ вузький
old-fashioned /ˌəʊld ˈfæʃənd/
старомодний
round /raʊnd/ круглий
small /smɔːl/ маленький
tidy /ˈtaɪdi/ охайний
uncomfortable /ʌnˈkʌmftəbəl/
незручний
wide /waɪd/ широкий
attic /ˈætɪk/ горище
carpet /ˈkɑːpət/ килим
chimney /ˈtʃɪmni/ димохід
garden /ˈɡɑːdn/ сад
hall /hɔːl/ передпокій, коридор
roof /ruːf/ дах
upstairs /ˌʌpˈsteəz/ нагорі

LESSON 5.4
Out of class

Cool! /kuːl/ Круто!
It’s not fair! /ɪts nət ˈfeə/
Це несправедливо!
You’re lucky! /ˌjɔː ˈlʌki/ Вам/Тобi
пощастило!

stay out late /steɪ ˈaʊt leɪt/ гуляти до
пізна
stay up late /steɪ ˈʌp leɪt/
засиджуватися до пізньої години /
пізно лягати спати

LESSON 5.5

Places in town Місця в місті

art gallery /ɑːt ˈɡæləri/ художня галерея
café /ˈkæfeɪ/ кафе
castle /ˈkɑːsəl/ замок
church /tʃɜːtʃ/ церква
cinema /ˈsɪnəmə/ кіно
estate /ɪˈsteɪt/ маєток
hotel /həʊˈtel/ готель
library /ˈlaɪbrəri/ бібліотека
museum /mjuːˈziəm/ музей
park /pɑːk/ парк
police station /pəˈliːs ˈsteɪʃən/
поліцейський відділок
post office /pəʊst ˈɒfəs/ пошта
shopping centre /ˈʃɒpɪŋ ˈsentə/
торговий центр
station /ˈsteɪʃən/ станція
tourist information centre /ˈtʊərəst
ˌɪnfəˈmeɪʃən ˈsentə/ туристичноінформаційний центр
town hall /taʊn ˈhɔːl/ мерія

building /ˈbɪldɪŋ/ будівля
capital city /ˈkæpətl ˈsɪti/ столиця
city /ˈsɪti/ місто
countryside /ˈkʌntrisaɪd/ сільський
район, село
public transport /ˈpʌblɪk ˈtrænspɔːt/
громадський транспорт
town /taʊn/ місто
town centre /taʊn ˈsentə/ міський
центр
traffic /ˈtræfɪk/ дорожній рух
village /ˈvɪlɪdʒ/ село

LESSON 5.6
Out of class

You’re kidding, right? /ˌjɔː ˈkɪdɪŋ ˌraɪt/
Ти жартуєш, правда?
It’s a good place to hang out. /ɪts
ə ˈɡʊd pleɪs tə ˌhæŋ aʊt/ Це гарне
місце для зустрічі.
canal /kəˈnæl/ канал
neighbour /ˈneɪbə/ сусід

LESSON 5.7

flat /flæt/ квартира
live next door /ˈlɪv nekst dɔː/ жити по
сусідству
move to a new flat / house / town /
muːv tə ə nju: ˈflæt ˈhaʊs ˈtaʊn/
переїхати на нову квартиру
street /striːt/ вулиця

Unit 6

WORDLIST

6 Parts of the body | accidents and injuries | Keeping fit | Snacks | Sleep |

Symptoms and illnesses

LESSON 6.1
Parts of the body Частини тіла
ankle /ˈæŋkəl/ щиколотка
arm /ɑːm/ плече, рука
back /bæk/ спина
beard /bɪəd/ борода
bone /bəʊn/ кістка
brain /breɪn/ мозок
ear /ɪə/ вухо
elbow /ˈelbəʊ/ лікоть
eye /aɪ/ око
eyebrow /ˈaɪbraʊ/ брова
finger /ˈfɪŋɡə/ палець
foot / feet /fʊt fiːt/ стопа/стопи
hair /heə/ волосся
hand /hænd/ рука/долоня
head /hed/ голова
heart /hɑːt/ серце
knee /niː/ коліно
leg /leɡ/ нога
lips /lɪps/ губи
mouth /maʊθ/ рот
muscle /ˈmʌsəl/ м'яз
neck /nek/ шия
nose /nəʊz/ ніс
shoulder /ˈʃəʊldə/ плече
skin /skɪn/ шкіра
stomach /ˈstʌmək/ шлунок
toe /təʊ/ палець ноги
tooth / teeth /tuːθ tiːθ/ зуб/ зуби

break your arm / leg /breɪk jə ɑːm leg/
зламати руку/ногу
burn /bɜːn/ обпектися
calorie /ˈkæləri/ калорія
cut your knee / finger /kʌt jə niː ˈfɪŋɡə/
порізати коліно/палець
do exercises /du: ˈeksəsaɪzəz/
виконувати вправи
do weight training /du: ˈweɪt ˌtreɪnɪŋ/
займатися силовими тренуваннями
do yoga / Tai Chi /du: ˈjəʊgə taɪ tʃɪ/
займатися йогою/тай-чи
go running / cycling / swimming /gəʊ
ˈrʌnɪŋ ˈsaɪklɪŋ ˈswɪmɪŋ/ піти побігати/
покататися на велосипеді/поплавати
go to the gym /gəʊ tə ðə ˈdʒɪm/
ходити в тренажерний зал
have fitness classes / PE lessons /hæv
ˈfɪtnəs ˈklɑːsəz piː ˈɪː ˈlesənz/ мати
заняття фітнесом/уроки фізкультури
hurt your hand / back /hɜːt jə hænd
bæk/ пошкодити руку/спину
keep fit /kiːp ˈfɪt/ підтримувати себе у
формі
play rugby / football / basketball /
tennis /pleɪ ˈrʌgbi ˈfʊtbɔːl ˈbɑːskətbɔːl
ˈtenɪs/ грати в регбі /футбол
/баскетбол/теніс
train /treɪn/ тренуватися

twist your ankle / leg /twɪst jə ˈæŋkəl
leg/ скрутіть щиколотку/ногу

LESSON 6.2
Out of class

Help yourself. /help jəˈself/ Частуйся.
I’m starving! /əm ˈstɑːvɪŋ/ Я голодний!

Snacks Закуски

cake /keɪk/ пиріг
chocolate bar /ˈtʃɒklət bɑː/
шоколадний батончик
crisps /krɪsps/ чіпси
fruit /fruːt/ фрукти
hamburger /ˈhæmbɜːɡə/ гамбургер
hot dog /hɒt dɒɡ/ хот дог
nuts /nʌts/ горіхи
salad /ˈsæləd/ салат
sandwich /ˈsænwɪdʒ/ бутерброд
soup /suːp/ суп
delicious /dɪˈlɪʃəs/ смачний
fruit juice /fruːt dʒuːs/ фруктовий сік
healthy /ˈhelθi/ здоровий
meat /miːt/ м'ясо
menu /ˈmenjuː/ меню
salt /sɔːlt/ сіль
sugar /ˈʃʊɡə/ цукор
sweets /swiːts/ солодощі
tea /tiː/ чай
vegetable /ˈvedʒtəbəl/ овоч
vegetarian /ˌvedʒəˈteəriən/
вегетаріанський
water /ˈwɔːtə/ вода

LESSON 6.3

fall asleep /ˌfɔːl əˈsliːp/ заснути
feel ill / sick /fiːl ɪl sɪk/ відчувати себе
хворим
feel terrible / tired /fiːl ˈterəbəl ˈtaɪəd/
відчувати себе погано / втомленим
get ready for bed /get ˌredi fə ˈbed/
готуватися до сну
get up early / late /get ʌp ˈɜːli ˈleɪt/
вставати рано/пізно
go to bed / sleep /gəʊ tə ˈbed ˈsliːp/
лягати в ліжко/спати
have a dream /hæv ə driːm/ снити
sleep easily / well / badly /sliːp ˈi:zili
ˈwel ˈbædli/ засипати легко/спати
добре/погано
sleepy /ˈsliːpi/ сонливий
stay in bed late /steɪ ɪn bed ˈleɪt/
валятися в ліжку, пізно вставати
stay up late /steɪ ʌp ˈleɪt/ пізно
лягати спати
wake up early / late /weɪk ʌp ˈɜːli ˈleɪt/
прокидатися рано/пізно

LESSON 6.4

accident /ˈæksɪdənt/ нещасний
випадок
pay attention to sth /peɪ əˈtenʃən/
звернути увагу на щось

LESSON 6.5

Symptoms and illnesses

Симптоми та хвороби
(food) allergy /fuːd ˈælədʒi/
(харчова) алергія
cold /ˈkəʊld/ застуда
cough /kɒf/ кашель
hay fever /heɪ ˈfiːvə/ поліноз
headache /ˈhedeɪk/ головний біль
high temperature /haɪ ˈtemprətʃə/
висока температура
sneeze /sniːz/ чхати
sore throat /sɔː ˈθrəʊt/ біль у горлі
stomachache /ˈstʌməkˌeɪk/
шлунковий біль
the flu /ðə fluː/ грип

LESSON 6.6
Out of class

I see. /ai ˈsiː/ Розумію.
Just the usual. /dʒəst ðə ˈjuːʒuəl/
Те, що звичайно.
aspirin /ˈæsprɪn/ аспірин
doctor’s appointment /ˌdɒktəz
əˈpɔɪntmənt/ прийом у лікаря
health /helθ/ здоров'я
illness /ˈɪlnəs/ хвороба
make an appointment with the doctor
/meɪk ən əˈpɔɪntmənt wɪð ðə ˈdɒktə/
записатися на прийом у лікаря
medicine /ˈmedsən/ ліки
tablet /ˈtæblət/ пігулка
toothache /ˈtuːθeɪk/ зубний біль

LESSON 6.7

check out /tʃek aʊt/ перевірити
fall out /fɔːl aʊt/ посваритися
find out /faɪnd aʊt/ дізнатися
get on with sb /ɡet ɒn wɪð ˈsʌmbɒdi/
ладити з ким-небудь
give up /ɡɪv ʌp/ припинити щось
робити, здатися
go off /ɡəʊ ɒf/ зіпсуватися
go on /ɡəʊ ɒn/ відбуватися
hang out /hæŋ aʊt/ проводити час із
кимось
look after /lʊk ˈɑːftə/ доглядати за
кимось
pick up (illness) /pɪk ʌp/ підхопити
хворобу
take up /teɪk ʌp/ почати займатися
спортом
top up /tɒp ʌp/ поповнити телефон

Unit 7

WORDLIST

7 Types of shops | containers | Shopping | Money

LESSON 7.1
Types of shops Типи магазинів

bakery /ˈbeɪkəri/ пекарня
bookshop /ˈbʊkʃɒp/ книгарня
butcher’s /ˈbʊtʃəz/ м'ясний магазин
clothes shop /kləʊðz ʃɒp/ магазин
одягу
florist’s /ˈflɒrɪsts/ квітковий магазин
greengrocer’s /ˈɡriːnˌɡrəʊsəz/ зелений
магазин

newsagent’s /ˈnjuːzˌeɪdʒənts/ газетний
кіоск
pharmacy /ˈfɑːməsi/ аптека
shoe shop /ʃuː ʃɒp/ взуттєвий магазин

Containers Визначення кількості

незлічувальних іменників
a bag of apples / sugar /ə bæg əv
ˈæpəlz ˈʃʊgə/ пакет яблук / пачка
цукру
a bar of chocolate /ə bɑː əv ˈtʃɒklət/
плитка шоколаду
a bottle of shampoo/water /ə ˈbɒtl əv
ʃæmˈpuː ˈwɔːtə/ пляшка шампуню/води
a box of cream cakes/matches
/ə bɒks əv kriːm keɪks mætʃɪs/
коробка тістечок з кремом / сірників
a bunch of flowers /ə bʌntʃ əv ˈflaʊəz/
букет квітів
a can of cola /lemonade /ə kæn
əv ˈkəʊlə leməˈneɪd / банка кокаколи / лимонада
a jar of jam / coffee /ə dʒɑ: əv dʒæm
ˈkɒfi/ банка варення/кави
a loaf of bread /ə ləʊf əv bred/
буханець хліба
a packet of crisps/biscuits /ə ˈpækɪt

əv krɪsps bɪskɪts/ пачка чіпсів / печива

busy /ˈbɪzi/ зайнятий
buy /baɪ/ купувати
closed /kləʊzd/ закритий
neighbourhood /ˈneɪbəhʊd/ околиця
sell /sel/ продавати
shopping /ˈʃɒpɪŋ/ покупки
shopping list /ˈʃɒpɪŋ lɪst/ список
покупок
special offer /ˈspeʃəl ˈɒfə/ спеціальна
пропозиція

LESSON 7.2

cheap /tʃiːp/ дешевий
comfortable /ˈkʌmftəbəl/ зручний
enjoyable /ɪnˈdʒɔɪəbəl/ приємний
expensive /ɪkˈspensɪv/ дорогий
headphones /ˈhedfəʊnz/ навушники
heavy /ˈhevi/ важкий
journey /ˈdʒɜːni/ подорож
light /laɪt/ легкий
low /ləʊ/ низький
mistake /mɪˈsteɪk/ помилка

modern /ˈmɒdn/ сучасний
opinion /əˈpɪnjən/ думка, відгук
pocket /ˈpɒkɪt/ кишеня
quality /ˈkwɒləti/ якість
shop assistant /ʃɒp əˈsɪstənt/
продавець в магазині
sound /saʊnd/ звучати, звук
supermarket /ˈsuːpəˌmɑːkət/
супермаркет
trendy /ˈtrendi/ модний

uncomfortable /ʌnˈkʌmftəbəl/
незручний
waste of money /ə ˈweɪst əv ˌmʌni/
втрата грошей

LESSON 7.3

Shopping centres Торгові центри

car park /kɑː pɑːk/ парковка
department store /dɪˈpɑːtmənt stɔː/
універмаг
escalator /ˈeskəleɪtə/ ескалатор
food court /fuːd kɔːt/ зона
харчування в торговому центрі,
фудкорт
multi-screen cinema /mʌlti ‘skriːn
ˌsɪnəmə/ багатозальний кінотеатр
public toilets /ˌpʌblɪk ˈtɔɪləts/
громадські туалети
shopper /ˈʃɒpə/ покупець, клієнт
trolley /ˈtrɒli/ візок
exit /ˈeɡzɪt/ вихід
invention /ɪnˈvenʃən/ винахід
level /ˈlevəl/ рівень
out-of-town /ˌaʊt əv ˈtaʊn/
приміський

popular /ˈpɒpjələ/ популярний

surprise /səˈpraɪz/ сюрприз
traditional /trəˈdɪʃənəl/ традиційний

LESSON 7.4
Out of class

It’s a surprise. /ɪts ə səˈpraɪz/
Це сюрприз!
Thanks for telling me! /θæŋks fə telɪŋ
mi/ Дякую, що ти мені сказав!

do some shopping /du səm ˈʃɒpɪŋ/
робити покупки
get sb a present /get ˈsʌmbɒdi ə
ˈprezənt/ зробити комусь подарунок
go for a pizza /gəʊ fə ə piːtsə/
піти на піцу
go ice-skating /gəʊ ˈaɪs ˌskeɪtɪŋ/
піти на ковзанку
show a film /ʃaʊ ə fɪlm/
демонструвати фільм
take a train /teɪk ə treɪn/ поїхати
поїздом, сісти на поїзд
voicemail message /ˈvɔɪsmeɪl ˈmesɪdʒ/
повідомлення голосової пошти

LESSON 7.5
Money Гроші

change /tʃeɪndʒ/ решта
piggy bank /ˈpɪɡi bæŋk/ скарбничка
pocket money /ˈpɒkət ˈmʌni/ кишенькові
гроші
price /praɪs/ ціна
purse /pɜːs/ гаманець
sales /seɪəlz/ розпродаж
wallet /ˈwɒlət/ гаманець
earn money /ɜːn ˈmʌni/ заробляти гроші
borrow money from sb /ˈbɒrəʊ ˈmʌni
frəm ˈsʌmbɒdi/ позичати гроші в
когось
get pocket money /get ˈpɒkət ˈmʌni/
отримати кишенькові гроші
go shopping /gəʊ ˈʃɒpɪŋ/ робити покупки
lend money to sb /lend sb money /lend
ˈmʌni tə ˈsʌmbɒdi lend ˈsʌmbɒdi ˈmʌni/
позичати гроші комусь
make a list /meɪk ə lɪst/ скласти список
покупок
pay /peɪ/ платити
pay (sb) back /peɪ ˈsʌmbɒdi bæk/
повернути гроші
save money /seɪv ˈmʌni/ зберігати гроші
spend money /spend ˈmʌni/ витрачати
гроші

LESSON 7.6
Out of class

I’m fed up! /aɪm fed ʌp/ Я ситий по горло!
Just a second. /dʒʌst ə ˈsekənd/
Секундочку!

a good / high / low price /ə ɡʊd haɪ ləʊ
praɪs/ хороша / висока / низька ціна
changing rooms /ˈtʃeɪndʒɪŋ ruːmz/
примірочні
on sale /ɒn ˈseɪl/ на розпродажi
size /saɪz/ розмір
try on /ˈtraɪ ɒn/ приміряти одяг

LESSON 7.7

give information /gɪv ɪnfəˈmeɪʃən/
інформувати
invitation /ɪnvəˈteɪʃən/ запрошення
invite friends to your house /ɪnˈvaɪt
frendz tə jə haʊs/ запросіть друзів до
себе додому
leave a message /liːv ə ˈmesɪdʒ/
залишити повідомлення
music shop /ˈmjuːzɪk ʃɒp/ музичний
магазин
note /nəʊt/ примітка
organise a surprise party /ˈɔːgənaɪz ə
səˈpraɪz ˈpɑːti/ організувати вечіркусюрприз
reply /rɪˈplaɪ/ відповідь, відповісти
update /ʌpˈdeɪt/ оновлення

Unit 8

WORDLIST

8 Work and jobs | School and education

LESSON 8.1
Jobs Професії

accountant /əˈkaʊntənt/ бухгалтер
architect /ˈɑːkətekt/ архітектор
artist /ˈɑːtɪst/ художник
bike courier /baɪk ˈkʊriə/ велосипедний
кур'єр
builder /ˈbɪldə/ будівельник
chef /ʃef/ шеф-кухар
doctor /ˈdɒktə/ лікар
driver /ˈdraɪvə/ водій
electrician /ɪˌlekˈtrɪʃən/ електрик
farmer /ˈfɑːmə/ фермер, землероб
firefighter /ˈfaɪəˌfaɪtə/ пожежний
gardener /ˈɡɑːdnə/ садівник
hairdresser /ˈheəˌdresə/ перукар
IT specialist /ˌaɪ ˈtiː ˈspeʃələst/
ІТ-спеціаліст
journalist /ˈdʒɜːnələst/ журналіст
lawyer /ˈlɔːjə/ юрист
mechanic /mɪˈkænɪk/ механік
nurse /nɜːs/ медсестра
pilot /ˈpaɪlət/ пілот
police officer /pəˈliːs ˈɒfəsə/
поліцейський
politician /ˌpɒləˈtɪʃən/ політик
postman / postwoman /ˈpəʊstmən,
ˈpəʊstwʊmən/ листоноша
receptionist /rɪˈsepʃənəst/
адміністратор
secretary /ˈsekrətri/ секретар
shop / sales assistant /ˈʃɒp ˈseɪlz
əˌsɪstənt/ продавець
soldier /ˈsəʊldʒə/ солдат
tour guide /’tʊə ˌɡaɪd/ екскурсовод
waiter / waitress /ˈweɪtə ˈweɪtrəs/
офіціант/офіціантка
be happy at work /bi ˈhæpi ət wɜːk/
бути задоволеним роботою
challenging /ˈtʃæləndʒɪŋ/
спонукаючий, складний
creative /kriˈeɪtɪv/ креативний
dangerous /ˈdeɪndʒərəs/ небезпечний
earn (good) money /ɜːn ɡʊd ˈmʌni/
добре заробляти
get to work on time /get tə wɜːk ən
taɪm/ приступати до роботи
вчасно
stressful /ˈstresfəl/ стресовий
wear a uniform /weə ə ˈjuːnəfɔːm/
одягати форму
well / best paid /wel best ˈpeɪd/
добре / найкраще оплачувана
work at the weekend /wɜːk ət ðə
wiːkˈend/ працювати у вихідні

work from nine to five /wɜːk frəm naɪn
tə faɪv/ робота з дев’ятої до п’ятої
work in a team / alone /wɜːk ɪn ə ˈtiːm
əˈləʊn/ робота в команді / самостійно
work indoors / outdoors /wɜːk ˌɪnˈdɔːz
aʊtˈdɔːz/ робота в приміщенні/на
вулиці

repeat /rɪˈpiːt/ залишитися в класі на
другий рік
revision /rɪˈvɪʒən/ повторення матеріалу
study /ˈstʌdi/ вчитися
revise for a test /an exam /rɪˈvaɪz fə test
ən ɪɡˈzæm/ повторювати матеріал
перед тестом/іспитом

school uniform /skuːl ˈjuːnəfɔːm/
шкільна форма
timetable /ˈtaɪmˌteɪbəl/ розклад уроків
translate /trænsˈleɪt/ перекладати
unpleasant /ʌnˈplezənt/ неприємний
work / study abroad /wɜːk stʌdi əˈbrɔːd/
працювати / навчатися за кордоном

School and education

LESSON 8.2

LESSON 8.3

full-time job /fʊl taɪm ˈdʒɒb/ робота
на повний робочий день
get / have /lose a job /get hæv luːz
əˈdʒɒb/ отримати / мати / втратити
роботу
look for a job /lʊk fə əˈdʒɒb/
шукати роботу
part-time job /pɑːt taɪm ˈdʒɒb/
неповний робочий день
summer job /’sʌmə dʒɒb/ літня робота
temporary job /‘tempərəri dʒɒb/
тимчасова робота
unemployed /ʌnɪmˈplɔɪd/ безробітний
work as a waitress /wɜːk əs ə ˈweɪtrəs/
працювати офіціанткою
work for a company /wɜːk fə ə
ˈkʌmpəni/ робота в компанії
work in an office /wɜːk ɪn ən ˈɒfɪs/
робота в офісі
babysitter /ˈbeɪbiˌsɪtə/ няня
call centre /kɔːl ˈsentə/ коллцентр
lifeguard /ˈlaɪfɡɑːd/ рятувальник
ordinary /ˈɔːdənəri/ звичайний

LESSON 8.4
Out of class

I get the message! /aɪ ɡet ðə ˈmesɪdʒ/
Я зрозумів/зрозуміла.
It’s as simple as that! /ɪts əs sɪmpəl əs
ðət/ Це так просто!

cheat in a test /ˌtʃi:t ɪn ə test/
списувати на тесті
get a good / bad mark /get ə gʊd bæd
mɑːk/ отримати хорошу/погану
оцінку
get the results of a test /get ðə rɪˈzʌlts
əv ə test/ отримати результати тесту
have / take a test / an exam /hæv teɪk
ə test ən ɪɡˈzæm/ мати / складати
тест / іспит
pass /fail an exam /pɑːs feɪl ən ɪɡˈzæm/
здати/провалити іспит

LESSON 8.5

Школа і освіта
classmate /ˈklɑːsmeɪt/ однокласник
cloakroom /ˈkləʊkrʊm/ роздягальня
college /ˈkɒlɪdʒ/ коледж, вуз
form tutor /fɔːm ˈtjuːtə/ класний
керівник
gymnasium /dʒɪmˈneɪziəm/ спортзал
head teacher /hed ˈtiːtʃə/ директор
школи
library /ˈlaɪbrəri/ бібліотека
make notes /meɪk ˈnəʊts/ робити
нотатки
Maths / English teacher /mæθs ɪŋɡlɪʃ
ˈtiːtʃə/ вчитель математики / англійської
мови
playground /ˈpleɪɡraʊnd/ дитячий
майданчик, шкільний майданчик
primary school /ˈpraɪməri skuːl/
початкова школа
pupil /ˈpjuːpəl/ учень
science lab /ˈsaɪəns læb/ наукова
лабораторія
secondary school /ˈsekəndəri skuːl/
середня школа
sports field /spɔːts fiːld/ спортивний
майданчик
staff room /stɑːf ruːm/ учительська
кімната
subject /ˈsʌbdʒɪkt/ предмет
university /juːnəˈvɜːsəti/ університет

LESSON 8.6
Out of class

Fingers crossed! /ˈfɪŋɡəz krɒst/
Тримаю пальці!
Gosh! /gɒʃ/ Боже!
What a nightmare! /wɒt ə ˈnaɪtmeə/
Який кошмар!

LESSON 8.7

be bad /hopeless at /bi bæd ˈhəʊpləs
æt/ być мати погані оцінки з якогось
предмета, не справлятися з чимось
be afraid of /bi əˈfreɪd əf/ боятися
be crazy about /bi ˈkreɪzi əˌbaʊt/
сходити з розуму за чимось
be fond of /bi ˈfɒnd əf/ любити щось
be good /brilliant at /bi ɡʊd ˈbrɪljənt
æt/ мати хороші оцінки з якогось
предмета, якийсь предмет (дуже)
легко дається
be keen on /bi ˈkiːn ɒn/ дуже
любити щось

Unit 9

WORDLIST

9 landscapes and natural features | countries | outdoor activities | Sporting equipment

LESSON 9.1

Landscape and natural features

Krajobraz i rzeźba terenu
beach /biːtʃ/ plaża
cliff /klɪf/ klif
coast /kəʊst/ wybrzeże
desert /ˈdezət/ pustynia
field /fiːld/ pole
forest /ˈfɒrəst/ las
island /ˈaɪlənd/ wyspa
jungle /ˈdʒʌŋɡəl/ dżungla
lake /leɪk/ jezioro
mountain /ˈmaʊntən/ góra
ocean /ˈəʊʃən/ ocean
rainforest /ˈreɪnˌfɒrɪst/ las deszczowy
river /ˈrɪvə/ rzeka
rocks /rɒks/ skały
sea /siː/ morze
volcano /vɒlˈkeɪnəʊ/ wulkan
waterfall /ˈwɔːtəfɔːl/ wodospad

Countries Państwa

border /ˈbɔːdə/ granica
capital city /ˈkæpətl ˈsɪti/ stolica
country /ˈkʌntri/ państwo
flag /flæɡ/ flaga
official language /əˈfɪʃəl ˈlæŋɡwɪdʒ/
język urzędowy
population /ˌpɒpjəˈleɪʃən/ populacja

by a lake / a river / the sea /baɪ ə leɪk
ə ˈrɪvə ðə siː/ nad jeziorem / rzeką /
morzem
Earth /ɜːθ/ Ziemia (planeta)
hometown /ˌhəʊm ˈtaʊn/ miasto
rodzinne
in a forest / a field/ the mountains/
the sea /ɪn ə ˈfɒrɪst ə fiːld ðə ˈmaʊntɪnz
ðə siː/ w lesie / na polu / w górach /
w morzu
on a beach / an island / the coast
/ən ə biːtʃ ən ˈaɪlənd ðə kəʊst/
na plaży / wyspie / wybrzeżu
place /pleɪs/ miejsce
sand /sænd/ piasek
sunbathe /ˈsʌnbeɪð/ opalać się
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climb a mountain /klaɪm ə ˈmaʊntɪn/
wspiąć się na górę
fly in a plane /flaɪ ɪn ə ˈpleɪn/ lecieć
samolotem
go on holiday /gəʊ ɒn ˈhɒlədi/ jechać
na urlop
have a good / bad holiday /hæv ə ˈɡʊd
bæd ˈhɒlədi/ mieć udane /nieudane
wakacje
travel /ˈtrævəl/ podróżować
visa /ˈviːzə/ wiza

LESSON 9.3

Phrasal verbs Czasowniki złożone

blow up /bləʊ ʌp/ wybuchnąć
come across /kʌm əˈkrɒs/ natknąć się
na coś

find out /faɪnd aʊt/ dowiedzieć się
give up /ɡɪv ʌp/ poddać się
go back /ɡəʊ bæk/ wrócić

adventure /ədˈventʃə/ przygoda
alone /əˈləʊn/ samotnie
boat /bəʊt/ łódź
civilisation /ˌsɪvəlaɪˈzeɪʃən/ cywilizacja
cut /kʌt/ rana cięta, skaleczenie
dead /ded/ martwy
earth /ɜːθ/ ziemia, grunt
faint /feɪnt/ zemdleć
happy ending /hæpi ˈendɪŋ/ szczęśliwe
zakończenie
passenger /ˈpæsɪndʒə/ pasażer
pilot /ˈpaɪlət/ pilot
plane /pleɪn/ samolot
sky /skaɪ/ niebo
storm /stɔːm/ burza
survive /səˈvaɪv/ przeżyć
take place /teɪk pleɪs/ odbywać się
true story /truː ˈstɔːri/ prawdziwa historia
warm /wɔːm/ ciepły
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Out of class

Give me a break! /ɡɪv mi ə breɪk/
Przestań się czepiać!
Great! /ɡreɪt/ Znakomicie!

catch a bus / train /kætʃ ə bʌs treɪn/
złapać autobus / pociąg
check a timetable /tʃek ə ˈtaɪmˌteɪbəl/
sprawdzić rozkład jazdy
get off a bus / train /get ˈɒf ə bʌs treɪn/
wysiąść z autobusu / pociągu
miss a bus / train /mɪs ə bʌs treɪn/
spóźnić się na autobus / pociąg
pack a rucksack /pæk ə ˈrʌksæk/
pakować plecak
pick sb up /pɪk ˈsʌmbədi ˌʌp/ odebrać
kogoś
tent /tent/ namiot
train ticket /ˈtreɪn ˌtɪkət/ bilet na pociąg
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Outdoor activities Aktywności na

świeżym powietrzu
cycling /ˈsaɪklɪŋ/ jazda na rowerze
fishing /ˈfɪʃɪŋ/ łowienie ryb
hiking /ˈhaɪkɪŋ/ wędrowanie
kayaking /ˈkaɪækɪŋ/ pływanie kajakiem
mountain biking /ˈmaʊntən ˈbaɪk ɪŋ/
jazda rowerem górskim
pony trekking /ˈpəʊni ˈtrekɪŋ/ wakacje
w siodle
rock climbing /rɒk ˈklaɪmɪŋ/ wspinaczka
skałkowa
scuba diving /ˈskuːbə ˌdaɪvɪŋ/ nurkowanie
z akwalungiem
skiing /ˈskiːɪŋ/ jazda na nartach
snowboarding /ˈsnəʊbɔːdɪŋ/
snowboarding
surfing /ˈsɜːfɪŋ/ surfing
swimming /ˈswɪmɪŋ/ pływanie

windsurfing /ˈwɪndsɜːfɪŋ/ windsurfing

Sporting equipment Sprzęt sportowy

boots /‘buːts/ buty do wędrówek
compass /ˈkʌmpəs/ kompas
gloves /ɡlʌvz/ rękawice
goggles /ˈɡɒɡəlz/ gogle
helmet /ˈhelmət/ hełm
kayak /ˈkaɪæk/ kajak
life jacket /laɪf ˈdʒækət/ kamizelka
ratunkowa
map /mæp/ mapa
paddle /ˈpædl/ wiosło
snowboard /ˈsnaʊbɔːd/ snowboard
surfboard /ˈsɜːfbɔːd/ deska surfingowa
wetsuit /ˈwetˌsuːt/ pianka do
nurkowania
float /fləʊt/ unosić się na wodzie
get lost /get lɒst/ zgubić się
go the wrong way /gəʊ ðə ˈrɒŋ weɪ/
pójść złą drogą
land /lænd/ ląd
mountain bike /ˈmaʊntən baɪk/ rower
górski
water /ˈwɔːtə/ woda
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Can I ask a favour? /kæn aɪ ɑːsk ə
ˈfeɪvə/ Czy mógłbyś coś dla mnie
zrobić?
camp /kæmp/ obóz
dry /draɪ/ wysuszyć
farmhouse /ˈfɑːmhaʊs/ dom
w gospodarstwie
put up a tent /put ʌp ə tent/ rozbić
namiot
soaking /ˈsəʊkɪŋ/ przemoczony
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amazing /əˈmeɪzɪŋ/ wspaniały
buy a souvenir /baɪ ə suːvəˈnɪə/ kupić
pamiątkę
gossip /ˈɡɒsɪp/ plotki
have a good / great time /həv ə gʊd
greɪt ˈtaɪm/ dobrze / świetnie się bawić
holiday /ˈhɒlədeɪ/ wakacje, urlop
make friends /meɪk frendz/
zaprzyjaźnić się
receive / send / write a postcard /rɪˈsiːv
send raɪt ə ˈpəʊstkɑːd/ otrzymać /
wysłać / napisać pocztówkę
ski poles /skiː ‘pəʊlz/ kijki do nart
skis /skiːz/ narty
swim in the sea /swɪm ɪn ðə siː/ pływać
w morzu
tourist resort /ˈtʊərəst rɪˈzɔːt/ kurort
turystyczny
watch the sunset /wɒtʃ ðə ˈsʌnset/
oglądać zachód słońca
weather /ˈweðə/ pogoda
wet /wet/ mokry
windy /ˈwɪndi/ wietrznie
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