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UNIT 1 

1.1 Vocabulary 

adventurous - любитель пригод 

bad mood - поганий настрій 

be popular with - бути популярним у 

be successful - бути успішним 

be the centre of attention - бути у центрі 
уваги 

caring - турботливий 

charity - благодійна організація 

cheerful - радісний 

confident - впевнений  

dependent - залежний  

dishonest - нечесний 

experience - досвід 

friendly - дружній 

generous - щедрий 

hard-working - працьовитий 

honest - чесний 

impolite - невічливий  

independent - незалежний  

insensitive - нечутливий 

irresponsible - безвідповідальний 

kind - добрий 

lazy - лінивий 

lonely - самотній 

look after - опікуватися 

look cheerful/tired - виглядати 
веселим/втомленим 

look forward to - чекати з нетерпінням 

mean - недобрий 

miserable - нещасний 

outgoing - товариський  

polite - чемний 

popular - популярний  

responsible - відповідальний  

selfish - егоістичний 

sensible - розумний 

sensitive - вразливий 

serious - серйозний  

shy - сором’язливий 

silly - нерозумний  

sociable - товариський  

stupid - несповна розуму 

talkative - базікало 

tattoo - тату 

tell lies - брехати 

unadventurous - нелюбитель пригод 

unpopular - непопулярний 

unwise - нерозумний 

wise - мудрий 

1.2 Grammar 

admire - захоплюватися 

be passionate about sth - захоплюватися 
чимось 

follow sb on Twitter - слідкувати за кимось у 
Twitter 

foreign country - зарубіжна країна 

in person - особисто 

inspire - надихати 

it takes sb a minute/an hour to do sth - це 
займе хвилину/годину зробити 
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role model - приклад для наслідування 

run a foundation - створити фундацію 

work on - працювати над 

  

1.3 Listening 

accommodation - житло 

act - дія 

active - активний 

adapt to - пристосуватися до 

adaptable - той,що може легко 
пристосуватися 

ambitious - амбітний 

communicate - спілкуватися 

communicative - комунікативний, вправний 
у спілкуванні 

developing country - країна, що 
розвивається 

difficult conditions - складні умови 

fantastic - фантастичний 

farm - ферма, господарство 

fit - сильний, здоровий 

healthy - здоровий 

homeless - бездомний  

hospital - шпиталь 

imaginative - з багатою уявою  

imagine - уявити  

impress - справити враження  

inspired by - надхненний 

inspiring - надихаючий 

library - бібліотека 

make a good impression - справити гарне 
враження 

nursery - ясла 

old people’s home - будинок для людей 
похилого віку 

opportunity - можливість 

personal quality - особисті якості 

pessimistic - песимістичний 

prison - в’язниця 

protect - охороняти 

protective - захисний 

soup kitchen for homeless people - їдальня 
для бездомних осіб 

sure of yourself - впевнений в собі 

team player - командний ігрок 

voluntary work - добровільна робота 

volunteer - волонтер 

1.4 Reading 

average age - середній вік 

be afraid of - боятися  

believe in - вірити у  

belong to - належати до  

can’t afford - не може дозволити 

care about - піклуватися про 

connect with - зв’язатися з 

deal with - мати справу з  

depend on - залежати від 

enormous - величезний 

focus on - сфокусувати увагу на 

generation - покоління 

get married - оженитися 

get up - вставати 

gig - концерт, вистава 
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go out - вийти кудись 

good at - бути вправним у   

grow up - виростати 

impatient - нетерплячий 

listen to - слухати 

  

miss out - пропустити 

share - розділити 

spend money on - витрачати гроші 

spend time - проводити час 

think about - думати про 

unemployment - безробіття 

worry about - хвилюватися 

1.5 Grammar 

avoid - уникати 

can’t stand - не виносити 

casual clothes - повсякденні речі 

consider - вважати 

decide - вирішувати 

don’t mind - не бути проти 

enjoy - отримувати задоволення   

get a job - отримати роботу  

hate - ненавидіти 

hoodie - блуза з капюшоном   

identity - ідентичність  

jacket - куртка 

look good - добре виглядати 

prefer - віддавати перевагу 

pretend - удавати  

priority - пріоритет  

refuse - відмовляти 

second-hand clothes - секонд-хенд (одяг) 

skinny jeans - джинси для тендітних статур 

suit - костюм 

sweatpants - спортивні брюки 

tie - краватка 

uniform - уніформа, мундир 

winter coat - зимова куртка 

1.6 Use of English 

be lucky - повезти 

busy - бути зайнятим 

cook (n) - кухар 

crowded - заповнений 

elderly - люди старшого віку 

experienced - досвідчений 

poor - бідний, вбогий 

rude - неввічливий, грубий 

useful - корисний 

1.7 Writing 

bad at - бути невправним у  

be crazy about - дуже подобатися  

be into/keen on - подобатися 

be involved in - брати участь у 

be mad about - шаленіти від 

be obsessed with - бути помішаним на 

be serious about - серйозно ставитися до 

can’t wait - не можу дочекатись 

disappointed with - розчарований (чимось) 

excited about - схвильований тому, що 

interested in - зацікавлений у 
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unfit - слабий, у поганій формі 

useless at - безнадійний, безпорадний 

1.8 Speaking 

do sport - займатися спортом 

have sth in common - мати щось спільне 

play the violin/guitar - грати на скрипці/гітарі 

socialise with - підтримувати стосунки з  

 

UNIT 2  

2.1 Vocabulary 

astronomer - астроном  

astronomy - астрономія 

biologist - біолог 

biology - біологія 

broadband - широкосмуговий інтернет 

chemist - хімік 

chemistry - хімія 

collect specimens - збирати зразки 

computer science - інформатика 

computer scientist - інформатик, вчений з 
комп’ютерних наук 

desktop computer - стаціонарний комп’ютер 

develop a theory - розробляти теорію 

digital - цифровий 

discover - відкрити 

do an experiment - робити експеримент 

do research - проводити дослідження 

download music - закачати музику 

gravity - сила тяжіння 

invent - винаходити  

keyboard - клавіатура 

laptop - ноутбук 

laser printer - лазерний принтер 

mathematician - математик 

mathematics - математика 

mouse - мишка 

observe - наглядати  

password - пароль 

physicist - фізик   

physics - фізика 

planet - планета  

science - наука  

scientist - вчений  

screen - екран 

search engine - пошукова система 

smartphone - смартфон 

take measurements - виміряти 

take notes - робити нотатки 

text message - текстове повідомлення 

update your profile - поновити свій профіль 

username - ім’я користувача 

visit a website - завітати на вебсайт 

web browser - веб браузер 

2.2 Grammar 

arrive - прибути 

burn yourself - обпалитися 

carriage - вагон 

coast - побережжя 

crash - катастрофа 

direct sunlight - пряме сонячне світло 

e-book - електронна книга 
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E ink - е-чорнила 

electronic - електронний 

e-reader - електронна книга 

get dark - темніти 

get home - приїхати додому 

hill - пагорб 

imagine - уявити 

reach towards - дістатися, дотягнутися 

reply - відповісти  

researcher - дослідник 

rough - грубий  

servant - слуга 

silver cross - срібний хрест 

text sb - написати СМС 

thick forest - густий ліс 

vision - візія. бачення 

wake up - просинатися 

2.3 Listening 

affect - впливати 

analyse data/evidence - аналізувати 
дані/свідоцтва 

analysis - аналіз 

ancestor - пращури  

archaeologist - археолог  

archaeology - археологія  

collect data/evidence - збирати 
дані/свідоцтва 

conservation - збереження, консервація 

conservationist - консерватор 

environment - середовище 

evolution - еволюція  

exploration - розвідка, дослідження 

explore - розвідувати, досліджувати 

find a solution - знайти вирішення 

geologist - геолог  

geology - геологія  

global warming - глобальне потепління 

linguist - лінгвіст  

linguistics - лінгвістика, мовознавство 

marine biologist - морський біолог 

marine biology - морська біологія 

protect the environment - охороняти 
середовище 

protection - охорона  

psychologist - психолог  

psychology - психологія  

publish a research paper/evidence - 
опубліковати наукову статтю/доказ 

solution - рішення 

solve - розв’язувати 

spend hours - проводити години 

technology - техніка 

2.4 Reading 

above zero - вище нуля 

airstrip - посадковий майданчик 

average temperature - середня температура 

below zero - нижче нуля 

boiling - киплячий 

canteen - їдальня 

chilly - прохолодний 

cold - холодний, зимний 

degree centigrade - градусів за Цельсієм 
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fall - падати 

freezing - зимний, дуже холодний 

hot - гарячий 

jigsaw - загадка 

layer - шар 

own (adj) - власний 

permanent - постійний 

  

plus/minus 25 degrees - плюс/мінус 25 
градусів 

reach home/the South Pole - потрапити 
додому/на південний полюс 

recorded - зареєстрований 

remains - залишається 

return to - повертається до  

 rise - піднімається 

run a business/research station - працювати 
на фірмі / дослідній станції 

save - врятувати 

the dark - темрява 

warm - теплий 

2.5 Grammar 

astronaut - астронавт 

camera - фото апарат 

give out - роздавати 

GPS - навігаційна система GPS 

inside - всередині  

look up - дивитися вгору 

mobile phone - мобільний телефон 

outside - за межами 

2.6 Use of English 

cheer - веселий, життєрадісний 

civil rights - громадянські права 

fast asleep - швидко засинати 

graduate from - закінчити навчання у  

space - космос 

stand up – вставати 

2.7 Writing 

black hole - чорна діра  

discovery - відкриття 

except (for) - крім  

interactive experiment - інтерактивний 
експеримент 

make sure - упевнитися 

take the underground - поїхати на метро 

thirsty - той, що відчуває спрагу 

2.8 Speaking 

all of a sudden - зненацька 

frightened - переляканий 

go dead - помирати 

nightmare - жахіття 

put on - вдягти 

shocked - шокований  

surprised - здивований 

torch - ліхтар 

 

UNIT 3  

3.1 Vocabulary 

acting - акторська гра  

addictive - що визиває звичку 

animation - мультиплікація, анімація  

audiences - глядачі 
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binge watcher - глядач, який невідривно 
дивиться кіно 

bookworm - книжковий черв’як 

chapter - розділ, глава 

character - характер, особлива постать 

chat show - розмовне шоу 

clip - кліп 

comedy - комедія 

complex - комплекс 

confession - визнання 

cooking programme - кулінарне шоу 

costume - костюм 

(crime/TV) drama - Кримінальна ТВ драма 

disappointing - те, що викликає 
незавдоволення 

documentary - документальний фільм 

drama series - драматичний серіал 

embarrassing - ніяковий, скрутний 

ending - кінець 

engaging - привабливий 

entertaining - розважальний, цікавий 

episode - епізод  

excellent - відмінний  

factual - фактичний 

fantasy - фантазія  

fascinating - чудовий  

game show - телевізійний турнір  

gripping - захоплюючий 

horror - жах 

imaginative - уявний 

inspiring - надихаючий 

light entertainment - легкі розваги 

live - наживо 

movie - фільм 

moving - рухливий 

musical - мюзикл 

news bulletin - бюлетень новин 

novel - розповідь 

on-demand TV - ТВ на вимогу 

period drama - історична драма 

plot - фабула 

reality TV - реаліті ТВ 

romantic comedy - романтична комедія 

science fiction - наукова фантастика 

script - сценарій 

setting - постановка 

sitcom - сітком 

soap (opera) - теленовела 

soundtrack - саундтрек 

special effects - особливі ефекти 

talent show - шоу талантів 

telly - телевізор 

thriller - триллер 

travel show - програма про подорожі 

TV series - ТВ серіал 

weakness - слабі сторони 

weather forecast - прогноз погоди 

3.2 Grammar 

best-selling - топ продажів 

busy - зайнятий 

play - грати 
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record - записувати 

vocal range - вокальний діапазон 

3.3 Listening 

art gallery - художня галерея 

at a museum - в музеї 

black and white - біле і чорне 

classic oil painting - класичне малювання 
маслом 

colour - кольор  

editor - редактор 

exhibition - вистава  

landscape - пейзаж 

modern abstract painting - абстрактний 
живопис 

ordinary - звичайний 

painter - художник, маляр 

paste on walls/buildings - перенести на 
стіни/будівлі 

photo/photograph - фотографія 

photographer - фотограф 

photography - фотографія 

portrait - портрет 

public place - громадське місце 

sculptor - скульптор 

sculpture - скульптура 

slum - вбогі, небагаті  райони 

street art - вуличне мистецтво 

3.4 Reading 

A-list actors - актори першого ешелону 

anger - гнів 

autobiography - автобіографія 

biography - біографія 

blockbuster - блокбастер (касовий фільм) 

box office - каса кіно (театральна) 

bully - хуліган, задира 

cause - причина 

classic novel - класична новела 

come out - виходити на екран 

comic book - комікс 

computer-generated images - комп’ютерні 
образи 

cope with - упоратися з 

crime novel - кримінальна новела 

dedicate yourself to sth - присвятити себе 
чомусь 

destruction - руйнація 

escapism - втеча 

fairy tale - казка 

fantasy novel - фантазійна новела 

find out - знайти  

genre - жанр (npиклад - літературний) 

give something up - відмовитися від чогось 

have X-ray vision - зробити рентген 

historical fiction - історична белетристика 

horror fiction - powieść жанр хорору 

innocent - невинний 

invisible - невидимий 

loss - втрата 

poem - вірш 

purpose - мета  

reject - відмовитися 

relate to - співвіднести себе  
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scene - сцена (фрагмент твору)  

science fiction - наукова фантастика 

short story - коротке оповідання 

stand up for - боротися за 

 take on (a role) - взяти на себе (роль) 

thriller - трилер, бойовик 

trailer - трейлер 

weird - дивний 

3.5 Grammar 

music award - музична нагорода 

proper - правильний 

the charts - чарти 

3.6 Use of English 

gig - виступ, вистава 

perform - виступати 

put on (a play) - поставити виставу 

softly - м’яко, делікатно 

stage - сцена 

X-rated - тільки для дорослих 

3.7 Writing 

actually - власне 

anyway - таким чином 

brush - пензель 

by the way - між іншим 

disappointed - розчарований  

fail your driving test - провалити тест на 
правила дорожнього руху  

fancy-dress party - бал 

Hope to see you - сподіваюся побачити тебе 

I have to say / In fact - Мушу визнати, 
фактично 

I’m sorry to hear (that) - Прикро про це чути 

improve - покращити 

incidentally - помилково 

paint - фарба 

sympathy - співчуття 

3.8 Speaking 

in the background - на тлі  

in the foreground - на першому пліні 

look bored/tired - виглядати 
знудженим/втомленим 

pavement - тротуар 

 

UNIT 4  

4.1 Vocabulary 

basement - підвал 

bedside table - прикраватний столик 

block of flats - багатоповерховий будинок 

bookcase - книжкова шафа 

brick - цегла 

bungalow - бунгало 

carpet - килим 

chest of drawers - комод  

comfortable - зручний  

concrete - бетон 

cooker - плитка 

cosy - затишний 

cottage - сільський будинок 

cupboard - шафа 

desk - парта 

detached house - окремий будинок 

do the cooking - готувати 
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do the gardening - працювати в городі 

do the housework - вести домогосподарство 

do the ironing - прасувати 

do the shopping - робити закупи 

do the washing - прати 

do the washing-up - мити посуд 

do your homework - робити домашню 
роботу 

downstairs - внизу 

fridge - холодильник 

front door - вхідні двері 

glass - скло 

in a village - у селі 

in the city centre - у центрі міста 

in the countryside - у селищі 

in the suburbs - у  передмісті 

interior wall - стінка внутрішня 

kitchen sink - раковина, мийка 

ladder - драбина 

make a complaint - написати  скаргу 

make a decision - прийняти рішення 

make a mess - зробити безлад 

make a noise - наробити галасу  

make dinner - готувати вечерю 

make your bed - застилати ліжко 

metal - метал 

modern - сучасний 

narrow - вузький 

natural light - звичайне світло 

near the sea - біля моря 

neighbour - сусід 

on a housing estate - у житловому фонді 

on the edge of the city - на кінці міста 

on the first floor - на другому поверсі 

on the ground floor - на першому поверсі 

on the second floor - на третьому поверсі 

on the top floor - на останньому поверсі 

open-plan - відкрите планування 

radiator - радіатор, батарея 

semi-detached house - двокартирний 
будинок 

shelf - полка 

spacious - просторий 

stairs - сходи 

stone - камінь 

terraced house - дім рядової забудови 

traditional - традиційний  

upstairs - нагорі 

wardrobe - шафа 

wide - широкий 

wood - дерево 

wooden floor - дерев’яна підлога 

4.2 Grammar 

accommodation - розміщення, приміщення 

community - громада 

couch - канапа 

feel at home - почуватися як вдома 

feel homesick - скучити за домом 

free - безкоштовний 

host (n) - господар 

houseboat - плавучий будинок, яхта 

luxury - розкіш, класу люкс 
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member - представник, член 

neighbourhood - район, квартал 

studio apartment - квартира-студія 

4.3 Listening 

come round - обійти 

get away from - уникнути 

keep sb out - не допускати когось до  

lamp - лампа 

let sb in - дозволити зайти 

shell - раковина 

souvenir - сувенір 

stay in - залишатися в 

4.4 Reading 

abandon - покинути  

ancient - стародавній  

attract - приваблювати 

breathtaking view - вражаючий вигляд 

busy - зайнятий  

camel - верблюд 

cave - печера  

crater - кратер  

dense - густий  

desert - пустеля 

develop underwater vision - розвивати 
підводне бачення 

dry - сухий 

electricity - електрика 

historic monument - історичний монумент 

hot springs - гарячі джерела 

humid - вологий 

impressive - вражаючий 

island - острів 

landscape - краєвид 

lush - буяючий 

mining - гірський  

mountain - гора  

move (house) - ,переїхати 

nomadic tribe - кочівне плем’я 

population - населення 

rainforest - тропічний ліс  

rock - скала 

ruins - руїни 

scorching - пекучий 

stilt - свая, паля 

tourist destination - туристичний пункт 

trading centre - центр торгівлі 

traffic jam - автомобільний корок 

 treehouse - будинок на дереві  

turquoise ocean - море бірюзового  кольору 

vegetation - рослинність  

volcanic - вулканічний  

volcano - вулкан 

4.5 Grammar 

ceiling - стеля 

house-warming party - новосілля 

sheet - простирадло 

warn - попереджати 

dress up as - одягатися 

4.6 Use of English 

a little/a bit/slightly - трохи, ледь, злегка 

badly - сильно 
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completely - повністю  

extremely - надзвичайно 

quite/rather/pretty - доволі/скоріше 

really - дійсно 

stay up - не спати 

unbelievably - неймовірно        

well - добре 

4.7 Writing 

a must - необхідність 

according to - відповідно  

architecture - архітектура  

attraction - принада 

be famous for - бути відомим 

delicious - смачний  

entertainment - розвага  

historic site – історичний об’єкт 

local speciality - місцева особливість 

lovely - чудовий 

nightlife - нічне життя  

on foot - пішки  

recommend - рекомендувати 

selection of - вибір чогось 

tend to - мати тенденцію 

tourist highlight - головна туристична 
принада 

wonderful - фантастичний 

4.8 Speaking 

adult - дорослий 

castle - замок 

daily - повсякденний 

hill - гора, пагорб 

river - ріка 

royal family - королівська сім’я 

suitable - вдалий, слушний 

waterfront restaurant - ресторан на пристані 

 

UNIT 5  

5.1 Vocabulary 

ability - можливість 

academic subject - академічний предмет 

after-school activity - внешкільна діяльність 

attend school/go to school - ходити до школи 

break up - розбити 

classmate - однокласник  

compulsory - обов’язковий  

cope with - упоратися  

curriculum - навчальна програма 

do a degree - здобути ступінь 

do/take an exam - здавати іспит 

drop a subject - перестати ходити на 
предмет 

elementary school - елементарна школа 

entrance exam - вступний іспит 

fail an exam - провалити іспит 

finish school - закінчити школу  

get a degree - здобути ступінь 

get into university - вступити до університету 

get on well with - бути у добрих стосунках 

hand in homework - здати домашню роботу 

have a degree - мати ступінь 

keep up with - встигати за 
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learn by heart, memorise - вивчити 
напам’ять 

learn from mistakes - навчатися на помилках 

leave school - закінчити школу 

line up - встати у чергу 

make mistakes - зробити помилки 

mark homework - перевірити домашню 
роботу 

miss/skip lessons - пропускати уроки 

mixed-ability class - клас учнів з різним 
рівнем знань 

move up - рухатись/пересуватися 

Music - музика (шкільний предмет) 

pass an exam - здати іспит 

pay attention - звернути увагу 

PE - фізичне виховання 

playground - площадка  

revise for an exam - повторювати матеріал 
перед іспитом 

school uniform - шкільна форма 

secondary school - середня школа 

set homework - видати домашнє завдання 

start school - почати школу 

take a subject - вивчати предмет 

term - семестр 

timetable - розклад  

tuition fee - плата за навчання 

university graduate - випускник університету 

5.2 Grammar 

be in favour of - підтримувати 

decent job - гідна робота 

do a bungee jump - плигати з вишки 

gap year - рік відпустки 

get a lot out of sth - багато чого отримати 

go away - виїхати 

go backpacking - піти у похід 

go/live abroad - поїхати жити за кордон 

join a band - долучитися до групи 

part-time job - почасова робота 

schoolwork - шкільна робота 

waste - відходи 

5.3 Listening 

A levels - випускний іспит, який завершує 
британську школу 

apply for (a place) - записатися на (місце у) 

be positive - бути позитивним 

get a job - отримати роботу 

get a place at university - отримати місце в 
університеті 

get a tattoo - зробити татуювання 

get exhausted - бути виснаженим 

get good grades - отримати гарні оцінки 

get ill - захворіти 

get into trouble - потрапити у халепу 

get nervous - нервувати 

get rid of sth - позбутися 

get stressed about sth - нервувати стосовно 

grade/mark - бал 

have a good time - гарно проводити час 

on your own - самостійно 

revision - повторення 

schedule - розклад 

take a break - зробити перерву 
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take it easy - не перейматися 

your fault - ваша провина 

5.4 Reading 

be an expert on - бути експертом 

be/become a professor of - стати/бути 
професором 

bully - хуліган 

concentrate - фокусувати на 

condition - стан, хвороба 

dream of - мріяти про 

encourage - заохочувати 

get over a difficulty with the support of - 
перебороти труднощі за допомогою 

have/find a passion for - зацікавитись у 
чомусь 

help sb to do sth - допомагати комусь 
робити щось 

ignore - ігнорувати 

learning disorders - проблеми у навчанні 

make fun of - шуткувати над 

make the mistake of doing sth - зробити 
помилку 

mentor - ментор 

misunderstand - неправильно зрозуміти 

struggle with - боротися з 

visual thinker - візуал (особа з 
особливостями сприйняття інформації) 

5.5 Grammar 

background - задній план 

beanbag - мішок бобів 

blinds - жалюзі 

bright - яскравий 

chill out - відпочивати 

compete against - змагатися 

cushion - подушка 

field trip - навчальна екскурсія 

first aid - перша допомога 

flexible - гнучкий 

follow your own interests - слідувати своїм 
інтересам 

manifesto - маніфест  

nationwide - національний 

relevant - відповідний 

rigid - жорсткий, негнучкий 

school gate - шкільна брама 

scrape - скребти 

swipe card - магнітна картка 

uncluttered - прибраний 

5.6 Use of English 

cricket - крикет 

give up - припинити 

hockey - хоккей 

kit - набір 

netball - нетбол (спортивна дисципліна) 

rugby - регбі 

5.7 Writing 

application form - анкета 

arrange - організувати 

availability - наявність 

do a course - зробити курс 

enquire about - запитати  

grateful - вдячний 

provide - забезпечити 

register (v) - зареєструвати 
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staff - педагогічний склад 

5.8 Speaking 

donation - благодійний внесок 

single-sex school - школа тільки для 
хлопчиків/дівчат 

waste of time - витрата часу 

  

UNIT 6 

6.1 Vocabulary 

apply for a job - подати анкету на роботу 

be badly paid - мати погано оплачувану 
роботу 

be employed/self-employed - бути 
працелаштованим/само-зайнятим 

be responsible for - бути відповідальним за 

be unemployed - бути безробітним 

be well-paid – добре заробляти 

challenging - складні 

come up with - вийти з  

creative - творчий  

demanding - вимогливий 

do/work long hours - працювати довгими 
годинами 

do/work night shifts - працювати у нічні 
зміни 

do/work overtime – працювати 
понаднормово 

employ (v) - брати на роботу 

employer - працедавець 

full-time job - повна зайнятість 

get fired/get the sack - бути звільненим 

get/have/take a day off - 
отримати/мати/брати вихідний 

get/have/take five weeks’ paid holiday - 
отримати/мати/брати п’ять тижнів 
оплачуваної відпустки 

have a job - мати роботу 

part-time job - погодинна робота 

put sb off sth - відвернути когось від чогось 

put up with - миритись з  

repetitive - монотонний 

resign from a job - пійти з роботи 

rewarding - корисний 

run a business/company - керувати 
комерційною компанією 

stressful - нервовий 

take sb on - взяти когось на 

tiring - виснажливий 

turn up - прибувати 

work experience - досвід роботи 

work indoors/outdoors - працювати на 
свіжому повітрі / у приміщенні 

6.2 Grammar 

babysitter - опікун/няня 

carer - опікун/для старших людей  

lifeguard - рятувальник 

retail - роздрібна торгівля 

retire - вийти на пенсію 

take time off - взяти відпустку 

work from home - працювати з дому 

work outside - працювати за межами 

6.3 Listening 

airline pilot - пілот літака 

ambitious - амбітний 

away from home - бути далеко від дому 
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beautician - косметолог 

benefit - вигода, користь 

brave - сміливий 

bus driver - водій автобусу 

carpenter - столяр 

clever - розумний 

do training - робити тренінг 

driving instructor - інструктор вождіння 

electrician - електрик 

energetic - енергійний 

engineer - інженер  

estate agent - агент з продажу нерухомості 

get on well with people - бути в добрих 
стосунках з кимось 

have excellent eyesight - мати відмінний зір 

interpreter - перекладач 

journalist - журналіст 

lifeguard - рятівник 

male-dominated job - робота переважно для 
чоловіків 

manual job - ручна робота 

musician - музикант 

office - офіс 

office assistant – asystent biurowy 

personal skills - відчувати огиду 

practical - практичний  

promotion - промоція 

receptionist - фронт-менеджер 

salary - зарплатня 

secretary - секретар/ка 

shop assistant - продавець  

skiing instructor - лижний інструктор 

specialist - спеціаліст 

taxi driver - таксист 

travel agent - туристичний агент 

university degree - університетській ступінь 

6.4 Reading 

active - активний  

ambition - амбіція  

ambitious - амбітний 

businessperson - бізнесмен  

charm (n, v) - чарівність, приємність  

charming - принадний, приємний 

compete - змагатися 

competition - змагання 

competitive - той, хто прагне конкурувати і 
змагатися 

decision-maker - той, хто приймає рішення 

designer - дизайнер 

determination - налаштування, твердість 

determined - налаштований 

director - директор 

fire-fighter - пожежник 

 logic - логіка 

logical - логічний 

mechanic - механік 

military leader - військовий керівник 

nature lover - любитель природи 

nurse - медична сестра/брат 

peace - мир 

peaceful - мирний 

problem-solver - той, хто вирішує питання 
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quiet - тихий 

reliable - надійний 

reliance - сподівання 

rely (on) - покладатися на 

sales representative - торгівельний 
представник 

social worker - соціальний працівник 

software developer - програміст-розробник 

6.5 Grammar 

accountant - бухгалтер 

accurate - точний  

be/work in (IT) - працювати у IT 

conference call - телеконференція 

fashion magazine - журнал мод 

food industry - харчова промисловість 

have a shave – поголитися 

6.6 Use of English 

ashamed - присоромлений 

be relieved - відчути полегшення 

bored – знуджений 

confused - розгублений 

confusing - заплутаний 

delighted - бути у захопленні 

disgusted – відчути огиду 

disgusting - бридкий  

embarrassed - зніяковілий  

encouraging - надихаючий  

exhausting - виснажливий  

moved – зворушений 

6.7 Writing 

at any time - у будь-який час 

at present - зараз 

at the moment - зараз 

attach - додавати 

available - присутній 

be a fast learner - бути сумлінним учнем, 
швидко навчатися 

be confident that - бути впевненим в тому, 
що 

camp supervisor - вихователь у таборі 

flexible hours - гнучкий графік 

have experience of - мати досвід у  

in connection with - у зв’язку з 

interview - співбесіда. Інтерв’ю 

job advert - об’ява про роботу 

look for a job - шукати роботу 

obtain - отримати 

opportunity - можливість 

position - становище 

possess skills - мати уміння 

require - вимагає 

succeed - досягти успіху 

suitable candidate - кандидат, що відповідає 
вимогам 

with reference to - з посиланнями на 

6.8 Speaking 

association - асоціація 

model - модель 

scout - скаут 

 

UNIT 7  

7.1 Vocabulary 
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baker’s - пекарня 

bank - банк 

be worth it - вартувати 

brand (n, adj) - марка 

butcher’s - м’ясник 

cashmere - кашемір 

charity shop - магазин секон-хенду 

chemist’s - аптека 

clothes shop - магазин одягу     

computer shop - комп’ютерний магазин 

cotton - бавовна 

denim - денім 

department store - торгівельний центр 

designer clothes - дизайнерський одяг 

DIY store - будівельний маркет 

estate agent’s - агенство нерухомості 

fit - бути в гарній формі 

florist’s - квітковий магазин 

get a refund - повернути гроші 

go shopping - пійти за покупками 

go window shopping - дивитися на вітрини  

greengrocer’s - овочевий  

hairdresser’s - перукарня  

have a sale - продати 

health centre - центр здоров’я 

high street store - магазин на головній 
вулиці 

jeweller’s - ювелір 

keep the receipt - зберігати чек 

last for ages - бути гарної якості і вічним у 
використанні 

leather (n, adj) - шкіра 

look fashionable - виглядати модним 

look good - добре виглядати 

look gorgeous - виглядати елегантно 

look original - бути схожим на оригінал 

look scruffy - виглядати неохайним 

look smart - виглядати елегантним 

newsagent’s - агентство новин 

on (special) offer - особлива пропозиція 

optician’s - окуліст 

pet shop - магазин товарів для тварин 

pick up a bargain - знайти гарну акцію 

post office - поштове відділення 

quality - якість 

shoe shop - магазин взуття 

shop online - купувати онлайн 

silk - шовк 

sports shop - спортивний магазин 

stationer’s - канцтовари   

store - магазин 

suit - підходити 

supermarket - супермаркет 

toy shop - магазин дитячих іграшок 

vintage shop - антикварний магазин 

wool - шерсть 

7.2 Grammar 

approximately - приблизно  

crops - врожай 

do the shopping - пійти за продуктами 

drinking water - питна вода 



 

© Pearson Central Europe 2022 

make a living -заробляти на життя 

plant - рослина 

protect the environment - охороняти 
середовище 

set up - поставити 

7.3 Listening 

aisle - прохід 

be a matter of sth/a question of sth - бути 
справою, питанням 

be capable of doing sth - бути в змозі 

be in debt - бути винним, бути в боргу 

cheer up - порадіти 

debt - борг 

debtor - боржник 

earn - заробляти 

earner - заробітчанин 

earnings - заробітки 

face cream - крем для шкіри 

friendship bracelet - браслет дружби 

invest in - інвестувати в 

investment - інвестиції 

investor - інвестор 

make sb feel happier - зробити когось 
щасливіше 

pay - платити 

payer - платник 

payment - платіж 

perfume - парфуми 

produce - виробляти 

producer - виробник 

product - продукт  

purse - портмоне, гаманець 

recording studio - студія звукозапису 

sale - продаж  

sell - продавати 

seller - продавець 

toiletries - туалетні приналежності 

trade (n, v) - торговля, торгувати  

trader - трейдер 

value - цінність 

7.4 Reading 

account - рахунок  

available - в наявності  

billionaire - мільярдер 

bookstore - книжковий магазин 

checkout desk - каса 

complaint - скарга 

customer - клієнт 

delivery - доставка 

employee - працівник  

entrepreneur - підприємець 

household name - широко відома назва, ім’я 

immigrant - іммігрант 

increase - ріст 

order - замовлення  

passenger - пасажир  

passion - пристрасть  

queue - черга 

request - запит 

rise - піднятися 

ship - корабель 
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stepfather - відчим 

unicyclist - моноциклист 

7.5 Grammar 

advertising - реклама 

ballet flats - балеткі  

boots - чоботи 

disease - хвороба 

flip-flops - капці, в’єтнамки 

high heels - взуття на високих підборах 

imagination - уява 

knee-high - до колін 

sandals – босоніжки 

soil - підошва 

trainers - спортивне взуття 

7.6 Use of English 

be kidding - шуткувати 

cost a fortune - коштувати багато 

street market - вуличний ринок 

7.7 Writing 

apologise - вибачення 

broken - зламаний 

complain - скаржитися 

damaged - трамований, зруйнований 

exchange sth for sth - виміняти щось на 
щось 

headphones - навушники 

postage - оплата поштових послуг  

receive - отримувати 

return - повертати 

sell-by date - термін придатності 

service - послуга 

some parts are missing - брак деяких частей 

subscription - підписка 

swap - обміняти 

wedding - весілля 

zip - замок блискавка 

7.8 Speaking 

bother - турбувати 

cash - готівка 

changing room - примірювальна 

faulty - той, що має дефекти 

out of stock - брак наявності 

reduced - знижений 

ripped - розірваний 

sell out - розпроданий 

size - розмір 

try on - намагатися 

 

UNIT 8 

8.1 Vocabulary 

barcode - штрих код 

be allergic to - мати алергію 

be asthmatic - бути астматиком 

check your pulse/heart rate - перевірити 
пульс/серцевий ритм 

come out in a rash/in spots  - мати 
висипання на шкірі 

cough - кашель 

cut sth out - розрізати/вирізати 

cycling - їзда на велосипеді 

feel dizzy - відчувати запаморечення 

feel ill - почувати себе зле 
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feel sick - погано себе почувати 

headache - головний біль 

healthy choices/decisions - здравий 
вибір/рішення 

hurt - боліти 

keep fit - слідкувати за здоров’ям 

keep track of - моніторити  

lose appetite - втратити апетит 

lose weight - втрачати вагу 

make choices - зробити вибір 

my back/head/thumb hurts - моя 
спина/голова/палець болить 

pain in the chest/leg/shoulder - біль в грудях, 
нозі, плечі 

pass out/faint - зомліти 

recover from/get over an illness - 
видужати/позбавитися хвороби 

reduce anxiety/stress - знизити стрес 

runny nose - нежить 

sore throat - біль у горлі 

stomachache - біль у животі 

stress out - нервувати  

suffer from - потерпати  

take sth up - займати щось 

temperature - температура 

work out - тренуватися 

8.2 Grammar 

ambulance - швидка допомога 

capital city - столиця 

cardiologist - кардіолог 

drop - падати 

equipment - обладнання 

fiancé - наречена 

frozen - замерзлий 

heart attack - серцевий напад 

 physiotherapist - фізіотерапевт 

pitch - кидати 

put out your arms - простягнути руки 

spectator - глядач 

8.3 Listening 

arch - лук 

badminton court - бадмінтонний корт 

basketball court - баскетбольна площадка 

bench - лавка 

boxing ring - боксерський ринг 

bridge - міст 

climbing - підніматися 

football pitch - футбольне поле 

fountain - фонтан 

handball court - гандбольне поле 

hockey pitch - хоккейне поле 

horse riding - кінна їзда 

ice rink - льодовий каток  

marathon - марафон 

motor racing track - авто прогін/гоночна 
траса 

pathway - шлях 

playground - площадка  

rugby pitch - площадка для регбі 

running track - бігова доріжка 

skateboard - скейтборд 

skating rink - каток 

species - вид 
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swimming pool - басейн  

tennis court - тенісний корт 

volleyball court - волейбольна площадка 

8.4 Reading 

(air) pollution - забруднення (повітря) 

air purifier - очищувач повітря 

at risk - в зоні ризику 

blow out - взриватися 

citizen - громадянин 

construct - будувати 

construction - будівля 

constructive - конструктивна 

create - створювати 

creation - творення, творчість 

cufflinks - запонки 

dust storm - пилова буря  

environmental protection - охорона 
середовища 

exhaust fumes - вихлопні гази 

face mask - маска для обличчя 

factory smoke - дим з фабрики 

fight - битва 

government - уряд 

pollute - забруднювати  

pure - чистий 

purification - очищення 

purify - очищати 

smog particle - часточки пилу та сажі 

support (n, v) - підтримувати 

supportive - той, що надає підтримку 

tower - вежа 

vacuum cleaner - пилосос 

8.5 Grammar 

birth certificate - свідоцтво про народження 

break a record - побити рекорд 

chutney - чатні, гострий соус у індійській 
кухні  

herbal - трав’яний 

old age - старший вік 

  

8.6 Use of English 

catch up on - назгдогнати, надолужити 

cope with - справлятися 

fall behind - відставати 

figure out - зрозуміти 

fit in - підходити 

get on with - мати гарні стосунки 

get through - пройти 

go over - переходити 

join in - під’єднатися 

put sb down - подавити когось 

sign up - підписатися 

talk sth over - обговорювати 

8.7 Writing 

addictive - залежний 

bad-tempered - бути в поганому гуморі 

do harm - наробити шкоди  

importance - важливість  

pressure - тиск 

stay in touch - бути на зв’язку 

switch off - виключати  

therefore - таким чином  
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urgent - швидкий 

what is more - що більше 

8.8 Speaking 

blood test - аналіз крові 

breathe in - вдихати 

breathe out - видихати  

examine - перевіряти 

flu - грип 

go on a diet - бути на дієті 

indigestion - диспепсія 

lie down - прилягти 

make an appointment - домовитися про 
зустріч 

meal - їжа, блюдо 

prescription - рецепт 

press - преса 

tablet - планшет 

take sb’s temperature - переміряти 
температуру 

virus - вірус 

  

PREPOSITIONS IN PHRASES 

AT 

at all (2.4) зовсім: The place hasn’t changed at 
all. 

at first (2.8) спочатку: At first he seemed strict, 
but now I really like him. 

at the age of (5.4) у віці : Jamie won his first 
tournament at the age of fifteen. 

at the beginning (4.7 спершу ): At the 
beginning of each lesson there is usually a 
revision exercise. 

at the door (2.2) біля дверей: There is 
someone at the front door; can you answer it, 
please? 

at the end (5.1) в кінці : Rob’s moving to Maine 
at the end of May. 

at the weekend (4.6) у вихідні (Br.E.)/on the 
weekend (Am.E.): I like to play golf at the 
weekend. 

BY 

by credit card (7.8) кредитною карткою: It’s 
more convenient for me to pay by credit card. 

FOR 

for a while (2.8): поки що At last, he could 
relax for a while. 

for ages (2.7)давно: I haven’t seen Lorna for 
ages. 

for instance (6.3) наприклад: She’s totally 
unreliable – for instance, she often leaves the 
children alone in the house. 

for sale (7.4 у продажі): 800 million items are 
for sale on eBay at any one time. 

for your information (6.7) до вашого відома: 
For your information, I’ve worked as a 
journalist for six years. 

FROM 

from time to time (5.3) час від чвсу: We see 
each other from time to time. 

IN 

in a good/bad mood (1.1) у 
хорошому/поганому настрої: You’re in a 
good mood today! 

in common (1.8) багато спільного: I found I 
had a lot in common with Mary. 

in fact (1.1) фактично, насправді: I know her 
really well; in fact I had dinner with her last 
week. 
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in favour of (5.2) підтримуєшь: Are you in 
favour of the death penalty? 

in my opinion (3.8) з моєї точки зору: In my 
opinion, he made the right decision. 

in need (7.5) у кого потреба : We must care 
for those in need. 

in the background (3.8) на задньому плані: In 
the background you can see the school. 

in the corner (4.3) у кутку: Jo was sitting in the 
corner of the room. 

in the end (2.7) в кінці: In the end, we decided 
to go to Florida. 

in the foreground (3.8) на першому плані: 
There were three figures in the foreground. 

in the middle (3.8) у середині: Why’s your car 
parked in the middle of the road? 

in the world (3.2) в світі: You’re the best dad in 
the world. 

ON 

on a website (6.7) на сайті: Responses will be 
posted on the website. on a train/plane (4.2) 
на поїзді/у літаку: There were a lot of tourists 
on the train. on foot (4.7) пішки: We set out 
on foot to explore the city. 

on special offer (7.1) особлива пропозиція: I 
got a really nice cashmere pullover – it was on 
special offer. 

on my/your, etc. own (2.8) самостійно: Did 
you make that all on your own? 

on the one hand … on the other hand … (8.7) з 
одного боку. з  іншого боку: On the one 
hand, they work slowly, but on the other hand 
they always finish the job. 

on the phone (1.4) по телефону: Turn the TV 
down – I’m on the phone! 

on time (5.1) вчасно: In Japan the trains are 
always on time. 

PREPOSITIONS AFTER NOUNS 

attitude to/towards (1.5) ставлення до: He 
has a very old-fashioned attitude to women. 

candidate for (6.7) кандидат для : Sara seems 
to be a good candidate for the job. 

opinion about/on (1.5) думка про : Can I ask 
your opinion about something? 

reason for (1.3) причина: Did he give any 
reason for leaving? 

solution to (2.3) рішення : The solution to the 
puzzle is on p. 14. 

PREPOSITIONS AFTER ADJECTIVES 

allergic to (8.1) мати алергію до: If you are 
allergic to nuts, you should tell everybody. 

annoyed with (2.5) бути роздратованим: Are 
you annoyed with me just because I’m a bit 
late? 

bad at (1.7) бути невправним: I’m not bad at 
volleyball. 

capable of (7.3) здатний на : Do you think he’s 
capable of murder? 

connected with (5.5) зв’язаний з: Police think 
the killings may be connected with each other 
in some way. 

crazy about (1.7) дуже подобаються: Lee’s 
crazy about cats. 

different from (2.6) відрізняється: New York 
and Chicago are very different   from each 
other. 

disappointed with (1.7) розчарований: Local 
residents were disappointed with the decision. 

excited about (1.7) радіти: The kids are getting 
really excited about our trip to California. 

famous for (4.7) бути відомим: France is 
famous for its wine.  

good at (1.4) бути вправним: Andrea is very 
good at languages.  
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interested in (1.7) цікавитись чимось : All 
she’s interested in is boys! 

involved in (1.7) бути задіяним у: How many 
people are involved in the decision-making 
process? 

keen on (1.7) не дуже розумітися на: I’m not 
very keen on their music. 

mad about (1.7) бути у захопленні, шаленіти 
: I’m mad about shopping, I spend lots of 
money on clothes. 

obsessed with (1.7) бути одержимим: William 
is obsessed with making money. 

passionate about (1.7) дуже захоплюватися: 
I’ve always been passionate about football. 

proud of (3.4 бути гордим): Her parents are 
very proud of her. 

responsible for (6.1) відповідати: She’s 
responsible for the day-to-day running of the 
department. 

sensitive to (1.3) бути уважним: Good 
teachers are sensitive to their students’ needs. 

serious about (1.7) серйозно ставитися: I’m 
serious about politics. 

similar to (3.4 схожий на): Your shoes are 
similar to mine.  

sorry about/for (1.7) відчувати себе винним: 
I’m so sorry about your father. 

useless at (1.7) почуватися непотрібним: I’m 
useless at sport and I’m very unfit. 

worried about (1.8) перейматися щодо: I’m 
worried about the world. 

PREPOSITIONS AFTER VERBS 

adapt to (1.3) адаптуватися до: Old people 
find it hard to adapt to life in a foreign country. 

agree on (8.7) домовитися про : We’re still 
trying to agree on a date for the wedding. 

(dis)agree with (не) погодитися з (2.2): I agree 
with Karen. It’s much too expensive. 

apply for (2.4) подати заявку на: Kevin’s 
applied for a job in Atlanta. 

apply to (5.3) подати заявку у : You can apply 
to five different universities. 

ask for (5.7) запитати про: Some people don’t 
like to ask for help. 

care about (1.4) турбуватися про: He doesn’t 
care about anybody but himself. 

communicate with (8.7) спілкуватися з: They 
communicated with each other using sign 
language. 

compare with/to (3.6) порівнювати з: 
Compared to our small flat, Bill’s house seems 
like a palace. 

compete against/with (5.5) конкурувати з: 
We’ve had to cut our prices in order to 
compete with the big supermarkets. 

complain about (7.7) скаржится щодо: She 
often complains about not feeling appreciated 
at work. 

exchange for (7.7) поміняти на: Can I 
exchange this shirt for a smaller one?  

focus on (1.4) сфокусуватися на: In his speech 
he focused on the economy.  

graduate from (2.6) закінчити (заклад): Ruth 
has just graduated from Princeton.  

help with (1.6) допомагати з : Dad, can you 
help me with my homework?  

invite to (3.7 запросити до ): Who should we 
invite to the party? 

judge by (7.1) оцінювати : You should never 
judge people by their looks. 

learn from (1.3) навчитися у: The student will 
learn from experience about the importance 
of planning. 
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listen to (1.2) прослуховувати: Have you 
listened to these tapes yet? 

pay for (5.7) платити за : How much did you 
pay for that watch? 

recover from (8.1) видужати : It always takes 
me a while to recover from a cold. 

revise for (5.1) повторювати: She’s revising 
for her history exam. separate from (4.7) 
відділяти: Separate the egg yolk from the 
white. share with (4.3) розділити з: I shared a 
room with her at college. spend on (1.4) 
витратити на: I spent £40 on these shoes. 

start with (1.7) починати з : The festivities 
started with a huge fireworks display. 

thank for (1.7) подякувати за: We’d like to 
thank everybody for all the wedding presents. 

believe in (1.4) – вірити у: Do you believe in 
ghosts? 

belong to (2.4) – належати до: Antarctica 
doesn’t belong to any nation. 

break up (5.1) – переривати навчання (між 
семестрами): We break up in December for 
our winter holiday. 

breathe in (8.8) – вдихати The doctor made 
me breathe in while he listened to my chest. 

breathe out (8.8) – видихати: Jim breathed 
out deeply. 

care for (6.2) – піклуватися: Angie stopped 
working to care for her mother. 

catch up on (8.6) – наздоганяти: You need 
some time to catch up on your work. 

cheer up (7.3) – розвесилити, підняти 
настрій: He bought her some flowers to cheer 
her up. 

chill out (5.5) – відпочивати: We spent most 
of the holiday chilling out on the beach. 

come back (2.7) –повертатися: When is your 
sister coming back from Europe? 

come on (5.8) – дай спокій!: Oh, come on, 
don’t lie to me! 

come out (3.4) – виходити: When a new 
superhero movie comes out, it dominates the 
box office for weeks. 

come out in a rash (8.1) – швидко вибігти: If I 
eat eggs, I come out in a rash. 

come round (4.3) – приходити, завітати: Paul 
is coming round to my house for tea. 

come up with (6.1) – вигадати: They still 
haven’t come up with a name for the baby. 

cross out (1.8) – перекреслити: Just cross out 
the old number and write in the new one. 

cut out (8.1) – зменшити: Make healthy food 
choices and cut out things that are bad for 
you. 

deal with – 1. (1.4) мати справу: They had to 
deal with big changes in technology. 2. (7.4) 
займатися: Who’s dealing with the new 
account? 

depend on (1.4) – залежати від: The length of 
time spent exercising depends on the sport 
you are training for. 

fall behind (8.6) – відставати: After her time in 
hospital, Jenny’s parents are afraid she has 
fallen behind educationally. 

figure out (8.6) – зрозуміти: Detectives are still 
trying to figure out what happened. 

find out (3.4) – дізнатися: We never found out 
her name. 

fit in (8.6) – підходити: I never really fitted in at 
school. 

get away (4.3) – втікати: The two men got 
away in a red car. 

get into (5.1) – поступати: You’ll have to work 
harder if you want to get into college. 

get on (with) 1. (5.1) бути у гарних стосунках: 
She doesn’t get on with her mother at all. 2. 
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(8.6) продовжувати : Stop talking and get on 
with your work. 

get up (1.4) – вставати: Even when they go out 
until late, they still get up for work. 

give out (2.5) – роздавати: Give out the 
leaflets as they’re leaving the club. 

get over (8.1) – побороти: It’s taken me ages 
to get over the flu. 

get through (8.6) – пройти, побороти: Don’t 
worry – I’ll get through this. 

give up (5.6) – здаватися: Vlad has given up 
trying to teach me Russian. 

go out – (1.4) 1. виходити: Are you going out 
tonight? 

go over (8.6) – повторити: I just want to go 
over some lessons from last week. 

grow up (1.4) – виростати: I grew up in 
Glasgow and went to school there. 

hand in (5.1) – здавати: Some students didn’t 
hand in their homework on time. 

hang out (with) (8.6) – спілкуватися: I don’t 
have anyone to hang out with at break time. 

hear from (1.7) – почути щось про : Have you 
heard from Jane? 

invest in (7.2) – вкладати гроші: I think it’s 
time to invest in a new pair of jeans. 

join in (8.6) – долучитися: Everyone joined in 
the conversation. 

keep out (5.5) – тримати: My coat is really 
warm and it keeps the rain out. 

lay off (6.1) – звільняти: The company laid off 
250 workers in December. 

let in (4.3) –впускати): Don’t let them in. 

let out (5.5) – впускати: A swipe card is a 
plastic card which works like a key and lets you 
in or out. 

look after (1.1) – наглядати We look after 
Rodney’s kids after school. 

look for (6.6) –шукати: He’s looked for the file 
but hasn’t found it. 

look forward to (doing sth) (1.1) чекати на : I’m 
really looking forward to going to Japan. 

look up (2.5) – пошукати у: If you don’t know 
the word, look it up in the dictionary. 

move up (5.1) – перейти до: The kids learn 
fast, and can’t wait to move up to the junior 
team. 

pass out (8.1) – зомліти: Get an app that tells 
you to drink water before you pass out. 

put down (8.6) – висміювати: Stop putting 
yourself down! 

put on (2.8) – поставити: Let’s put some 
music on. 

put up with (6.1) – миритися: I don’t know how 
you put up with all this noise. 

put sb/sth off (7.4) – скинути: The accident put 
him off helicopters. 

rely on (6.4) – покластися: If you have a 
problem, who can you rely on? 

relate to (3.4) – порівнятии: They have human 
experiences that we can relate to. 

return to (2.4) – повертатися до: Does Kate 
plan to return to work after the baby is born? 

sell out (7.8) – розродати: The tickets are all 
sold out. 

set off (5.1) – виїзжати: I set off for school very 
early because my lessons start at 7 a.m. 

set up (7.2) – започаткувати: In 1976 he set 
up his own import-export business. 

show round (4.3) – показати: Kim will show 
you round the museum. 

sign up (8.6) – підписати: Have you tried 
signing up for some after school activities? 
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suffer from (8.1) страждати: More and more 
people suffer from asthma. 

stand up (2.6) –вставати: All the pupils stood 
up when the head teacher came in. 

stand up for (3.4) – заступитися: Why didn’t 
you stand up for me? 

stay in (4.3) – залишатися у : Let’s stay in and 
watch TV. 

stay up (4.6) – не йти спати: We stayed up to 
watch the late-night movie. 

stress out (8.1) – нервувати: Are those exams 
stressing you out? 

switch off (8.7) – виключати: Don’t forget to 
switch off the TV when you go to bed. 

take off (5.1) – зняти, видалити: If you don’t 
want to go, I can take your name off the list. 

take on – 1. (3.4) взяти на себе: A-list actors 
are keen to take on superhero roles. 2. (6.1) 
прийняти: The team has taken on a new 
coach. 

take up (8.1) – спробувати: If you prefer to do 
your exercise outdoors, take up cycling. 

talk over (8.6) –проговорити: Okay, but it’s 
good to talk things over.  

try on (7.8) – спробувати: Would you like to try 
this top on?  

turn down (2.5) – виключити: Can you turn 
your radio down? I’m trying to work. 

turn up (6.1) – прибувати: She always turns 
up late when we meet.  

wake up (2.2) –просинатися: I woke up at 5 
a.m. this morning. 

work on (1.2) – працювати над: Dad’s working 
on the car.  

work out – 1. (8.1) тренуватися: Sue works out 
in the gym twice a week. 


