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VOCABULARY 1A VOCABULARY 1A
act in a play грати в п’єсі

be on TV бути на телебаченні (виступати)

climb a mountain підніматися / сходити на гору

do a parachute jump стрибати з парашутом

experience досвід

fly in a glider літати на планері

go snorkelling плавати під водою з дихальною трубкою

go zip-lining кататися на зіплайні

ground земля, ґрунт

hit ударяти, бити / дістатися, потрапити

learn how to surf вчитися серфінгу

make a YouTube video створити відео для YouTube

plant a tree посадити дерево

ride a camel їхати верхи на верблюді

run a marathon бігти марафон

shark акула

sleep in an ice hotel ночувати в крижаному готелі

swim with dolphins плавати з дельфінами

take a selfie with a celebrity зробити селфі зі знаменитістю

travel to a foreign country подорожувати за кордон

uncomfortable незручний

view краєвид

watch the sunrise спостерігати за сходом сонця

win a competition виграти змагання

READING 1B READING 1B
be in safe hands бути в надійних руках

challenge виклик

cost an arm and a leg дуже дорого коштувати

customer покупець

face your fear подивитися страху в обличчя

get cold feet злякатися

facilities устаткування, обладнання

Great Barrier Reef Великий Бар’єрний риф

guarantee гарантувати

hair-raising страшний, жахливий

laugh your head off заходитися від сміху

let your hair down дати собі волю, розслабитися

lifetime усе життя

off the top of my head не замислюючись

staff персонал

unbelievable неймовірний

GRAMMAR 1C GRAMMAR 1C
as a matter of fact насправді, фактично

bucket list список того, що потрібно встигнути зробити за життя
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charity благодійна організація

count рахувати

LISTENING AND VOCABULARY 1D LISTENING AND VOCABULARY 1D
afraid of боятися (чогось/когось)

bad at бути слабким у чомусь

crazy about у захваті від

excited about збуджений, схвильований щодо

exploration дослідження

fascinated by зачарований, захоплений (чимось)

good at бути сильним у (чомусь)

interested in зацікавлений у (чомусь)

keen on захоплений (чимсь)

life of the party душа компанії

loner замкнена людина, нелюдим

nervous about схвильований щодо

occasionally іноді, часом

outgoing товариський, комунікабельний

scared of наляканий (чимось)

score набирати очки

social life зустрічі, розваги, спілкування з людьми

spend time проводити час

stressed out about напружений через щось

take it easy розслабитися, не хвилюватися

worried about стурбований (чимось)

GRAMMAR 1E GRAMMAR 1E
survey опитування, дослідження

EVERYDAY ENGLISH 1F EVERYDAY ENGLISH 1F
agree згоджуватися, погоджуватися

alarm clock будильник

capital city столиця

Nothing much. Нічого особливого. / Майже нічого.

on time вчасно

persuade умовити, переконати

probably можливо, мабуть

proper належний

reject відхиляти, відмовляти

supervised під наглядом / керуванням

That’s it? Це все?

trip подорож

violin скрипка

What about it? А що?

What are you up to? Що робиш?

What’s wrong? Що трапилось?

All right. Гаразд.

Good idea! Гарна ідея!
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How / What about …? Як щодо ...?

I don’t like that idea. Мені не подобається ця ідея.

I’d prefer … Я б волів …

I’m not sure about that. Я не певний щодо цього.

It / That sounds great! Звучить чудово!

Let’s … Нумо / Давайте ...

OK. Гаразд.

Shall we …? А може, ми ...?

We can’t do that. Ми не можемо цього зробити.

We could …? Ми б могли ...?

Why don’t we …? Чому б нам не ...?

You/ We could …? Ти міг би / Ми б могли ...?

READING AND VOCABULARY 1G READING AND VOCABULARY 1G
affect впливати

birds птахи

the dark темрява

the dentist стоматолог

dogs собаки

enclosed spaces замкнутий простір

fear страх

flying літання, польоти

heights висота

lift ліфт

open spaces відкритий простір

reaction реакція

scream крик

snakes змії

spiders павуки

WRITING 1H WRITING 1H
advice порада

eventually у кінцевому підсумку, врешті-решт

exposure піддавання, експозиція

hurt ображати, кривдити, травмувати

imagine уявляти

touch торкатися

REPETYTORIUM 1J REPETYTORIUM 1J
book книжка

perfect досконалий, бездоганний, ідеальний

pretend прикидатися, удавати

VOCABULARY 2A VOCABULARY 2A
be born народитися

die померти

event захід, подія

get a job влаштовуватися на роботу
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get married одружитися

go to university вчитися в університеті

graduate закінчити (заклад освіти)

grow up виростати, дорослішати

have children завести дітей

imagine уявляти

leave school закінчити школу

live in жити в

meet (your future partner) познайомитися (зі своїм майбутнім партнером)

move to переїхати до

pass your driving test скласти іспит з водіння

retire виходити на пенсію

start school піти до школи

READING 2B READING 2B
apply for a job подавати заяву про прийняття на роботу

apply to university подавати документи для вступу до університету

avoid уникати

celebrate святкувати

fail your driving test не скласти іспит з водіння

get engaged заручитися

get over перебороти, подолати

grandchild онук / онука

have a honeymoon проводити медовий місяць

in common спільно

life-changing доленосний

make a difference мати значення, щось змінити

recently нещодавно

settle down поселитися

wedding весілля

GRAMMAR 2C GRAMMAR 2C
anniversary річниця

sort out (a problem) вирішити (проблему)

LISTENING AND VOCABULARY 2D LISTENING AND VOCABULARY 2D
angry сердитий, злий

anxious тривожний, стурбований

brave відважний, хоробрий

coach тренер

confident упевнений

depressed пригнічений

disappointed розчарований

dislike не любити, не подобатися

embarrassed сконфужений, засоромлений

enthusiastic сповнений ентузіазму

excited збуджений, схвильований

feeling відчуття, почуття
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happy щасливий

jealous ревнивий, заздрісний

lonely самотній

miss скучати, відчувати відсутність (когось)

move house переїхати (в інше житло)

nervous схвильований, нервовий

proud гордий

relaxed розслаблений

relieved який відчуває полегшення, заспокоєння

sad сумний

scared наляканий

several кілька

things are looking up справи пішли на краще

unhappy нещасливий, нещасний, сумний

upset засмучений

worried стурбований

GRAMMAR 2E GRAMMAR 2E
How are things with you? Як у тебе справи?

purpose мета, ціль

What’s your news? Які в тебе новини?

EVERYDAY ENGLISH 2F EVERYDAY ENGLISH 2F
complain скаржитися

conversation розмова

For a change! Для різноманітності!

go out виходити (з дому, з приміщення)

I don’t believe you. Я тобі не вірю.

It was awesome. Було фантастично.

It’s true. Це правда.

Just ask him. Просто спитай його.

keep going триматися, не зупинятися

react реагувати

sort through розбирати

surround оточувати

That’s a bit unfair. Це трохи несправедливо.

wetsuit гідрокостюм

How awful! / boring! / lovely! Як жахливо / нудно / чудово!

I bet. Не сумніваюся. / І не кажи.

Really? Справді?

That sounds awesome / fantastic / fun. Звучить відмінно / фантастично / весело.

What about you? А ти?

What did you do / say? Що ти зробив/сказав?

What do you mean? Що ти маєш на увазі?

What else did you do? Що ще ви зробили?

What fun! Як весело!

What happened then? І що потім сталося?
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READING AND VOCABULARY 2G READING AND VOCABULARY 2G
(a day / two months) later через (день / два місяці), (днем / двома місяцями) пізніше

adventurer шукач пригод

after після

as a child у дитинстві, дитиною

at / by the age of у віці

at last нарешті

before перед, до, раніше

dream (noun) мрія, сон

dream (verb) мріяти, бачити сон

during протягом, під час

expedition експедиція

extreme надзвичайний, екстремальний

finally наприкінці, зрештою

in the following (year) наступного (року)

last (night / week / month / year) минулого (вечора / тижня / місяця / року)

lately останнім часом

make history творити історію, увійти в історію

make something happen зробити щось, досягти чогось

on her own сама, самостійно

on the (first / second / last) (night / day) (першого / другого / минулого) (вечора / дня)

pull тягти

recently нещодавно

sled санки, санчата

so far поки що

succeed досягти успіху

take seriously серйозно ставитися (до чогось)

tough важкий

trek подорож, перехід

until до

WRITING 2H WRITING 2H
accident нещасний випадок

career кар’єра

champion чемпіон

compete змагатися

currently тепер, у даний час

famous відомий, знаменитий

position положення, місцеперебування, позиція, посада

rally driver гонщик ралі

timeline розклад, хронологія

REVISION 2I REVISION 2I
disappear зникнути

match матч
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REPETYTORIUM 2J REPETYTORIUM 2J
kid дитина

medicine ліки

VOCABULARY 3A VOCABULARY 3A
backpack рюкзак

carry-on luggage ручна поклажа

city break коротка туристична подорож до міста

comfort комфорт, зручність

countryside сільська місцевість

day trip подорож на один день

insect repellent захисний засіб від комах

low-cost flight дешевий переліт

open-top bus автобус з відкритим верхом

overnight нічний, що триває всю ніч

package holiday пакетний тур

packing пакування

passport паспорт

phone charger зарядний пристрій для телефона

separate окремий

sightseeing tour екскурсія з оглядом пам’яток

suitcase валіза

summer camp літній табір

sunglasses сонцезахисні окуляри

sunscreen протисонцевий крем

train journey подорож потягом

travel-sickness pills пігулки від морської хвороби

READING 3B READING 3B
destination пункт призначення

get away from it all змінити обстановку, вирватися з рутини

guess гадати

hidden gem прихована перлина

holiday of a lifetime найкраща відпустка в житті

hordes of tourists натовпи туристів

jet lag синдром зміни часових поясів, джетлаг

off the beaten track подалі від популярних маршрутів

prediction передбачення, провіщення

tourist trap пастка для туристів, приманка для туристів

traditional традиційний

underwater підводний

GRAMMAR 3C GRAMMAR 3C
disagree не погоджуватися

LISTENING AND VOCABULARY 3D LISTENING AND VOCABULARY 3D
acrobat акробат

band група
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bonfire багаття, вогнище

costume костюм (театральний, маскарадний, народний тощо)

crowd натовп

dancer танцюрист, танцівник

decoration прикраса, оздоблення

firework феєрверк

flag прапор

float плавати, спливати на поверхню

juggler жонглер

mask маска

parade парад

perform виступати (у п’єсі, на концерті тощо)

take place відбуватися, траплятися

torch смолоскип, факел

EVERYDAY ENGLISH 3F EVERYDAY ENGLISH 3F
brownie шоколадне тістечко (часто з горіхами), шоколадний кекс, брауні

cooking time час готування (їжі)

decision рішення

fixed нерухомий, постійний, незмінний

game console ігрова приставка

garage sale гаражний розпродаж

immediate безпосередній, негайний, найближчий

intention намір

Is that a good idea? Це гарна ідея?

Nice one. Це чудово!

possibly можливо, імовірно

target мішень, ціль

Very funny! Дуже смішно!

Wait a minute. Зачекайте хвилинку.

weather forecast прогноз погоди

wish бажання

You’re joking! Ти жартуєш!

I expect it’ll be … Я очікую, що буде ...

I hope we’ll … Сподіваюсь, ми ...

I’m going to … Я збираюся ...

I think / don’t think it will … Я думаю / не думаю, що буде ...

I think I’ll … Думаю, я ...

READING AND VOCABULARY 3G READING AND VOCABULARY 3G
accommodation житло

apartment квартира

B&B (BnB) помешкання зі сніданком

campsite місце для табору

caravan житловий -автопричіп

chalet шале

cottage котедж
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dormitory спільна спальня

headache головний біль

homestay проживання в хаті іншої родини

hotel готель

improve поліпшувати(-ся), удосконалювати(-ся)

(not) mind (не) заперечувати, бути проти

put up (a tent) поставити (намет)

reasonable розумний, розсудливий

resort курорт

round круглий

villa вілла

work out вдаватися, виходити

youth hostel молодіжний хостел

yurt юрта

WRITING 3H WRITING 3H
ad(vertisement) оголошення, реклама

alliteration алітерація

assonance співзвуччя

beautiful красивий

beauty краса

evidence свідчення, доказ, дані, факт

hyperbole гіпербола

persuasive переконливий

repetition повторення

REVISION 3I REVISION 3I
field trip екскурсія учнів (на підприємство тощо)

half-marathon напівмарафон

outside зовні, назовні

VOCABULARY 4A VOCABULARY 4A
do yoga займатися йогою

download music завантажити музику

free time вільний час

go running бігати, займатися бігом

hang out with (my) friends проводити час із друзями

play video games грати у відеоігри

read comics читати комікси

surf the Internet серфити в інтернеті

take photos фотографувати

take the dog for a walk вигулювати собаку

text (my) friends надсилати текстове повідомлення (своїм) друзям

use social media користуватися соціальними мережами

watch videos online дивитися відео онлайн
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READING 4B READING 4B
athlete спортсмен

bohemian богемний

casual повсякденний

chic елегантний, вишуканий

emo емо

fan fiction фанфік

fashion мода, стиль

geek ентузіаст, фанат, ґік

hippie хіпі

hipster хіпстер

identity індивідуальність, особа, ідентичність

keep still не рухатися

make-up макіяж

obsessed with бути одержимим (чимось)

retro ретро

scruffy неохайний

(not) stand (не) переварювати

taste смак

teen підліток

trendy модний, стильний

tribe плем’я

unusual незвичайний

vintage вінтажний

GRAMMAR 4C GRAMMAR 4C
apologize просити пробачення

around the world навколо світу

cope справлятися,  упоратися

jogging bottoms спортивні штани для бігу

look forward to з нетерпінням чекати на (щось)

partly частково

think of думати про

trainers кросівки

LISTENING AND VOCABULARY 4D LISTENING AND VOCABULARY 4D
achieve досягати

adventure пригода

ambition амбіція

ambitious амбітний

brain мозок

competition змагання

competitive суперницький, конкурентний

determination рішучість

determined рішучий, сповнений рішучості

difficult складний

difficulty труднощі, перешкода
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enthusiasm ентузіазм

enthusiastic сповнений ентузіазму

exhibition виставка, показ

expense витрата, кошт

interest інтерес

interesting цікавий

luck удача, везіння

lucky щасливий, удачливий

manage справлятися, впоратися

passion пристрасть, палке захоплення

passionate пристрасний, палкий

privacy самотність, таємниця, приватність

seaside побережжя, узбережжя моря

silly нерозумний, дурний

success успіх

successful успішний

thought думка, ідея

tune in to налаштуватися на (щось), бути співзвучним (чомусь)

GRAMMAR 4E GRAMMAR 4E
canoe каное

film star кінозірка

rock star рок-зірка

EVERYDAY ENGLISH 4F EVERYDAY ENGLISH 4F
Don’t panic. Не панікуй.

give somebody a lift підвезти когось

lost property загублена річ, втрачене майно

patient терплячий

purse гаманець, сумочка

request прохання, просити, робити запит

respond відповідати

That’s a surprise! Оце сюрприз!

… think carefully. ... добре подумай.

What’s wrong? Що трапилось?

You’ll be fine. Усе буде добре.

Can / Could you …, please? Чи можеш ти / ти міг би..., будь ласка?

Here you are. Ось, будь ласка.

I need some help, please. Мені потрібна допомога. / Допоможіть, будь ласка.

I’m afraid I / you can’t … Боюся, я не можу / ти не можеш ...

OK. Гаразд.

Sorry. Вибач.

Sure. Звісно.

Would you mind (not) -ing …, please? Ти не міг би (не) ..., будь ласка?

Yes, of course. Авжеж, звичайно.
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READING AND VOCABULARY 4G READING AND VOCABULARY 4G
absolutely безумовно, абсолютно

advise радити, давати пораду

certain впевнений

committed відданий, вірний, цілеспрямований

completely повністю, зовсім

conscientious сумлінний, чесний, добросовісний

creative творчий

dedicated відданий, що присвятив себе

dress up наряджатися

extremely надзвичайно

flexible гнучкий

fully цілком, зовсім, повністю

highly дуже, сильно, надзвичайно

incredibly неймовірно

judge суддя

motivated умотивований

organized організований

participate брати участь

punctual пунктуальний

qualified компетентний, кваліфікований, підхожий

personal statement мотиваційний лист

reliable надійний

rewarding що приносить задоволення

sales assistant продавець

sewing шиття

suit костюм

totally повністю, цілком, зовсім

trend тенденція, мода

varied різний, різноманітний

WRITING 4h WRITING 4h

achievement досягнення

acting акторська гра

characteristic характерна риса, особливість

environment середовище, довкілля

express yourself висловлюватися, виражатися

hobby хобі

survival skills навички виживання

work experience досвід роботи

VOCABULARY 5A VOCABULARY 5A
ankle щиколотка

dye your hair фарбувати волосся

fair справедливий

freedom свобода

get your ears pierced проколоти вуха



Wordlist from Link 7 Student Book 13 © Oxford University Press 2022

Wordlist This list contains the key words from the units in the Link 7 Student Book (ISBN: 4619394)

get a tattoo зробити татуювання

go to bed late пізно лягати спати

have friends round зібратися у колі друзів

have parties влаштовувати вечірки

lie in at the weekend відсипатися на вихідних

mess безлад

play loud music слухати гучну музику

post photos online публікувати фотографії онлайн

rule правило

spend a lot of time online проводити багато часу онлайн

stay out late повертатися додому пізно

unfair несправедливий

vase ваза

watch what you like дивитися, що забажаєш

wear what you like одягати, що забажаєш

READING 5B READING 5B
break the rules порушувати правила

conflict конфлікт

consequences наслідки

deal with розбиратися з, справлятися з

guidelines керівні принципи, настанови

in charge на чолі, за головного

lie брехати, говорити неправду

permission дозвіл

prioritize встановлювати пріоритети, розташовувати за пріоритетами

respect повага

responsibilities обов’язки

speak your mind відверто висловлювати свою думку

truth правда

GRAMMAR 5C GRAMMAR 5C
argument суперечка

embarrass конфузити, засоромлювати

prohibition заборона

unhealthy нездоровий, шкідливий

LISTENING AND VOCABULARY 5D LISTENING AND VOCABULARY 5D
agreement згода, домовленість

clean the bathroom прибирати у ванній кімнаті

clear / lay the table прибирати зі столу / накривати на стіл

comfortable зручний

do the ironing прасувати

do the laundry прати білизну

dry / wash the dishes сушити/мити посуд

empty the bin викидати сміття

household chore робота по дому

housework робота по дому
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load / unload the dishwasher завантажувати / розвантажувати посудомийну машину

make your bed застеляти ліжко

mow the lawn стригти газон

nearly майже, приблизно

put (your clothes) away прибирати (свій одяг)

rubbish сміття

sweep the floor підмітати підлогу

tidy your room прибирати у своїй кімнаті

vacuum (the carpet) пилососити (килим)

GRAMMAR 5E GRAMMAR 5E
all in all загалом

as a rule як правило

basically в основному

essentially по суті

generalize узагальнювати

generally зазвичай, як правило, взагалі

in general взагалі, загалом

obligation обов’язок

obliged зобов’язаний

on the whole y цілому

overall y цілому, взагалі, загалом

uniform форма (одягу)

EVERYDAY ENGLISH 5F EVERYDAY ENGLISH 5F
clean-up прибирання

collect збирати

drop упускати, кидати

gloves рукавиці

Here you go … Ось, будь ласка.

Let’s do it. Давай (це зробимо).

litter сміття

Look what … Дивись, що...

neighbour сусід

Over here! Сюди! Тут!

What’s going on? Що відбувається?

Can I do anything? Чи можу я чимось допомогти?

Can I help you? Чи можу я тобі допомогти?

Do you need some help? Вам потрібна допомога?

Don’t worry, I’ll / we’ll do it. Не хвилюйся, я це зроблю / ми це зробимо.

If you want, I can … Якщо хочеш, я можу...

It’s OK, I can do it. Гаразд, я зроблю це.

Thank you. Дякую тобі.

Thanks. Дякую.

That would be great / brilliant. Було б здорово / фантастично.

Would you like me / us to …? Ти хотів би, щоб я /ми...?

Would you like some help? Тобі потрібна допомога?
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Yes, please. Так, будь ласка.

READING AND VOCABULARY 5G READING AND VOCABULARY 5G
appreciate цінувати, бути вдячним

argue сперечатися

cheat шахраювати, обдурювати

communicate спілкуватися

disagree не згоджуватися, розходитися в думках

fed up ситий по горло

generation покоління

generation gap конфлікт поколінь

get into trouble потрапити у скрутне становище

immature незрілий

intolerant нетерпимий, нетолерантний

mis-understanding непорозуміння

punishment кара, покарання

rebellious бунтівний, бунтарський

reward (noun) нагорода

sign (verb) підписувати

strict суворий

unfair несправедливий

value (verb) цінувати, дорожити

WRITING 5h WRITING 5h

engineer інженер

informal неофіційний

point of view точка зору

relationship взаємини, зв’язок

REVISION 5I REVISION 5I
diary щоденник

REPETYTORIUM 5J REPETYTORIUM 5J
chewing gum жувальна гумка

dangerous небезпечний

dirty брудний

knock стукати

law закон

need the toilet потрібно в туалет

pigeon голуб

reason причина

stranger незнайомець

VOCABULARY 6A VOCABULARY 6A
amazing дивовижний

ancient стародавній

awful жахливий

boiling киплячий

delicious дуже смачний
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fantastic фантастичний

fascinating чарівний, захопливий

freezing крижаний, дуже холодний

furious розлючений, шалений

hilarious смішний, кумедний

huge велетенський

miserable нещасний

packed укладений, упакований

starving дуже голодний

tiny крихітний

weird дивний, химерний

READING 6B READING 6B
astonishing дивовижний

crane журавель, підйомний кран

disgusting огидний, гидкий, обурливий

exhausting стомливий, виснажливий

messy брудний, неохайний

plate тарілка

safety belt рятувальний пояс, ремінь безпеки

senses почуття, відчуття

terrifying лякаючий, жахливий

thrilling хвилюючий, захоплюючий

GRAMMAR 6C GRAMMAR 6C
cuddle пригортати, міцно обіймати

front door вхідні двері

relaxing розслаблюючий

LISTENING AND VOCABULARY 6D LISTENING AND VOCABULARY 6D
afford мати змогу, дозволяти собі

babysitting догляд за дітьми

big spender  марнотратник

borrow позичати (у когось)

buy купувати

cost коштувати

earn заробляти

generous щедрий

lend позичати (комусь)

owe бути винним, заборгувати

pay платити

pay back відплатити

pay for заплатити за

pocket money кишенькові гроші

reduce знижувати, зменшувати, скорочувати

rich багатий

save заощаджувати

save up (for) збирати (на)
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sell продати

spend витрачати

spending habits звички щодо витрачання грошей

waste марнувати, розтрачувати

GRAMMAR 6E GRAMMAR 6E
disappointing невтішний, що викликає розчарування

fluently плавно, вільно

look like бути схожим

EVERYDAY ENGLISH 6F EVERYDAY ENGLISH 6F
apologize просити пробачення

clear ясний

counter прилавок

excuse виправдання

I’ll deal with ... Я впораюсь із ...

It can’t be that difficult. Це не може бути дуже складно.

Look what you’ve done! Подивися, що ти накоїв!

on time вчасно

part-time job робота неповний тиждень

promise обіцяти

proper належний

supervised під наглядом / керуванням

support підтримувати

take the order приймати замовлення

That’s not a bad idea. Це непогана ідея.

waitress офіціантка

You’re making it worse! Ти робиш ще гірше!

Don’t worry. Не хвилюйся.

I apologize for / about ... Я прошу пробачення за ...

I didn’t mean to. Я не хотів.

I don’t know how it happened. Я не знаю, як це сталося.

I’m afraid ... Боюся, ...

I’m (really / so) sorry. Мені (дуже) шкода.

It’s all right / fine. Все гаразд / добре.

It was an accident. Це сталося випадково.

It wasn’t my fault. Я не винен.

It won’t happen again. Це більше не повториться.

Never mind. Нічого страшного.

Not to worry. Не варто хвилюватися.

Sorry. Вибачте.

READING AND VOCABULARY 6G READING AND VOCABULARY 6G
bargain вигідна ціна

boutique бутик

brand бренд

break перерва

choice вибір
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craft майстерність, ремесло

department store універмаг

designer label дизайнерський одяг

discount store магазин знижених цін

escape утекти

hand-made ручної роботи

make sure переконуватись

market stall прилавок на ринку

performer виконавець

pick вибирати, відбирати

sales розпродажі

shopping centre торгово-розважальний центр

short of time мало часу

window shopping розглядання вітрин

WRITING 6H WRITING 6H
awesome фантастичний

building будівля

chill out розслабитися

description опис

fact факт

fountain фонтан

gaming area ігрова зона

virtual reality station VR-станція

VOCABULARY 7A VOCABULARY 7A
acid rain кислотний дощ

alternative energy альтернативна енергія

carbon dioxide вуглекислий газ

chemical хімікат, хімічний

climate change зміна клімату

emissions викиди (переважно газові), вихлопи

energy енергія

environmentally friendly нешкідливий для довкілля

fossil fuel викопне паливо

global warming глобальне потепління

harm шкодити

harmful шкідливий

industry промисловість

left over залишений, залишковий

ozone layer озоновий шар

packaging упаковка

pollution забруднення

power енергія

protect захищати

recycling bank пункт збору відходів

release звільнити, випустити
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rubbish сміття

scientist науковець, учений

strength сила

surface поверхня

toxic waste токсичні відходи

READING 7B READING 7B
activist активіст

campaign кампанія

destroy знищувати

go on strike оголошувати страйк

government уряд

inspire надихати

natural resources природні ресурси

on fire палаючий, у вогні

piece of wood шматок деревини

policy політика

pressure group група тиску (яка впливає на політиків, громадську думку)

refuse відмовлятися

slogan гасло, девіз

survive виживати

switch (verb) міняти, перемикати, переводити

timber деревина, лісоматеріали

GRAMMAR 7C GRAMMAR 7C
can (металева) банка

grade оцінка

ice лід

melt танути

produce виробляти, виготовляти

revise повторювати

tap кран (водопровідний)

LISTENING AND VOCABULARY 7D LISTENING AND VOCABULARY 7D
advantage перевага

balance баланс

bear ведмідь

conservation зберігання

ecosystem екосистема

endangered species загрожений / зникаючий вид

environmentalist захисник довкілля

extinction вимирання

habitat ареал

hunting полювання

in danger у небезпеці

in the wild у дикий природі

national park національний парк

native місцевий, тубільний
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natural state природний стан

recreate відтворювати

rescue рятувати

risk ризик

threatened якому загрожує щось

wildlife дика природа

wolf вовк

GRAMMAR 7E GRAMMAR 7E
clap плескати, аплодувати

follow-up продовження

lion лев

EVERYDAY ENGLISH 7F EVERYDAY ENGLISH 7F
Calm down. Заспокойся.

explore досліджувати

guide book путівник

I hope nothing’s wrong. Сподіваюсь, нічого не трапилось.

I’ll ring you. Я тобі зателефоную.

I promised … Я обіцяв ...

Oh, stop nagging! Ох, досить бурчати!

oversleep проспати

pocket кишеня

rehearse репетирувати

sleepy сонний

sunblock сонцезахисний засіб

That’s very odd. Дуже дивно.

Do you think I should ...? Вважаєш, мені слід ...?

I (don’t) think you / we should … Я (не) думаю, що ви / ми повинні...

If I were you, I’d / I wouldn’t …, На вашому місці я б / я б не ...,

It might be a good idea to … Може, варто ...

Right. Правильно.

That’s a good idea. Це гарна ідея.

What do you suggest I do? Що ти б мені порадив зробити?

What should I do? Що мені робити?

What would you do? Що б ти зробив?

Why don’t you …? Чому б тобі не …?

Yes. I’ll do that. Так, я зроблю це.

You might want to ... Може, ти захочеш ...

You’re right. Ти маєш рацію.

READING AND VOCABULARY 7G READING AND VOCABULARY 7G
aid допомога

appeal привабливість

charity благодійна організація

disaster лихо, нещастя, катастрофа

donate жертвувати

fundraising збір коштів
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gap year річна перерва

homeless бездомний, безпритульний

international aid organization міжнародна організація, що надає допомогу

non-profit organization неприбуткова організація

raffle ticket лотерейний квиток

raise money збирати гроші

rhino носоріг

prize приз, нагорода

sponsored фінансований

support підтримувати

take part in брати участь у

urgent терміновий, негайний, невідкладний

volunteer волонтер, доброволець; зголошуватися як волонтер, 
пропонувати свою допомогу

WRITING 7H WRITING 7H
available наявний, доступний

consider вважати, гадати, обмірковувати

funds фонди, кошти

roof дах

REVISION 7I REVISION 7I
hiking піший туризм

rhinoceros носоріг

REPETYTORIUM 7J REPETYTORIUM 7J
become ставати, робитися

cause причина, спричиняти

poster плакат

profit прибуток

silence тиша

VOCABULARY 8A VOCABULARY 8A
cardboard картон

concrete бетон

cotton бавовна

glass скло

gold золото

leather шкіра

paper папір

plastic пластик

rubber гума, каучук

silk шовк

silver срібло

steel сталь

stone камінь

wood дерево (матеріал), деревина

wool вовна
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READING 8B READING 8B
award нагорода

cloth матерія, тканина

dye фарбувати

extraction добування, екстракція

fabric тканина, матеріал

fold flat складати (пласко)

hard твердий, жорсткий

helmet шолом

injure травмувати, поранити

kill убивати

lightweight легкий

mix змішувати

quantity кількість

rarely рідко

solution рішення (проблеми)

solve a problem вирішити проблему

sustainable екологічний, стійкий

thread нитка

transform змінювати, перетворювати

waste відходи

GRAMMAR 8C GRAMMAR 8C
amount кількість

cover накривати, покривати

gadget пристрій

layer шар

no matter what за всяку ціну

pour наливати

smelly смердючий

treat поводитися, ставитися, лікувати

LISTENING AND VOCABULARY 8D LISTENING AND VOCABULARY 8D
adapt пристосуватися

audience аудиторія, слухачі

block of flats багатоквартирний будинок

build будувати

building будівля

construct будувати, споруджувати

cover накривати, покривати

create створювати

decorate прикрашати

design проєктувати; дизайн

develop розробляти

location місцеположення, розташування

protect захищати

resist чинити опір, протистояти
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shelter укривати, давати притулок, 

stilt паля, стояк

turf дерен

GRAMMAR 8E GRAMMAR 8E
adobe невипалена цегла, саман

brick цеглина, цегла

EVERYDAY ENGLISH 8F EVERYDAY ENGLISH 8F
check in перевірити в

disbelief невіра, недовіра

Don’t be too long. Поквапся. Не затримуйся.

I wish she’d hurry up. Якби ж вона поквапилась.

It’s not like her. На неї це не схоже.

reassure переконувати, підбадьорювати, утішати

relief полегшення

Shut up, Joey! Замовчи, Джої!

voice mail голосова пошта

We should get going. Нам потрібно йти.

All’s well that ends well. Добре те, що добре закінчується.

Are you (really) serious? Ти це серйозно?

Are you sure? Ти впевнений?

I don’t believe it! Я в це не вірю!

Phew! Фу! Ну й ну!

Thank goodness for that. Дякувати Богу за це.

That can’t be true! Не може бути!

That’s a / What a relief! Яке полегшення!

You can’t be serious! Ти ж не серйозно!

You must / You’ve got to be joking / kidding! Ти, напевно, жартуєш!

READING AND VOCABULARY 8G READING AND VOCABULARY 8G
amber янтар, бурштин

appearance (зовнішній) вигляд, зовнішність

border кордон

bright яскравий

century століття

craftsmen ремісники

dark темний

dull тьмяний, бляклий

golden золотий

greenish зеленуватий

hard твердий

honey мед

identify визначати, розпізнавати

jewellery ювелірні прикраси, коштовності

opaque непрозорий, темний, тьмяний

pale блідий

polished полірований, гладкий, блискучий
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reddish червонуватий, рудуватий

resin смола

rough нерівний, шорсткий

sculpture скульптура

shiny ясний, блискучий

silky шовковистий

smooth гладенький, рівний

soft м’який

sticky липкий, клейкий

substance речовина, матеріал

succeed досягти успіху

trade торгівля

transparent прозорий

trap пастка, піймати в пастку

treasure hunt пошуки скарбів

vary відрізнятися, різнитися

workshop майстерня

WRITING 8H WRITING 8H
As you can see … Як бачите, ...

bullet points пункти (переліку)

function функція

I’d like to present … Я хотів би представити ...

I’m going to tell you about … Я розповім вам про ...

Looking at the next slide, we notice that … На наступному слайді ми бачимо, що ...

manufacturer виробник

skateboard скейтборд

This is a picture of … Це зображення ..

This picture clearly shows … На цьому зображенні ясно видно ..

To conclude … Насамкінець, ..

To sum up … Підбиваючи підсумки, ...

REVISION 8I REVISION 8I
bracelet браслет

dragon дракон

light up запалити, засвічувати(-ся)

tile плитка, кахель, черепиця

scale луска

surround оточувати

REPETYTORIUM 8J REPETYTORIUM 8J
telephone box телефонна будка

umbrella парасолька

VOCABULARY 9A VOCABULARY 9A
be fit бути в хорошій фізичній формі

be unfit бути в поганій фізичній формі

breathing дихання
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diet раціон

downtime час відпочинку

energy енергія

exercise вправа

fit / unfit в хорошій / поганій фізичній формі

fresh air свіже повітря

get fit привести себе в хорошу фізичну форму

health здоров’я

hydration гідратація (насичення організму водою, підтримка водно-
сольового балансу)

keep fit підтримувати хорошу фізичну форму

lifestyle спосіб життя

meditation медитація

plenty велика кількість, у достатку

screen-time час користування пристроями

sleep сон

social life зустрічі, розваги, спілкування з людьми

stress стрес

suffer страждати

workout тренування

yoga йога

READING 9B READING 9B
break your leg зламати ногу

concentrate зосереджуватися

couch potato сидень, домосід

criticize критикувати

depressed пригнічений

facilities устаткування, обладнання

fitness fanatic фанат фітнесу

get distracted відволікатися

habits звички

have trouble мати складнощі (з чимось)

in shape у хорошій формі

out of shape у поганій формі, не в формі

stamina витривалість

strength сила

LISTENING AND VOCABULARY 9D LISTENING AND VOCABULARY 9D
be overweight мати зайву вагу

bones кістки

calcium кальцій

calories калорії

carbohydrates вуглеводи

connection зв’язок

cut out виключити, видалити

dairy молочні продукти
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fat жири

fizzy drinks газовані напої

junk food нездорова їжа

lose weight схуднути

minerals мінерали

muscles м’язи

nutrients поживні речовини

nutrition харчування

nuts горіхи

obesity ожиріння

performance функціювання, результати

protein білок

put on weight набирати вагу

snacks закуски, перекуси

strengthen посилювати, зміцнювати

sweeteners підсолоджувачі

vitamins вітаміни

weight вага

GRAMMAR 9E GRAMMAR 9E
action дія

shock шок

uphill на гору

EVERYDAY ENGLISH 9F EVERYDAY ENGLISH 9F
Don’t say that! Не кажи так!

Have a look. Подивись.

Here we go again! Знову те саме!

I’m absolutely positive … Я цілком впевнений ...

Let’s get going. Поїхали. Рушаймо.

queue черга

speculate міркувати, робити припущення, домислювати

That’s a must! Це (потрібно зробити) обов’язково!

You don’t say! Та невже!

I imagine ... Уявляю ...

I’m sure it’ll be ... Я впевнений, буде ...

It doesn’t look ... Не виглядає ...

It looks like / as if … Схоже на / що...

It must / might / could / can’t be … Це має / може / могло б / не може бути ...

Maybe we can … Мабуть, ми можемо ...

She’ll probably ... Вона, мабуть ...

She’s sure to ... Вона точно ...

That looks ... Виглядає ...

That sounds ... Звучить ...

READING AND VOCABULARY 9G READING AND VOCABULARY 9G
-based на основі

biodiversity біологічне різноманіття
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cut down on скорочувати, обмежувати

cut out виключити

deforestation вирубка лісу

demonstrate демонструвати, показувати

do without обходитися без (чогось)

ethical етичний

flexitarian флекситаріанець

get used to звикнути до (чогось)

give up покинути, відмовитися

immoral аморальний

increase збільшувати

keep up продовжувати, не припиняти

mainly переважно

occasionally іноді, часом

set out мати намір, збиратися (щось зробити)

suffering страждання

take off підніматися, злітати

take up братися (за щось), займатися (чимось)

treat поводитися, ставитися

turn into перетворюватися в/на

WRITING 9H WRITING 9H
canteen їдальня

goal ціль, мета

horrible жахливий

make a decision приймати рішення

option вибір, варіант, можливість

resist чинити опір, протистояти

REVISION 9I REVISION 9I
cause причина

enough достатньо

instead of замість

major головний, важливий, значний

pressure тиск

REPETYTORIUM 9J REPETYTORIUM 9J
accident нещасний випадок


