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UNIT 1 UNIT 1
(play) adventure video games (грати в) пригодницькі відеоігри

afraid (of sb / sth) боятися (когось / чогось)

anxious (about sb / sth) тривожитися (про когось / щось)

ashamed (of sb / sth) соромитися (за когось / щось)

bake (cakes) пекти (торти)

birthday card листівка на день народження

(make) breakfast (готувати) сніданок

brush your teeth чистити зуби

bus ticket автобусний квиток

car keys ключі від автомобіля

check (your phone) перевіряти (свій телефон)

check out (new bands) перевіряти (нові групи)

comb your hair розчісувати волосся

computer game комп’ютерна гра

computer program комп’ютерна програма

concert ticket квиток на концерт

credit card кредитна картка

(do a) crossword (розв’язувати) кросворд

do your best робити все можливе, старатися

do your hair робити зачіску

have a drink випити

(watch) DVDs (переглядати) DVD

excited (about sth) (радісно) схвильований (чимось)

(do) exercise (робити) вправи, зарядку

(do sb a) favour (робити комусь) послугу

fed up (with sb / sth) набридло (щось / хтось)

get away втекти, вирватися

get home дістатися/прийти додому

get off (sth) сходити/висідати (з транспортного засобу)

get on (sth) сідати (у/на транспортний засіб)

get on (with sb) ладнати, мати добрі стосунки (з кимось)

get ready (for sth) приготуватися (до чогось)

get through пройти через щось, вдало щось завершити

get to добратися (кудись)

go out виходити, ходити (кудись із дому)

(do) good (робити) добро

hang out (with friends) проводити час, тусуватися (з друзями)

(do) homework (робити) домашнє завдання

(do the) housework (виконувати) роботу по дому

ID card посвідчення особи

interested (in sb / sth) зацікавлений (у комусь / чомусь, кимось / чимось)

(make) jewellery (робити) прикраси

(make a) journey (здійснювати) подорож

keen on sb / sth захоплений кимось / чимось
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key ring кільце для ключів

keyboard клавіатура

laptop ноутбук

learn (a language) вивчати (мову)

make a choice робити вибір

make a difference (to sth) міняти, змінювати (щось)

make an excuse виправдовуватися

make friends (with sb) подружитися (з кимось)

make a meal приготувати їжу

make a mess робити безлад

make a mistake робити помилку, помилятися

mobile phone мобільний телефон

(read a) novel (читати) роман

organize (a party) організувати (вечірку)

parking ticket штраф за неправильне паркування

(make a) phone call (зробити) телефонний дзвінок, зателефонувати

proud (of sb / sth) гордий (за когось / щось)

(have a) sandwich (їсти) сендвіч

shopping bag сумка для покупок

shopping centre торговий центр

shopping list список покупок

(use) social networking sites (використовувати) сайти соціальних мереж

(do a) sport (займатися) спортом (певним видом спорту)

support a team вболівати за команду

take the bus сісти на автобус, поїхати автобусом

(do) water sports (займатися) водними видами спорту

UNIT 2 UNIT 2
across через (з одного боку на другий)

along по (дорозі), (дорогою, річкою), вздовж

art gallery художня галерея

away (from sb / sth) подалі від (когось / чогось)

awful жахливий

beautiful гарний

belong to sb належати (комусь)

boring нудний

borrow sth (from sb / sth) позичати щось (у когось)

bright яскравий, світлий

bus station автобусна станція, вокзал

busy зайнятий, діловий

casino казино

cave печера

cheap дешевий

chilly холодний, прохолодний

church церква

cinema кінотеатр
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clean чистий

cliff скеля, урвище

concert hall концертний зал

crowded переповнений

dangerous небезпечний

desert пустеля

deserted пустельний, безлюдний

dirty брудний

down униз, унизу

ears вуха

expensive дорогий, коштовний

eyes очі

famous відомий, знаменитий

fantastic фантастичний, чудовий

fascinating захоплюючий

feel відчувати

football stadium футбольний стадіон

forest ліс

friendly дружелюбний, приязний

happen to sb / sth трапитися з кимось / чимось

hear чути

hearing слух

hill пагорб

historic історичний

hope (for sth) сподіватися, надіятися (на щось)

hospital лікарня

hot гарячий

into у, до (напрямок)

lake озеро

learn (from sb / sth) вчитися, дізнаватися (від когось / чогось)

leisure centre розважальний центр

library бібліотека

lively жвавий

long довгий

market ринок

messy безладний, неохайний

modern сучасний

mountain гора

narrow вузький

nice приємний, милий

nose ніс

old старий

out (of sth) з (чогось)

over через (понад)

past попри, повз
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peaceful мирний, спокійний

plain рівний

police station поліцейський відділок

polite ввічливий

popular популярний

pretty гарний

prison в’язниця

quiet тихий, спокійний

railway station залізнична станція, вокзал

rainy дощовий

safe безпечний

sand dune піщана дюна

school школа

sea море

see бачити

short короткий

sight зір

sighted зрячий

skatepark скейт-парк

skin шкіра

smell запах, нюх

smell відчувати запах

smelly смердючий

sports centre спортивний центр

stormy бурхливий, грозовий

sunny сонячний

taste смак

taste відчувати смак

tasty смачний

taxi rank стоянка таксі

theatre театр

think (about sb / sth) думати (про когось / щось)

through через, крізь

tidy охайний, прибраний

tiring стомливий, виснажливий

tongue язик

touch дотик

towards у напрямку, до

tramline трамвайна лінія

under під (чимось)

underground метро

university університет

unpopular непопулярний

up угору

valley долина
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wait (for sb / sth) чекати (на когось / щось)

warn sb (about sb / sth) попереджати когось (про когось / щось)

waterfall водоспад

wide широкий

windy вітряний

young молодий

UNIT 3 UNIT 3
additive додаток

artificial штучний

bag сумка, мішок

bottle пляшка

box коробка, скринька

calorie калорія

can бляшанка, (металева) банка

carbohydrate вуглевод

carbon footprint вуглецевий слід

carton картонна коробка

cooked приготований, варений

delicious дуже смачний

disgusting огидний

eat їсти

eco-friendly екологічно чистий

energy-efficient енергоефективний

fat жир

food miles харчові милі (відстань від місця виробництва продукту 
харчування до споживача)

fresh свіжий

frozen заморожений

global warming глобальне потепління

greenhouse gases парникові гази

grow рости

healthy здоровий

jar банка

mineral мінерал

natural натуральний, природний

nutrient поживна речовина

organic органічний

package пакувати

packet пакет

plain рівний

processed оброблений

produce виробляти

protein білок

raw сирий

recycle переробляти
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recycling centre центр переробки/утилізації

refrigerate охолоджувати

rubbish dump звалище

salt сіль

sour кислий

spicy гострий, пряний

sugar цукор

sweet солодкий

tender ніжний, м’який

throw away викидати

tough жорсткий, твердий

transport перевозити

tube трубка, тюбик

unhealthy нездоровий, шкідливий (для здоров’я)

vitamin вітамін

UNIT 4 UNIT 4
a bit трохи

attic горище

balcony балкон

block of flats багатоквартирний будинок

bring about спричиняти, призводити (до чогось)

bungalow бунгало (одноповерховий будинок з верандою)

caravan житловий автопричіп, будинок-фургон

castle зáмок

cellar підвал, льох

chimney комин, димохід

clean (the bath) чистити, мити (ванну)

cottage котедж, хата

detached house особняк

do the dishes мити посуд

downstairs унизу (по сходах), на нижньому поверсі

easily легко

extremely надзвичайно, украй

find out дізнаватися

fortunately на щастя

front door парадні двері

full-time повний робочий день

garage гараж

get up вставати (з ліжка)

go up підніматися, йти вгору

grow up рости

happily щасливо, вдало

helpfully послужливо, з метою допомогти

hoover (the floor) пилососити (підлогу)

incredibly неймовірно
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do the ironing прасувати

labour-saving який економить, полегшує працю

lay the table накривати стіл

load (the washing machine) завантажувати, закладати (пральну машина)

look after sb / sth доглядати за кимось / чимось

luckily на щастя

make your bed застеляти ліжко

mansion великий будинок, палац

modern-day сучасний

necessarily неминуче

not very не дуже

old-fashioned старомодний

open-plan з відкритим плануванням

quickly швидко

quite цілком, досить

rather певною мірою, скоріше

really справді

roof дах

(take out the) rubbish (виносити) сміття

semi-detached house будинок на дві сім’ї, дуплекс

show off хизуватися, представляти у вигідному світлі

skylight стельове вікно

slightly трохи, дещо

stairs сходи

step сходинка, крок

surprisingly на диво, дивовижно

tent намет

terraced house таунхаус

three-bedroomed (квартира, будинок) із трьома спальнями (крім вітальні)

tire out виснажувати, втомлювати

two-storey триповерховий (два поверхи, не рахуючи першого)

unfortunately на жаль

unsurprisingly не дивно, очікувано

upstairs нагорі (по сходах), на верхньому поверсі

very дуже

UNIT 5 UNIT 5
adolescent підліток, юнак

adult дорослий

amaze дивувати, вражати

amazed здивований, вражений

amazing дивовижний, вражаючий

angry сердитий

argue сперечатися, сваритися

argument сварка, аргумент

baby дитина (немовля)
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bad поганий

big великий

boiling дуже гарячий, киплячий

brave хоробрий

break down зламатися

carry on продовжувати

child дитина

cold холодний

come across sb / sth натрапити, наштовхнутися на когось / щось

cowardly боягузливий

decide вирішувати

decision рішення

develop розвивати

development розвиток

dishonest нечесний

elderly (man / woman) літній (чоловік) / літня (жінка)

embarrass бентежити, спантеличувати

embarrassed засоромлений, збентежений

embarrassing який бентежить, соромно

encourage заохочувати

encouragement заохочення

enjoy насолоджуватися, отримувати задоволення (від чогось)

enjoyment насолода, задоволення

excite збуджувати, хвилювати

excited збуджений, схвильований

exciting хвилюючий, захоплюючий

extroverted екстравертований

freezing крижаний, холодний, дуже холодно

frighten налякати

frightened переляканий

frightening страхаючий, жахливий

funny смішний, кумедний

furious розлючений, лютий

generous щедрий

give up здаватися

go down опускатися, знижуватися

hard-working працьовитий

hilarious дуже смішний

honest чесний

hot гарячий, спекотний

huge величезний

impress вражати, справляти враження

impression враження

intend мати намір

intention намір
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kind добрий, люб’язний

lazy ледачий

mean скупий

middle-aged (man / woman) середнього віку (чоловік / жінка)

quiet тихий, спокійний

ridiculous сміховинний, смішний, безглуздий

senior citizen літня людина

serious серйозний

set out вирушати

shy сором’язливий

silly дурний

small малий

solution рішення

solve вирішувати

stop off зупинятися (в дорозі), робити зупинку

surprise дивувати, робити несподіванку

surprised здивований, вражений

surprising несподіваний, дивовижний

talkative балакучий

teenager підліток (віком від 13 до 19 років)

(in your) teens (у) підлітковому (віці)

terrible жахливий

tiny крихітний

toddler малюк (дитина, яка тільки вчиться ходити)

turn back повертатися

(in your) twenties (у віці) 20–29 років

unkind недобрий, злий

young person молода людина

UNIT 6 UNIT 6
arrest заарештовувати, брати під варту

blue синій

bully залякувати, знущатися

charge звинувачувати, заряджати, наказувати

cheat шахраювати, обманювати

classroom класна кімната

cold холодний

commit (a crime) вчиняти (злочин)

(appear in) court (з’являтися в) суд

(give a) detention залишати після уроків

drab одноманітний, нудний

expel виганяти, виключати

fight битися

(pay a) fine (платити) штраф

glass-clear прозорий, як скло

green зелений
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grey сірий

happy щасливий, радісний

head teacher директор школи

illegal незаконний

illiterate неписьменний

immature незрілий

imperfect недосконалий

impolite неввічливий

impossible неможливий

irrational ірраціональний

irresponsible безвідповідальний

legal законний, дозволений

literate грамотний

mature зрілий

narrow вузький

noticeboard дошка оголошень

perfect досконалий

play truant прогулювати уроки

playground дитячий/ігровий майданчик

playing field поле (футбольне тощо)

polite ввічливий

possible можливий

(spend time in) prison (відбувати строк у) в’язниці

punish карати

rational раціональний

responsible відповідальний

school canteen шкільна їдальня

school uniform шкільна форма

science laboratory наукова лабораторія

sports hall спортивний зал

staffroom учительська

suspend відсторонити (від занять)

swear лаятися, присягатися

sweet-scented запашний, духмяний

textbook підручник

timetable розклад

get into trouble потрапити в біду, мати неприємності

unhappy нещасний

unthinkable немислимий

unusual незвичайний, винятковий

usual звичайний

vandalize зловмисно руйнувати/псувати

warm теплий

(give a) warning (дати) попередження
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UNIT 7 UNIT 7
accent акцент

advert реклама, оголошення

architecture архітектура

area площа

calculate обчислювати

climate клімат

company компанія

country1 країна1

country2 село, сільська місцевість2

culture культура

currency валюта

customer клієнт

decrease зменшувати, зменшуватися

dialect діалект

digital camera цифровий фотоапарат

divide ділити

double подвоювати, збільшуватися удвічі

e-book reader пристрій для читання електронних книг, «читалка»

end1 кінець1

end2 мета2

estimate оцінювати, обчислювати (приблизно)

ethnic group етнічна група

figure1 число1

figure2 фігура1

fluent speaker людина, що вільно говорить якоюсь мовою

foreign language іноземна мова

founder засновник

games console ігрова консоль

geography географія

halve ділити навпіл, зменшуватися удвічі

HD TV телевізор високої чіткості

headquarters головний офіс, штаб-квартира

history історія

increase збільшувати

invention винахід

location розташування, місце

MP3 player MP3-плеєр

multiply множити, збільшуватися в кілька разів

native speaker носій (мови); людина, для якої мова є рідною

official language офіційна мова

partner партнер

population населення

present1 теперішній час1

present2 подарунок2
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product продукт

race1 раса1

race2 перегони2

religion релігія

research дослідження

satnav супутникова навігація

second1 секунда1

second2 другий2

slang сленг, жаргон

smartphone смартфон

tablet computer планшетний комп’ютер, планшет

time1 раз1

time2 час2

time zone часовий пояс

translation переклад

way1 спосіб1

way2 дорога2

UNIT 8 UNIT 8
achieve (a goal) досягати (мети)

boxing ring боксерський ринг

brilliance здібності, талант

brilliant блискучий, чудовий

campaign for / against sb / sth проводити кампанію, агітувати за / проти (когось/чогось)

capital столиця

change (the world) змінити (світ)

changing room роздягальня

civil servant державний службовець

climbing wall скеледром

compete (in sth) змагатися (в чомусь)

confidence упевненість

confident упевнений

congratulate sb (on sth) вітати когось (з чимось)

difference різниця

different різний, відмінний, інший

distance відстань

distant далекий, віддалений

dream of sth мріяти про щось

economy економіка

election вибори

empire імперія

fight (for sb / sth) боротися (за когось / щось)

final score остаточний рахунок

find a way знайти спосіб

finish line фінішна лінія

football match футбольний матч
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football pitch футбольне поле

goalkeeper воротар

gold medal золота медаль

golf course поле для гольфу

government уряд

gym спортзал

half-time половина (матчу)

ice rink ковзанка

ice skates ковзани

importance важливість

important важливий

independence незалежність

independent незалежний

intelligence розум, інтелект

intelligent розумний, інтелектуальний

monarchy монархія

patience терпіння, терплячість

patient терплячий

politician політик

praise sb (for sth) хвалити когось (за щось)

prepare (for sth) готуватися (до чогось)

president президент

(make) progress (робити) успіхи, прогрес, розвиток

put your mind to sth зосередитися на чомусь, взятися за якусь справу

racecourse іподром

racing track гоночна траса

rise to the challenge впоратися з викликом

running shoes кросівки

running track бігова доріжка

scoreboard табло (з результатами)

solve (a problem) вирішувати (проблему)

stadium стадіон

succeed (in sth / in doing sth) досягти успіху (в чомусь)

swimming pool басейн

take advantage (of sth) скористатися (з чогось)

tennis court тенісний корт

violence насильство

violent насильницький

winter sports зимові види спорту

world record світовий рекорд

UNIT 9 UNIT 9
action film бойовик

advertising реклама

animated film анімаційний фільм

article стаття
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arts and entertainment (section) мистецтво та розваги (розділ)

blockbuster блокбастер, касовий фільм

broadcast (on the internet / the radio / TV) трансляція (в Інтернеті / по радіо / ТБ)

broadsheet великоформатна газета

business and finance (section) бізнес і фінанси (розділ)

cartoon мультфільм

cast акторський склад

chat show ток-шоу

classified ads оголошення

confirm (the details / the facts / a rumour) підтверджувати (деталі /факти / чутки)

convincing переконливий

costume drama костюмована драма

crew команда, бригада, екіпаж

crosswords and games (section) кросворди та ігри (розділ)

documentary film документальний фільм

domestic news новини своєї країни

dull нудний

editor редактор

editorial редакційна стаття

entertaining розважальний

fantasy film фільм у жанрі фентезі

film set знімальний майданчик

the front page перша сторінка

gather (evidence / information / news) збирати (докази /інформацію / новини)

gossip column відділ світської хроніки

headline заголовок

health and beauty (section) здоров’я і краса (розділ)

historical drama історична драма

horoscopes гороскопи

horror film фільм жахів

humorous гумористичний, забавний

impressive вражаючий

international news міжнародні новини

interview (a celebrity / person / politician) брати інтерв’ю (у знаменитості /особи /політика)

investigate (a crime / problem / story) розслідувати (злочин /проблему / історію)

journalist журналіст

letters from the readers листи від читачів

memorable незабутній, вікопомний

musical мюзикл

news bulletin випуск новин

plot сюжет

predictable передбачуваний

publish (a magazine / a newspaper / a novel) видавати, публікувати (журнал /газету / роман)

reality show реаліті-шоу

report (a crash / an event / a murder) повідомляти, давати репортаж (про аварію / подію / вбивство)

review огляд, рецензія
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romantic comedy романтична комедія

scene сцена

science-fiction film науково-фантастичний фільм

script сценарій

sitcom ситком

soap opera мильна опера

soundtrack саундтрек, звукова доріжка

special effects спецефекти

spectacular видовищний

sports coverage новини спорту, спортивний репортаж

sports section спортивний розділ

tabloid таблоїд

television guide програма телебачення

thriller трилер

war film фільм про війну

weather forecast прогноз погоди

western вестерн

wildlife documentary документальний фільм про природу

UNIT 10 UNIT 10
air conditioning кондиціонер

ban забороняти

(carry a) banner (нести) плакат

(join a) campaign (взяти участь у) кампанії

(post a) comment (опублікувати) коментар

(make a) complaint (подати) скаргу

conserve берегти, зберігати

cotton бавовна

cotton field бавовняне поле

cut down зрізати

(go on a) demonstration (вийти на) демонстрацію

denim денім, джинсова тканина

destroy знищувати, руйнувати

discount shop дисконтний магазин

donate (money) жертвувати (гроші)

end кінець

endless нескінченний

export company експортна компанія

factory worker працівник/працівниця фабрики

fur хутро

go on strike страйкувати

hang up вішати

harm шкода, збиток

harmful шкідливий

harmless нешкідливий

help допомога
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helpful корисний, послужливий

helpless безпорадний

hope надія

hopeful який має надію, оптимістичний

hopeless безнадійний

lace мереживо, тасьма

leather шкіра

linen лляна тканина

look around розглядатися навколо, шукати

nylon нейлон

(sign a) petition (підписати) петицію

pick up піднімати

power влада, сила, потужність

powerful потужний, впливовий

powerless безсилий

price tag цінник

protect захищати

protest (against a decision) протестувати (проти рішення)

put on одягати (щось на себе)

reduce зменшувати, знижувати

second-hand shop магазин з уживаними речами

sell out розпродати

silk шовк

(shout a) slogan (вигукувати) гасло

success успіх

successful успішний

support підтримувати

survive виживати

sweatshop потогінне виробництво (підприємство, що посилено експлуатує 
працівників)

take off знімати (щось із себе)

thought думка

thoughtful турботливий, вдумливий

thoughtless бездумний, нерозумний

try on приміряти

use використання

use up використати (все)

useful корисний

useless марний, непотрібний

velvet оксамит, вельвет

wool вовна


