UNIT 1

in/out of fashion - модний/немодний

1.1 Vocabulary

kind - добрий

ankle boots - невисокі чоботи

leather belt - шкіряний пасок

attitude - ставлення

leggings - леггінси

bald - лисий

look - стиль

bangles - браслет

middle-aged - середній вік

be the centre of attention - бути центром
уваги

necklace - кол’є

beanie - шапка-біні
blouse - блузка
care a lot about - перейматися про
carefree - безтурботний
come across as - справляти враження
cotton - бавовна
dark suit - ciemny garniture
denim jacket – kurtka dżinsowa
disobedient - неслухняний
down-to-earth - реалістичний
easy-going - спокійний
ethical brand - етична марка
faded jeans - блакитні джинси
fashionable - модний
fast fashion - швидка мода
feel comfortable in your own skin - почувати
себе зручно
fleece - кофта з начосом
follow trends - слідкувати за тенденціями
friendly - дружньо
go for - вирішити
go with the flow - робити те, що треба
high heels - високі підбори
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practical clothes - практична одежа
rebellious - бунтівний
shallow - поверхневий
silk tie - шовкова краватка
slim - тендітний
sweatshirt - спортивна кофта
trendy - модний
vain - дарма
vintage sunglasses - окуляри вінтажні
waistcoat - коротка куртка
wear - носити
wear make-up - мати макіяж
1.2 Grammar
band - музична група
baseball cap - бейсболка
report on - докладати
revise - повторювати матеріал
shorts - шорти
skinny - худий, тендітний
trainers - кеди
1.3 Listening
be always there for - завжди бути для
close friend - близький друг

fall out with - сваритися з

imitate - імітувати

find out about - дізнатися про

look like - бути схожим на

get along (well) with - бути у добрих стосунках

multi-purpose - багатоцільовий

get to know - дізнатися про

originate - мати походження

hang out with - зустрічатися з

popular - популярний

have a good relationship with - бути у гарних
стосунках

raincoat - плащ

have a lot in common with - мати багато
спільного
have an argument - вести спір
have similar interests - мати схожі інтереси
lose touch with – загубити зв’язок
online friend - знайомий з онлайн
спілкування

rain jacket - куртка водостійка
rebellion - бунт
short-sleeved - з короткими рукавами
suntan lotion - молочко для загару
tailor - кравець
the elements - елементи
trousers - штани

opposite sex - протилежна стать

underwear - білизна

reliable – завжди бути для

unisex - унісекс

socialize with – дружні контакти

wardrobe - шафа

stop seeing each other - припинити
зустрічатися

woollen - вовняний

suit - пасувати до когось або чогось
1.4 Reading
banned - заборонений
brightly-coloured - яскравих кольорів
cool - прохолодний, чудовий
cutting-edge - новаторський
distressed jeans - потерті джинси
fabric - тканина
fast-drying - швидко-сохнучий
fur-lined - підбитий хутром
garment - вбрання
hard-wearing - зносо-стійкий
iconic - культовий
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zip - блискавка
1.5 Grammar
curator - куратор
look after - наглядати
over and over again - знову і знову
queue - черга
1.6 Use of English
accept - прийняти
acceptable - прийнятний
acceptably - прийнятно
acceptance - згода
achievable - той, що можна досягнути
achieve - досягнути

achievement - досягнення

smart - елегантний

educate - навчати

straight/dark/short/long hair рівне/темне/коротке/довге

education - освіта
educational - освітній
educationally - освітньо
hope - надія, мати надію
hopeful - повний надій
hopefully - сподіваюсь
hopeless - безнадійний
hopelessly - безнадійно
succeed - добитися успіху
success - успіх
successful - успішний
successfully - успішно
1.7 Writing
blond - blond
casual - повсякденний стиль
get on well with - бути у добрих стосунках
hard-working - працьовитий
in his early/mid/late twenties - біля двадц’яти
років, за двадц’ять, під тридц’ять
in his teens - підлітки
medium height - середнього зросту
mysterious - таємничий
nervous - нервовий
open to - відкритий до
rude - грубий
scruffy - неохайний
sense of humour - почуття гумору
she’d make a great … - вона була б
short - короткий
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stylish - стильне
well-built - гарної статури
1.8 Speaking
jumper - джемпер
look as if/as though - виглядає як
patterned - з візерунками
shirt - сорочка
striped - у полоску
top - топ, блузка
try on - приміряти
UNIT 2
2.1 Vocabulary
athlete - атлет
athletics - атлетика
athletics track - біговий трек
badminton/squash/tennis court - корт
бадмінтонний, теннісний, сквоша
basketball/handball/netball/volleyball court корт для баскетболу, гандболу, нетболу,
волейболу
beat/defeat an opponent/the champion побити супротивника/чемпіона
boxing - бокс
boxing/sumo/wrestling ring бокс/сумо/вільна боротьба
break a world record - побити рекорд світу
burn sth off - спалити щось (калорії)
challenge - виклик
cheer sb on - dopingować
coach - trener

come first/second/last - прийти
першим/другим/останнім

sailing - плавання

compete - змагатися

score a goal/points - потрапити у ціль/
здобути бали

competitive sport - конкурентний спорт

skating - ковзанка

competitor - конкурент

spectator - глядач

cricket/football/hockey/rugby pitch - поле для
крікету/футболу/хоккею/регбі

squash - сквош

drop out of - вийти
fan/supporter - болільник
get into - зайти, потрапити
go in for - зайнятися
golf course - поле для гольфа
hockey - хоккей
individual/team sport індивідуальний/командний спорт
indoor/outdoor sport - спорт у приміщенні,
на вулиці
judo - дзюдо
keep fit/in shape - бути у гарній спортивній
формі

(table) tennis – (настольний) теніс
take on (a challenge) - відповісти на виклик
teammate - колега
tournament - турнір
trainer - тренер
training - тренінг
volleyball - волейбол
win a point - здобути бали
win a game/match/prize - виграти гру, матч,
приз
work out - тренуватися
wrestling - боротьба
2.3 Grammar

let sb down - підвести когось

blow a whistle - свистіти

lose a match/a game - програти матч/гру

break your neck - зламати шию

lose a point - втратити пункт

chase after - наздоганяти

match - матч

crash through - пробитися через

miss a goal - не попасти у ціль

cycle race - велосипедні гонки

motor racing track - автотрек

dive for the ball - зловити м’яч

opponent - супротивник

FA cup - кубок Британії

opposing team – команда противника

final - фінал

player - ігрок

get injured - отримати поранення

red/yellow card - червона/жовта картка

goalkeeper - голкіпер

referee - суддя

hurt yourself - поранитися

rink - каток

lead - вести
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(long-distance) race - гонка на великі
дистанції
marathon - марафон
overtake - зробити заміну
position - позиція
rival - конкурент
runner - бігун
speed - швидкість
speed up - прискорити

try out - випробувати
2.5 Reading
action - акція, дія
activate - активувати
active - активний
bandage a knee - перев’язати коліно
bandanna - бандана
bounce the ball - бити м’яч

sports event - спортивний захід

break from your routine - поміняти
розпорядок

2.3 Listening

decide - вирішувати

be passionate about - дуже любити щось

decision - рішення

caring - той, що піклується

decisive - вирішальний

courageous - відважний

decisive moment - вирішальний момент

determined - налаштований

do the same thing over - знову зробити те ж
саме

enter a competition - вступити у змагання
generous - щедрий
give (sth) up - полишити
inspiration - натхнення
inspiring - надихаючий
join a club - вступити до клубу
look up to - шукати
modest - невибагливий
pick up - підібрати
positive - позитивний, оптімістичний
put sb off - відштовхнути
role model - взірець, приклад
row - грести
sailing club - яхт-клуб
take after - бути подібним
talk sb into - умовити когось
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emerge - виникнути
fall over sth - впасти
give sb peace of mind - дати комусь
заспокоїтися
goggles - окуляри для плаванян
gold medal - золота медаль
hand over - вручити
intrude on - зайти
locker room - шафка
physical therapist - фізіотерапевта
power - сила
powerful - сильний
racket - ракета
repeat a sequence - повторити дії
repetition - повторення

repetitive - повторювані

helmet - каска

resilience - витримка

press conference - прес конференція

resilient - еластичний, витриманий

(ski) slope - лижна гора

splash your body with water - омити тіло
водою

(snow)board - борд

superstition - забобон

snowboarding - катання на борді

superstitious - забобонний

take the lift up the mountain - піднятися на
під’ємніку

swimming - плавання

walking race - змагання з бігу

swing your arms – machać ramionami

2.8 Speaking

take a sip – wziąć łyk

deserve sth - заслугувати

the first/last phase - моя перша/остання
фаза

do sport - займатися спортом

the first/last step - перший/останній крок
the point of no return - точка, після якої не
повернутися

kick a ball - ударити по м’ячу
ridiculous - смішний
violent - брутальний

trophy - трофей
turn professional - виявитися
професіональним

UNIT 3
3.1 Vocabulary

2.5 Grammar

airport - аеропорт

jogging - біг

arrive - прибувати

refuse - відмовитися

bay - затока

stadium - стадіон

boat - човен

urge - спонукати

cable car - фунікулер

2.6 Use of English

car hire - взяти в оренду

(hockey) stick - хоккейна клюшка

catch a bus/a train - сісти в автобус, або
поїзд

motor racing - автогонки
sauna - сауна
2.7 Writing
boots - чоботи
determination - визначення
extreme sport - екстремальний спорт
fall over - падати
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collapse - zawalić się, runąć
cross a continent - перетнути континент
cross a river/valley - перетнути ріку
crossing - переправа
cruise - круїз
cycle downhill/uphill - з’їхати з гори

dirt track - дорога-трек

suspension bridge - підвісний міст

donkey - віслюк

terminal - термінал

drive - їздити

tour - подорож

fasten a seatbelt - застібнути ремінь

traffic jam - дорожній корок

ferry - переправа

train - потяг

flight - політ

travel by train - подорожувати поїздом

for pleasure - для задоволення

travel journalist - журналіст, що пише
туристичні огляди

get a lift - проїхатися

urban - міський

get stuck in traffic - застряти у дорожньому
русі

valley - долина

have access to - мати доступ

voyage - рейс, подорож

helicopter - гелікоптер

walk barefoot - йти босоніж

journey - подорож

winding path - крута доріжка

land - земля

3.2 Grammar

miss a bus/a train - не встигнути на автобус,
поїзд

baggage reclaim - отримання багажу

neighbourhood - район
on foot - пішки
plane - літак
public transport - громадський транспорт
remote - віддалений
rickshaw - рікша
ride - їхати
route - траса
rush hour - година пік
sea lion - морський лев
sail - плисти, йти під парусом
school bus - шкільний автобус
short cut - коротка дорога

cheetah - гепард
domestic animal - домашня тварина
holidaymaker - відпочивачий
lion - лев
on the loose - на свободі
pet - домашня тварина
puma - пума
roar - рик (тварини)
tiger - тигр
zoo - зоопарк
3.3 Listening
adventure - пригода
beach holiday - відпочинок на морі

sledge - санки

budget/three-star hotel - бюджетний/трьохзірковий готель

stroll - прогулюватися

bus journey - подорож на автобусі
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business trip - podróż służbowa
campsite - кемпінг
get off - вийти
go away - виїжджати
mountain - гора
overland tour - довга подорож
package holiday - подорож (все включено)
put up a tent - розбити намет
return journey - подорож в обидві боки
round-the-world trip - подорож навколо світу
seaside resort - курорти на узбережжі
single/double/twin room - номер на одну
особу двохмісний номер двокімнатний
номер
ski resort - лижний курорт
skiing holiday - відпочинок на лижноиу
курорті
tour guide - гід-екскурсовод
tour leader - керівник екскурсійного туру
travel agent - тур агент

challenge beliefs - піддавати вірування
питанням
connected - зв’язанний
cut yourself off from your family/home відсікти себе від сім’ї та дому
destination - кінцевий пункт подорожі
detract from - відволікати від чогось
dip - макати, занурювати
disconnected - не зв’язаний
execute - виконувати
familiar - знайомий
go backpacking - пійти у похід
GPS - система навігації
have one foot firmly planted at home - бути
сильно пов’язаним з домом
keep up-to-date with - намагатися бути
сучасним
immerse yourself in a foreign culture зануритися у зарубіжну культуру
informed - поінформований

travel company - туристична компанія

Millennial - мілленіал (людина, яка
народилася між 1980 - 2000 рр.)

trekking - трекінг

overnight journey - подорож с ночівлею

youth hostel - молодіжний хостел

passenger - пасажир

3.4 Reading

pleasant - приємний

appreciate - цінити

problem-solve - вирішення проблеми

avoidable - запобіжний

profound - глибокий

backpacker - турист

rewarding - задовільний

belittle - принижувати

save up for - зберігати

book plane tickets - забронювати квитки на
літак

solitary - самотній

budget - оплачувати

survive - вижити
take a gap year - взяти один рік для роздумів
temple - святиня
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thinkable - здійсненний

set off (on a journey) - вирушити у подорож

ticket - квиток

turn into - перетворитися

travel abroad – podróżować za granicę

walk away from - відійти від

traveller - мандрівник

3.7 Writing

unavoidable - ситуація, яку неможливо
уникнути

express sympathy - виразити співчуття

unfamiliar - незнайомий
uninformed - непоінформований
unpleasant - неприємний
unrewarding - той, що не приносить
задоволення
unthinkable - неймовірний
withdraw money from a cash point - зняти
гроші з банкомату
3.5 Grammar

hometown - рідне місто
incidentally - випадково
reassure your friend - запевнити свого
товариша
uni - університет
3.8 Speaking
pillow - подушка
snow boots - уги
tissue - хусточка
travel by bus - подорожувати автобусом

go through security - пройти пункт контролю
на безпеку

travel insurance - страхування подорожі

security check - контроль безпеки

UNIT 4

sword - меч

4.1 Vocabulary

traffic pollution - забруднення від
дорожнього руху

apricot - морелька

travel on the left/right лівосторонній/правосторонній рух
3.6 Use of English
break down - розбити на
head for - їхати у напрямку
hold sb up - утримувати когось
keep on - продовжувати
keep up with - дотримуватися
pick sb up - підвезти когось

aubergine - баклажан
avocado - авакадо
bacon - бекон
beetroot - буряк
bitter - гіркий
black/cayenne/ground pepper чорний/каєнський/молотий перець
bland - пісний
boil - варити/кип’ятити

pull over - з’їхати на узбіччя

brown/long-grain/white rice коричневий/довгозернистий/білий рис

put sb up - поставити

cabbage - капуста

run out of - вичерпати
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cake - пиріг

hot - гарячий, зі спеціями

carrot - морква

ice cream - морозиво

cauliflower - цвітна капуста

ingredient - складник

cherry - черешня

jar - банка

chilli pepper - паприка

juice - сік

chocolate/maple/sugar syrup шоколадний/кленовий/цукровий сироп

lean - худий

chop (up) - posiekać
coconut - кокос
coffee - кава
cook - готувати
cooked - приготовлений
crunchy/dry/stale biscuits хрусткий/сухий/черствий хлібець
cut off - відрізати

low-calorie meal - низькокалорійна їжа
main course - головна страва
menu - меню
mild - лагідний
milk - молоко
mix - мікс
mixed salad - салат
mushroom - гриб
mushroom soup - грибний суп

(dark/milk) chocolate - темний/молочний
шоколад

omelette - омлет

delicious - смачний

onion - цибуля

disgusting - неприємний

orange - апельсин

fatty - товстий

pineapple - ананас

feed - кормити

plate - тарілка

fig - інжир

potato - картопля

firm - твердий

pumpkin - гарбуз

fresh - свіжий

radish - редис

fry - смажити

raw - сирий

garlic - часник

ripe - дозрілий

grapefruit - грейпфрут

roast - /жарити, тушити

green salad - зелений салат

rotten - гнилий

home-made pizza - піцца домашнього
приготування

salmon - лосось

home-made/tinned soup - суп домашнього
приготування
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salt - сіль
side salad - салат

slice - шматок

cold/healthy/light/quick snack холодна/здорова/легка швидка /закуска
crisps - чіпси

sliced/white/wholemeal bread нарізний/білий/зерновий хліб
soda/sparkling/still water - содова/вода с
газом/вода без газу
sour - кислий
sour milk - кисле молоко
spicy - гострий, пікантний
spinach - шпінат
starter - закуска
strong - сильний
sushi - суші
sweet - солодкий
sweetcorn - кукурудза
unripe - недозрілий
vitamin - вітаміни
4.2 Grammar
animal products - продукти тваринного
походження
olive - олива
olive oil - оливкове масло
order - zamówić; zamówienie
protein - протеїн
4.3 Listening
add - додавати
balanced/fattening/healthy diet збалансована/жирна/здорова дієта
beef - говядина
butter - masło
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crispy - хрумтячий
dried - сухий
fast food - фаст фуд
fattening/healthy food - жирна/здорова їжа
fizzy drink - газований напій
fussy - газований
grape - виноград
healthy meal - здорова їжа
heat - спека
heavy meal - важка їжа
hot meal - гаряча їжа
lettuce - лук
local produce - місцеві продукти
nutritionist - дієтолог
organic food - органічна їжа
pour - наливати
pudding - пудінг
red meat - червоне м’ясо
sardines - сардини
three-course meal - їжа з трьох блюд
vegan - вєган
vegetarian diet - вегетаріанська дієта
warm - теплий
4.4 Reading
agricultural sector - сільсько-господарський
сектор
alarming/official statistics тривожна/офіційна статистика

assist - допомагати

safety standards - normy bezpieczeństwa

catering/tourist industry - готельноресторанний бізнес

sell-by date - термін придатности

chef - шеф-повар
curry - каррі
discarded - викинутий
due date - термін виконання
energy consumption - використання енергії
expiry date - термін придатності
financial/voluntary sector фінансовий/добровільний сектор
food/household waste - битові відходи
frying pan - пательна
global statistics - глобальна статистика
government/international standards урядові/міжнародні стандарти
healthy lifestyle - здоровий спосіб життя
human consumption - людське споживання
incentive - стимул
industrial waste - промислові відходи
leftovers - залишки
local level - місцевий рівень
manufacturing industry - тяжка
промисловість

serve - служити
spoon - ложка
throw away - викинути
waste - відходи
4.5 Grammar
apple pie - шарлотка
chicken - курка
pasta sauce - соус до макаронів
peel - почистити
vegetable soup - овочевий суп
4.6 Use of English
dietary needs - дієтичні потреби
4.7 Writing
cookery course/lessons - курс навчання
кулінарії
cuisine - кухня
4.8 Speaking
be allergic to - мати алергію
bill - рахунок
cheeseburger - чізбургер
chips - чіпси

meat consumption - споживання м’яса

chocolate mousse - шоколадний мус

minimum/record level мінімальний/зареєстрований рівень

fruit salad - фруктовий салат

mixture - суміш
nutritious - поживний
oven - піч
pan - горщик
recipe - рецепт
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green beans - зелена квасоля
prawn sauce - соус креветочний
red pepper - червоний перець
UNIT 5
5.1 Vocabulary
be made up of - бути зробленим

breadth - ширина

seabed - морське дно

broad - широкий

stir up - збовтати

broaden - розширити

strength - сила

calm sea - спокійне море

strengthen - посилити

come across - перетнути

strong - сильний

come in - зайти

strong current - сильна течія

небезпечна течія (морська)

tidal wave - хвиля прибою

deep - глибокий

tropical island - тропічний острів

deepen – поглибити

volcanic eruption - виверження вулкану

depth - глибина

whale - кит

desert/remote island - пустеля/віддалений
острів

wide - широкий

die out - wyginąć
fast-flowing/slow-moving river - стрімка ріка
flow - течія
giant/huge wave - гігантська хвиля
go out - виходити
heat up - підігрівати
heavy/rough sea - важке/неспокійне море
height - висота
heighten - підвищувати
high/rising tide - високий прибій
length - довжина
lengthen - видовжувати
long - довгий
low tide - повний штиль
mountain peak - вершина гори
mountain range - гірський перешиєк
mountain ridge - гірський хребет
ocean current - морська течія
river bank - берег ріки
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widen - розширити
width - ширина
winding river - крута ріка
5.2 Grammar
capital city - столиця
continent - континент
country - країна
economic growth - економічний зріст
expand - поширити
inhabitant - мешканець
innovation - інновація
locate - знайти
megacity - мегамісто
population - населення
poverty - зубожіння
predict - передбачувати
production - виробництво
provide - забезпечити
vertical - вертикальний

5.3 Listening

defend - захищати

affect - впливати

die from - померти від

air quality - якість повітря

flashlight - ліхтар

bicycle rack - стойка для велосипедів

fox - лис

climate - клімат

go off - зіпсуватися

climate change - зміна клімату

gorge yourself - об’їстися

electricity - електрика

hedgehog - їжак

environment - оточення

in the bushes - у кущах

environmental issues - проблема оточуючого
середовища

insect repellent - репеллент

gadget - геджет
global warming - глобальне потепління
in the school grounds - na terenie szkoły
low-energy light bulb - żarówka
energooszczędna
organic - органічна
recycle - переробляти
recycling bin – pojemnik do segregacji
odpadów
renewable energy - енергія, що
поновлюється
save electricity - заощаджувати електрику
solar panels - сонячні панелі
5.4 Reading
backpack - рюкзак
bear - ведмідь
bear encounter - зустріч з ведмедем
bee - пчола
branch - гілка
clearing - поляна
come face to face with - зійтися віч-на-віч
cub - мала тварина
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leaf/leaves - лист/листя
nail clippers - кусачки
pancake - млинці
path - стежка
pepper spray - газовий спрей
pitch black - дуже темно
pond - ставок
predator - хижак
prey - здобич
reach for - сягнути
root - корінь
search through - шукати
sharp knife - гострий ніж
sit around - сидіти навкруги
skunk - скунс
sleep through - переночувати
sleeping bag - спальний мішок
snore - храпіти
spring - весна
squirrel - білка
store food - сховище продуктів

sunscreen - емульсія від сонячного впливу

focus on - фокус на

trail - шлак

get help from - отримати допомогу

trunk - хобот

happen to - траплятися

5.5 Grammar

hurricane - ураган

bite - відкусити

rely on - покладатися на

cage - клітка

tsunami - цунамі

coast - узбережжя

volcano - вулкан

dolphin - delfin

wait for - чекати

female elephant/gorilla/bear - słonica/gorylica/
niedźwiedzica

wind - вітер

herd - стадо
leader - лідер

5.7 Writing
affordable - доступний
beggar - жебрак

make a complete recovery - повністю
одужати

benefit from - отримати користь від

owe - завдячувати

developing countries - країни, що
розвиваються

rescuer - рятівник
shark - акула

endangered species - тварини, яким
загрожує вимирання

surgeon - хірург

get access to - отримати доступ до

surround - оточувати

instant communication - безпосереднє
спілкування

unconscious - непритомний
5.6 Use of English
agree with - zgadzać się z
believe in - wierzyć w
care about - опікуватися
criticised for - критикувати
crops - врожай
deal with - radzić sobie z
earthquake - землетрус
erupt - виверження
evacuate - евакуювати
evacuation - евакуація
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local handicrafts - місцеві хендмейд вироби
location - локація
make contact with - сконтактувати
outside world - навколішній світ
pollution - забрудненя
rainforest - тропічний ліс
recreate - відпочивати, створити повторно
running water - водопроводна вода
shortage of water and food - брак води і їжі
tourism income - прибуток від туризму
tribal people - племінні люди

tribe - плем’я
way of life - спосіб життя
5.8 Speaking
desert - пустеля
effective - ефективний
frightening - лякаючий
reject - відштовхнути
shocking - шокуючий
UNIT 6
6.1 Vocabulary
ankle - лодижка
arm - рука
bitten by a dog/rat - бутии покусаним
собакою/крисою
bitten by an insect/a snake - бути покусаним
комахами/змією
blocked nose - закладений ніс
bottom - дно
break - зламати, розбити
break sb’s heart - розбити чиєсь серце

dislocate your hip/knee/shoulder/thumb вивихнути бедро/коліно/плече/палець
elbow - локіть
eyebrow - брови
finger - палець руки
fingernail - ніготь руки
foot/feet - нога/ноги
forehead - чоло
get dizzy - запаморочитись
give sb a hand - допомогти комусь
have a black eye - мати подбите око
have a bruise - мати синець
have a cut - порізатися
have a sore finger – мати проблему з
пальцем
I couldn’t believe my eyes - я не міг повірити
своїм очам
knee - коліно
laugh your head off - надриватися від сміху
lips - губи
neck - шия

break your arm/leg/thumb/toe - зламати
руку/ногу/палець руки/ноги

on the tip of your tongue - на кінчику язика

burn - спалити

poke - штрикнути

burn your fingers/hand/tongue - обпекти
пальці/руку/язик

pull sb’s leg - когось надурити

burn your hair - попалити собі волосся
cheek - щока
chest - грудна клітка

rib - ребро
shoulder - плече
spine - хребет

chin - підборіддя

sprain your ankle/foot/knee/wrist - розтягнути
лодижку/ногу/коліно/зап'ясток

comb your hair - розчісувати волосся

thigh - бедро

cut your finger - порізати палець

thumb - палець
toe - палець на нозі
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waist - талія

safety - безпека

wrist - зап’ясток

set up a webpage - відкрити вебсторінку

6.2 Grammar

share a webpage - поділитися веб-сторінкою

bleed - кровити

sponsor - спонсорувати

eye drops - каплі для очей

take part in - брати участь

feel well - гарно себе почувати

train for - тренувати

fever - гарячка

vulnerable people - люди з особливостями

flu - грип

6.4 Reading

get - взяти, отримати

catch (a disease) - підхопити хворобу

hay fever - алергія

consider - розглядати

look up/down - подивитися вгору/вниз

deep cut - глибокий поріз

nosebleed - кровотеча з носу

deliver a baby - народити дитину

put a plaster on - наклеїти пластир

doctor’s surgery - хірургічна операція

put ice on - прикласти лід

emergency team - команда швидкої

sting - жалити

flu/cholera epidemic - епідемія грипу/ холери

stop the blood flowing - припинити
кровотечу

food/nut allergy - алергія на продукти/горіхи

sunburn - сонячний опік
take (antihistamine) tablets - брак
антігістамінних таблеток
6.3 Listening
cycle - їхати на велосипеді
die - померти
die of (a disease) - померти від хвороби
donate money to - подарувати гроші
foundation - фундамент
get on (your bike) - сісти на велосипед
heel - підбори

gain weight - набрати вагу
give a snapshot of - зробити знімок
give sb first aid - надати комусь першу
допомогу
hair straightener - вирівнювач волосся
have a panic attack - мати панічну атаку
heart attack - серцевий напад
hospital - шпиталь
illness - хвороба
injury - рана
local surgery - місцева хірургічна операція

in memory of - у пам’яті

maternity/children’s ward - палата для мам і
дітей

participant - учасник

medicine - медицина, ліки

raise money for - зібрати гроші
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muscle/stomach pain - мускульний біль, біль
у животі
off-duty - не на чергуванні
paramedic - парамедик-рятівник

fall asleep - заснути
insomnia - безсоння
prevent sb from - запобігти чомусь

patient - пацієнт

set the alarm on your phone - установити
будильник

recover from - одужати від

6.7 Writing

rescue team - екіпаж команди рятівників

city council - міська рада

save lives - рятувати життя

clearly - чітко

seriously ill - серйозно хворий

disapprove of - не схвалювати

shaving cut - виголити

express your support for/disapproval of виразити підтримку/незадоволення

stable/serious condition стабільний/серйозний стан

facilities - устаткування

stomach - шлунок

fortunately - на щастя

tooth/teeth - зуб/зуби

hopefully - маємо надію

treat patients - лікувати пацієнтов

in favour of - на підтримку

write a prescription - виписати рецепт

interestingly - цікаво

6.5 Grammar

lack of - брак

get out of - вийти з

naturally - природньо

miscalculate - неправильно прорахувати

opposed to - на відміну від

penknife - ножик складний

surprisingly - як не дивно

rope - мотузка

sadly - неприємно

survivor - виживший

weight problems - проблеми ваги

trap - ловушка

6.8 Speaking

6.6 Use of English

bandage - бинт

feel alert - бути на сторожі

feel dizzy/sick - почувати себе
ніяково/погано

blinds - жалюзі
body clock - біологічний годинник
caffeine - кафеїн
collect taxes - збирати податки
count sheep - рахувати баранів
curtains - фіранки
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give an injection - зробити укол
have a pain in your forehead - мати біль у
скроні
have a temperature - мати температуру
hurt - боліти
infection - інфекція

operation - операція

play the part of - грати роль

see a doctor - побачити лікаря

put on - одягти

stitch - стежок

release an album - випустити альбом

symptoms - симптоми

sign a recording contract - підписати
контракт

swollen - набряклий
UNIT 7
7.1 Vocabulary
admire - захоплюватися

sign up for - підписатися
singer-songwriter - співак і продюсер
start out - почати
streamed - пряме включення

appear in a TV series - *з’явитися у
телесеріалі

take up - почати брати (уроки)

audience - аудиторія

turn up -з’явитися

be in the charts - бути у чартах

viewer - глядач

beat yourself up - сварити себе

vocalist - вокаліст

blame yourself - звинувачувати себе

wear off - зносити

box office - квиткова каса

7.2 Grammar

carry on - продовжувати

art critic - мистецький критик

cast - склад

claim - стверджувати

come out - виходити

fake - oszust

do a live gig - концерт наживо

film - знімати

drummer - барабанщик

gallery owner - власник галереї

fictional character - уявний персонаж

genius - геній

gradually disappear - поступово зникати

hidden camera - скрита камера

have a hit single - популярний сінгл

point out - вказувати

have great reviews - мати гарні рецензії

reply - відповідати

lead guitarist - gitarzysta prowadzący

suggest - запропонувати

learn from mistakes - вчитися на помилках

TV channel - ТВ канал

mess up - zrobić coś źle, niefachowo

TV director - ТВ режисер

musician - музмкант

7.3 Listening

perform - виконувати

adapt - адаптувати

performer - виконавець

adaptation - адаптація

play a venue - grać concert

advertising - реклама
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broadband connection - широкополосний
зв’язок
compete - змагатися
connect - підключати
connected to - підключений до
connection - підключення
contain an element of surprise - zawierać
element zaskoczenia
cyberbullying - віртуальне залякування
engage emotions - залучити емоції
explanation - пояснення
go viral - стати вірусним
have a short attention span - мати короткий
час фокусу уваги

take by surprise – wziąć z zaskoczenia
tell a story - розказати історію
upload a video – завантажити відео
view - огляд, перегляд
view a video - дивитися відео
viral - вірусний
viral video - вірусне відео
7.4 Reading
accompaniment - супровод
accompany - супроводжувати
based on - оснований на
cognitive - когнітивний
creak - скрипіти

hit - хіт

create - створювати

inform - iнформувати

creation - творіння

information - інформація

critical of - критичний

inspiration - натхнення

cut sb off from reality - відрізаний від
реальності

inspire - надихати
link - лінк
make sb laugh - розсмішити когось
online purchase - zakup online
post - висилати, розміщати (в інтернеті)
present - подарувати, презентувати
presentation - презентація
produce - виробляти
production - продукція
sneeze - чхати
social networking site - соціальна мережа
stir up emotions - підняти емоції
suggestion - пропозиція
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deeply engaging - głęboko angażujący
distract - відволікати
distraction - відволікання
encourage - заохочувати
encouragement – заохочення
engage - заангажувати
engagement - зацікавленість
enhance - поліпшити
enhancement – покращення
enhance the reading experience - поліпшити
читання
entertain - бавити, розважати
entertainment - розвага

feel distracted by - відволікатися чимось

interview - інтерв’ю

find sth easy to follow - знайти щось легке
для слідкування

model - модель

improve literacy rates - покращити рівень
письма і читання
improvement - покращення
in silence - у тиші
leave sth to your imagination - полишити
щось для уяви

movie business - przemysł filmowy
on a diet - на дієті
put on weight - набрати вагу
screenplay - сценарій фільму
split up with - розійтися
7.6 Use of English

memorisation - запам’ятовування

headquarters - штаю-квартира

memorise - запам’ятати

manners - виховання

read in the old-fashioned way - читати
традиційним способом

popular with - бути популярним

review positively - розглядати позитивно
rustle - шелестіти
scene - сцена (фрагмент)
sense - сенс
sensuous - приємний на відчуття
spine - хребет
sympathetic - цікавий, симпатичний
7.5 Grammar
agree to do sth - згодитися робити щось
be nominated for an Oscar - бути
номінованим на Оскар
blow a kiss - przesłać buziaka
date – дата
direct - reżyserować
end a relationship - завершити стосунки
ex - бувший
fashion designer - фешн дизайнер
fiancé - наречени
have a good chance of winning - мати гарні
шанси
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presenter - презентер
reality TV - реаліти шоу
7.7 Writing
attend - відвідати
brilliant - чудовий
devastated - załamany
ecstatic - у захваті
fabulous - фантастичний
fascinating - чарівний
festivalgoer - шанувальник фестивалів
hilarious - веселий
impossible - неможливий
publish - опублікувати
starving - голодний
suggest improvements – sugerować
usprawnienia
talent competition - шоу талантів
winner - переможець
7.8 Speaking
ask for permission - попросити дозвіл

video camera - відео камера
UNIT 8
8.1 Vocabulary
arson - підпал
arsonist - підпалювач
be arrested - бути заарештованим
be charged with a crime - бути звинуваченим
у злочині

interview victims/witnesses - опитування
постраждалих, свідків
investigate - розслідувати
judge - суддя
kill - вбити
mug - напасти на когось
mugger - нападник
mugging - напад

be found guilty - бути визнаним винним

murder - вбивство

be found not guilty - бути виправданим
(невинним)

murderer - вбивця

be released - випустити на свободу
be sentenced - винести вирок
burglar - злодій, крадій
burglary - крадіжка
burgle a house - обікрасти будинок
case - справа
charge - оскаржити
collect evidence - збирати докази
commit a crime - скоїти злочин
criminal - злодій
deal drugs - продавати наркотики
detective - детектив
drug dealer - наркоділер
drug dealing - розповсюдження наркотиків
elections - вибори
evidence - доказ
go to court - піти до суду
government - уряд
head of government - голова уряду
innocent - невинний
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piracy - піратство
pirate - пірат
pirate software - піратські комп’ютерні
програми
report a crime - написати заяву про скоєний
злочин
rob sb/a place - пограбувати когось/щось
robber - злодій, крадій
robbery - пограбуванян
set fire to - підпалити
shoplift - красти у магазині
shoplifter - злодій, що краде у магазині
shoplifting - крадій у магазині
steal - красти
suspect - підозрюваний
the accused - той, кого звинувачують
trial - судовий процес
theft - розкрадання
thief - злодій
unemployment - безробітний
vandal - вандал

vandalise - руйнувати

lock sb (up) - замкнути когось (у камеру)

vandalism - вандалізм

make an example of sb - зробити когось
взірцем

victim - жертва
witness - свідок
8.2 Grammar
abolish - відмінити
authorities - влада
cell - камера
death penalty - страта
dig a tunnel - вирити тунель
drown - потонути
elect - вибирати
escape - збігати

make (prisons) harder - зробити тюрми
страшнішими
prison guard - вартовий
punish sb severely - суворо покарати
release from prison - визволити з тюрми
sentence - вирок
serve a sentence - відсидіти термін вироку
violence - агресія
young offender - неповнолітній нападник
8.4 Reading
anonymous - анонімний

escape attempt/attempted escape - спроба
втечі

appreciated - цінний

imprison - кинути за грати

ask for nothing in return - нічого не просити
взамін

on average - середньо статистистично
prisoner - в’язень
promote - рекламувати
question - питання
tell sb off - сварити
8.3 Listening
average - пересічний
behave badly - погано поводитися
break the law - порушувати закон
citizen - громадянин
criminal damage - вчинення шкоди (у
кримінальній справі)
exclude from school - виключити із школи
have a criminal record - мати запис про
скоєння злочину
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be met with suspicion - зустріти з підозрою
benefit - користь
cheesy - банальний
cynical - цинічний
distrustful - якому не можна довіряти
do a good deed - зробити добру справу
donation - благодійний внесок
dustbin - кошик для сміття
fulfilled - задоволений
generosity - щедрий
give a sense of purpose - дати відчуття цілі
homeless - бездомний
honesty - чеснота
human trait - людяність

impressed by - під впливом

statistics - статистика

kindness - доброта

8.6 Use of English

knock over - перегорнути

anti-virus software - антивірусна програма

major - значний, важливий

blame yourself - звинувачувати себе

make a difference - серйозно вплинути

digital footprint - цифровий слід

make sb’s day - поліпшити настрій

enjoy yourself - отримувати задоволення

offer a helping hand - запропонувати свою
допомогу

express yourself - виражати себе

offer a reward/job - запропонувати
нагороду/роботу
peanut butter - арахісове масло
pin - заколка
put off - відкладати
skeptical - скептичний
small gestures - невеликий жест
stare - дивитися
suspicious - підозрілий
take advantage of - скористатися
take time to - вимагає часу
trick - трюк
trivial - простий
type a note - надрукувати записку
want something in return - хотіти щось
взамін

identity theft - підробка особистих данних
introduce yourself - представити себе
password - пароль
prepare yourself - підготувати себе
protect yourself - захистити себе
8.7 Writing
majority - більшість
phone-addicted people - любителі розмов по
телефону
pleasures of life - приємності життя
point of view - точка зору
polite - чемний
politician - політик
selfish - егоїчстичний
voluntary work - волонтерська робота
uniform - уніформа

welcome - вітаємо
8.5 Grammar
burglar alarm - сирена (проти крадіїв)
carpenter - столяр
lock - замок
security firm - охоронна фірма
security lights - освітленння для
забезпечення безпеки приміщення
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PREPOSITIONS IN PHRASES
AT
at a (house) party/wedding на домашній
вечірці/весіллі (3.7): I met him at a party a
couple of months ago.
at the beach/a ski resort на
узбережжі/лижному курорті (3.3): We stayed
at a well-known Swiss ski resort.
at the start (=on the starting line of a race) на
початку (2.7): The horses were all lined up at
the start.
at work/home/school/university на
роботі/вдома/школі/університеті(1.1): Dad’s
at work.
FOR
for charity для благодійності (1.1): The
children collected over fifty toys for charity.
for instance для прикладу (4.4): We can cut
down on food waste, for instance by sharing
food with other people.
IN
in a boat у човні (3.1): He’s crossing the river
in a boat.
in a crisis у кризу (1.3): It’s important to have
employees you can rely on in a crisis.
in a queue в черзі (1.5): We stood in a queue
for half an hour.
in addition на додаток (5.7): The school has
twelve classrooms. In addition, there is a large
office that could be used for meetings.
in baggage reclaim у багажному відділенні
(3.2): The plane landed over an hour ago. Bill
must still be in baggage reclaim.
in common багато спільного (2.3): I found I
had a lot in common with Jo.
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in conclusion у підсумку (5.7): In conclusion, I
would like to say how much I have enjoyed
myself today.
in fact насправді (1.2): I know the mayor really
well. In fact, I had dinner with her last week.
in favour of у підтримку (6.7): Senior ministers
spoke in favour of the proposal.
in love with любити (2.7): I think I’m falling in
love with Tom.
in other words іншими словами (7.4): So he is
a fraud, a common thief in other words.
in prison у тюрмі (8.1): He was sentenced to
five years in prison.
in shape у формі (2.1): She’s bought an
exercise bike to keep in shape.
in spite of не зважаючи на (3.4): We went out
in spite of the rain.
in the background/middle/foreground на
задньому плані/посередині/ на першому
плані (1.8): In the background you can see my
college friends.
in the centre у центрі (5.2): The capital city is
located in the centre of the country.
in the middle of посередині (6.7): Alan was
standing in the middle of the room.
in the mind не сповна розуму (2.5): He’s one
of those doctors who say you’re not really sick
and it’s all in the mind.
in the photo/picture/poster на
фото/картині/постері (1.1): In the photo you
can see a group of teenagers.
(just) in time вчасно (6.5): They weren’t late,
they arrived just in time for dinner.
in your early/mid/late twenties у віці 20 років,
25 років, 30 років (1.7): She was in her early
twenties when I met her.
in your teens у підлітковому віці (1.7): He was
in his teens when he started playing the violin.

OF
of course дійсно (2.5): Of course, there are
exceptions to every rule.

on your own самостійно (8.6): I’ve been living
on my own for two years.
PREPOSITIONS AFTER NOUNS

of all time всіх часів (7.1): What’s your
favourite hit single of all time?

a couple of кілька (3.1): There are a couple of
girls waiting for you.

ON

advantages/disadvantages of
переваги/недоліки(3.4): One of the many
advantages of living in New York is that you
can eat out at almost any time of day.

on a plane на літаку (3.1): You can’t talk to
him now. He’s on a plane over the Atlantic.
on a campsite біля багаття (5.4): We’ll stay on
a campsite outside the village.
on a night out на вечірці (1.1): I met him on a
night out.
on average середньо статистично (8.2): On
average, men still earn more than women.

amount o fкількість (4.4): They spend equal
amounts of time in California and New York.
approval/disapproval of погодження/незгода
(6.7): The decision cannot be made without
the approval of the president.

on land на землі (3.1): The crocodile lays its
eggs on land.

combination of комбінація (4.7): The menu
you suggested represents an ideal
combination of healthy and exciting food.

on stage на сцені (7.1): If you mess up on
stage, don’t worry about it.

contact with контакт з (5.7): Animals become
stressed because of contact with zoo visitors.

on the loose у бігах (3.2): The police have
issued a warning about a dangerous criminal
on the loose.

flight from боротися з (3.1): There are two
non-stop ﬂights from London to Tehran daily.

on the one hand з одного боку (5.7): On the
one hand, there are several arguments for
making contact.

break from перерву (2.4): I wanted a break
from university life.
lack of нестача (6.7): Lack of exercise can lead
to weight problems and even illness.

on the other hand з іншого боку (5.7): On the
other hand, there are also many arguments
against making contact.

leader of керівник (5.5): He is the leader of
the local community.

on the road в дорозі (=travelling) (3.1): We
were on the road just one hour after landing.

means of transport засоби транспортування
(3.1): For most people, the car is still their
main means of transport.

on the road/street на дорозі /вулиці (6.7):
There were loads of cars parked on the street.
on the way (to) по дорозі до (8.4): She should
be on the way to Brighton by now.
on time вчасно (7.1): Always turn up on time.
Being late doesn’t make a good impression.
on top зверху (4.1): The cake was a bit burnt
on top.
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member of кілька (1.4): He is a member of the
local tennis club.
number of (2.1): The number of people using
this technology is increasing daily.
pain in біль у (6.8): I had a nasty pain in my
leg.

parts of the body частини тіла (6.1): More
heat is lost through the head than any other
part of the body.

come first/last in прийти першим/останнім
(2.1): The choir came first in all sections of the
competition.

plenty of багато (2.5): No need to hurry –
you’ve got plenty of time.

compete in змагатися (2.1): He’d like to
compete in the 1,000 metres.

prize for приз за (2.1): The prize for best
original screenplay has been won by a young
British writer.

cover sth in покрити чимось (4.1): I’m making
a pizza and I want to cover it in cheese.

programme about програма про (1.3):
There’s a programme about killer whales in
ten minutes.
relationship with стосунки з (1.3): I have a
good relationship with my parents.
sense of humour почуття гумору (1.7): It’s
vital to have a sense of humour in this job.
slice of шматок (7.4): Can you pass me a slice
of bread?
support for підтримка (6.7): There was
widespread support for the war.
variety of різноманіття (4.3): The girls come
from a variety of different backgrounds.
way of life спосіб життя(5.7): The British way
of life is not much different from ours.
PREPOSITIONS AFTER VERBS
be into sth подобатися (1.7): I’m really into
folk music.
be made of/from бути зробленим з (1.4):
Paper is made from wood. This shirt is made
of silk.
be there for sb підтримувати когось (1.3):
That’s what I loved about my father – he was
always there for me.

die from померти з (5.4): The drug will not
help patients who are dying from cancer.
donate money to дати гроші на (6.3): Last
year he donated $1,000 to cancer research.
escape from збігти з (3.2): He escaped from
prison in October.
feel about відчувати (4.7): How would you feel
about working with Nicole for a while?
get rid of позбавитися (2.1): You should get
rid of all these old toys.
learn from навчатися з помилок (7.1): We
learn from our mistakes.
lose touch with загубити зв’язок (1.3): I’m
moving abroad, but I don’t want to lose touch
with you.
make contact with зв’язатися (5.7): We’d like
to make contact with other schools in the
area.
nominate sb for sth номінувати (7.5): Ferraro
was nominated for the job of vice president.
pay for платити (3.3): Mum paid for my driving
lessons.
play for грати за (2.1): Moxon played for
England in ten matches.

blame sb for звинуватити когось (8.6): Marie
still blames herself for Patrick’s accident.

raise money for збирати гроші (6.3): We’re
organising a concert to raise money for
charity.

charge sb with sth бути звинуваченим у (8.1):
Gibbons has been charged with murder.

recover from вилікуватися від (6.4): He’s in
hospital, recovering from a heart attack.
release from виписатися з (8.3): Mike was
released from hospital yesterday.
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report on рапортувати (1.2): The Times sent
her to Bangladesh to report on the ﬂoods.
sentence to засудити до (8.1): Sanchez was
sentenced to three years in prison. share with
поділитися (6.3): I have an office that I share
with some other teachers. take part in брати
участь(2.1): About 400 students took part in
the protest.

independent from незалежний від (8.8): I
think we should learn to be independent from
our parents.
interested in зацікавлений в (1.1): He’s
interested in computer games.
involved in задіяний (8.1): How many
politicians are involved in the scandal?

train for тренувати (6.3): Brenda spends two
hours a day training for the marathon.

open to new ideas відкритий до нових ідей
(1.7): Here at PLX, we listen to our employees.
We’re always open to new ideas.

travel by air/car/train їхати
літаком/машиною/поїздом (3.5): Emma and
Jo travelled by train across Eastern Europe.

passionate about бути фанатом (4.4): I’m
passionate about football.

vote for голосувати (7.5): I voted for the
Labour candidate in the last election.
work for працювати (1.2): He works for a law
firm.
worry about тривожитися (1.6): I worry about
my brother.
PREPOSITIONS AFTER ADJECTIVES
addicted to бути залежним від (8.7): Fifty
million Americans are addicted to nicotine.
allergic to мати алергію до (4.8): I’m allergic to
onions.
aware of знати (8.7): Most smokers are aware
of the dangers of smoking.
dependent on залежати від (8.8): You don’t
earn money, so you are still dependent on
your parents for everything.
famous for бути відомим (5.2): Italy is famous
for its olive oil.
good/bad for добре/погано (2.4): Watching so
much TV isn’t good for you.
guilty of винний (8.1): They were found guilty
of murder.
important for важливий для (2.8): It was
important for the president to continue his
visit.
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proud of бути гордим (1.1): Her parents are
very proud of her.
responsible for бути відповідальним за (5.8):
He’s the man responsible for the Oklahoma
bombing.
sure about впевнений (2.8): Are you quite
sure about this?
unusual for незвично (8.7): It’s unusual for
Dave to be late.
OTHER
because of тому що (1.4): He had to retire
because of health problems.
by the end of у кінці (2.7): Costs will double by
the end of 2025.
thanks to завдяки тому (3.4): She learnt new
things about the world thanks to her
smartphone.
base sth on sth оснувати (1.2) – : He has
based his theory on scientific facts and figures.
beat yourself up винити себе (7.1) : When you
make a mistake, don’t beat yourself up – we
learn from our mistakes.
break down зламатися (3.6) : What happened
when the car broke down?

break into розити на (8.1) : In the past,
burglars used to break into houses to steal
TVs and DVD players.
burn off sth спалювати (2.1): If you work out
at the gym, you burn off calories.
call on sb зателефонувати до (8.8) Why don’t
you call on Mary and see how she’s feeling?
carry on продовжувати (3.6) : You’ll make
yourself seriously ill if you carry on working so
much.
cheer sb on (2.1) уболівати: There were
thousands of fans in the stadium, all cheering
their team on.
come across as зустрітится (1.1) –: Be careful
you don’t come across as shallow or vain.
come across sb/sth стикнутися з кимось (5.1)
–: I came across this photograph among some
old newspapers.
come from (1.1) родом : His father came from
France.
come in (of tide) (5.1) приходить : The tide
comes in.
come out (7.1) відходить: When does his new
book come out?
concentrate on sth (2.5) – сфокусуватися на: I
want to concentrate on my career for a while.
cut sth off (4.1) відрізати: I only like lean meat
so I cut off the fat and leave it on the side of
my plate.
cut sb off from sth (3.4) відрізати: It’s common
to complain that computers cut us off from
reality.
deal with sth (5.6) – мати справу: These kinds
of fires are very difficult to deal with.
die out (5.1) –вимирати: The wild population
of koalas is in danger of dying out.
dress up (1.1) – одягатися гарно: It’s only a
small party. You don’t need to dress up.
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drop sb off (3.6) – висадити : I’ll drop you off
on my way home.
drop out (of sth) (2.1) – пійти з : Bill dropped
out of college after his first year.
fall into sth (5.5) –впасти у: I slipped and fell
into the hole.
fall off sth (2.2) – впасти з: He fell off his bike
and broke his wrist.
fall out (with sb) (1.3) – розійтися з: Nina’s
fallen out with her brother.
fall over (2.7) – впасти: Our big apple tree fell
over in the storm.
find sth out (1.3) – знайти: We never found
out who sent the letter.
get along/on (well) with sb (1.3) бути у добрих
стосунках: They get along really well together.
get into sth (2.1) пійти в: You’ll have to work
harder if you want to get into university.
get off (3.6) з ійти: Let’s get off at the next
stop.
get out of sth (8.4) вставати: There’s a reason
to get out of bed in the morning.
give sth away (8.4) віддавати бесплатно: In
my local coffee shop, I tried to give away a cup
of coffee.
give (sth) up (2.3) – здатися : Mark has given
up trying to teach me to ski.
go ahead – 1. (6.7) продовжувати: The sale
went ahead as planned. 2. (7.8) proszę bardzo!
(wyrażenie zgody): ‘Do you mind if I open the
window?’ ‘No, go ahead.’
go away (3.3) виїжджати: We’re going away for
the weekend.
go in for sth (2.1) брати участь: I go in for
competitions.
go off – 1. (5.4) зіпсуватися: The cheese and
bread had to be eaten before they went off. 2.
(5.4) – zadzwonić (o budziku): I continue

sleeping in spite of my alarm going off in the
morning.

make sth out (1.8) зробити: I can’t make the
sign out.

go out – 1. (4.4) піти кудись: Are we going out
tomorrow? 2. (of tide) (5.1) дійти кудись:
Where does the water depth only change by
ten centimetres when the tide comes in and
goes out?

mess up (7.1) зіпсувати щось, переплутати: If
you mess up on stage, don’t worry about it.
Just carry on.

go over to sb/sth (5.5) підійти до: The gorilla
went over to the boy.
go through sth (8.4) передивився: Dave went
through his pockets looking for the keys.

pick sth up (2.3) швидко навчитися: She
picked up how to windsurf as soon as she
could swim.
pick sb up (3.6) забирати: Mum’s picking me
up at midday.

hand sth over (2.4) передати: I handed over
my bag but took out one racket.

point out (7.2) вказати на: Art critics pointed
out that a child could not produce those
paintings.

hang out with sb (1.3) спілкуватися з кимось:
They hang out with their friends a lot.

pull over (3.6) припаркувати: He pulled the
car over.

heat sth up (5.1) –розіграти: I heated up the
remains of last night’s supper.

put sth in (8.5) встановити: They’re having a
new bathroom put in.

hold sb up (3.6) затримувати: I don’t want to
hold you up – I know you’re in a hurry.

put sb off sth (2.3) лякатися: Don’t be put off
by the title – it’s a really good book!

hurry up (4.2) поспішати: Hurry up! We’ll miss
the bus.

put sth on (2.4) одягти: Put your hat on – it’s
cold outside.

keep up with sb (3.6) бути нарівні: Dave isn’t
keeping up with the rest of the class in
reading.

put on (7.1) поставити: One summer the
children put on a play.

let sb down (2.1) підвести когось: Sometimes
it’s difficult when you let your team down.
lock sb (up) (8.3) посадити когось: The guards
locked the prisoner up in the cell.
look after sb/sth (1.5) доглядати: We look
after his children in the evening.
look at sb/sth (1.1) дивитися на: ‘It’s time to
go,’ said Patrick, looking at his watch.
look into sth (7.4) дивитися на: We’re looking
into the cause of the fire.
look up to sb (2.3) рівнятися на: He looks up
to his older brother.
make sth into sth (8.2) переробити: It has
been made into a museum.
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put on (weight) (7.5) набрати (вагу): Mary put
on weight when she quit smoking.
put sb up (3.6) відкласти: I was hoping Kenny
could put me up for a few days.
put sth up (3.6) поставити: The kids were
putting a tent up in the garden.
rely on sb/sth (5.6) покладатися на когось:
We’re relying on him to help.
run out of sth (3.6) закінчуватися: I’ve run out
of milk.
sell out (4.2) продавати: I’m sorry, but the
tickets are all sold out.
set off (on a journey) (3.6) вирушити у путь:
We’d better set off now, before it gets dark.

set sth up (4.4) відкритиć: In 2000, he set up
his own company.

throw sth away (4.4) викидати: Do you need
these newspapers, or can I throw them away?

sign up for (7.1) підписатися: I’m thinking of
signing up for a yoga course.

try sth on (1.8) спробувати: Would you like to
try these jeans on?

sit around (5.4) сидіти навкруги: We sat
around for a bit, chatting.

try sth out (2.3) випробувати: Can I try out
your new motorbike?

sleep through sth (5.4) переспати, пережити:
How did you manage to sleep through that
thunderstorm?

turn into (3.6) перетворитися: The company
has turned into a global corporation.

speed up (2.2) прискоритися: The truck
speeded up going down the hill.
split up with (7.5) розійтися: Eve’s parents split
up when she was three.
start out (7.1) починати: When the band first
started out, they played at small clubs.
stay out (2.5) не лягати спати: She lets her
children stay out until midnight.
stir sth up – 1. (5.1) сколихнути: The wind had
stirred up a powdery red dust. 2. (7.3)
wzbudzać: These clips stirred up our
emotions.
switch sth off (8.6) виключати: My phone
switches itself off if I don’t use it for a while.
take after sb (2.3) бути схожим на: Sue takes
after her Dad.
take sth away (8.8) звбирати: Voluntary work
could take time away from your studies.
take sth off (2.4) знімати: He took off his
shoes.
take on (a challenge) (2.1) брати на себе: I like
taking on new challenges.
take sth up (2.5) взятися за справу: My best
friend is going to take up running.
take up sth (8.8) забрати: Voluntary work can
take up a lot of time.
talk sb into sth (2.3) умовляти: Has anybody
ever talked you into taking up a sport or
joining a team?
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turn up (3.6) прийти пізно: Danny turned up
late as usual.
wake up (5.4) вставати: I woke up at 7 a.m.
today.
walk away from sth (3.6) пійти з: You can’t just
walk away from fifteen years of marriage!
wear off (7.1) проходити: When you feel you
are stuck, keep practising and eventually the
feeling will wear off.
write back (4.7) написати: I sent them a card
once, but they never wrote back.
work out – 1. (2.1) тренуватися: She works out
at the gym twice a week. 2. (3.7) rozwiązać się,
wyjść: Don’t worry. I’m sure everything will
work out fine.

