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WELCOME ВІТАЄМО
attic горище

balcony балкон

bear ведмідь

bin кошик на сміття

brilliant блискучий

budgie хвилястий папуга

but але

carrot морква

cauliflower цвітна капуста

cheese сир

chicken курка

comb гребінець

crocodile крокодил

cucumber огірок

dive пірнати

dry сухий

each кожний

elephant слон

every кожний, усі

feather перо, пір’їна

ferret тхір

few мало

find out дізнатися

fish риба

flannel фланель

free безкоштовний

from з, із

grape виноград

Great! Чудово!

guinea pig морська свинка

hairbrush щітка для волосся

hairdryer фен

ham шинка

hamster хом’як

how many скільки чогось (обчислювані)

How much is …? Скільки коштує... ?

How? Як?

idea ідея, думка

in у, в

jacket куртка

join приєднатися

late пізній, запізнілий

leg нога

lettuce салат-латук



Wordlist from Steps Plus Grade V Student Book 2 © Oxford University Press 2022

Wordlist This list contains the key words from the units in the Steps Plus Grade V Student Book (ISBN: 4206563)

lion лев

long довгий

monkey мавпа

mushroom гриб

neck шия

neither жоден (із двох)

new новий

noisy шумний, галасливий

notice оголошення, повідомлення

off вимкнено

on (on top of ) на (зверху)

on (switched on) увімкнено

onion цибуля

parrot папуга

pear груша

penguin пінгвін

pineapple ананас

potato картопля

rabbit кролик

raise збирати (гроші)

rat пацюк, щур

right (correct) правильний

same той самий, цей же

sausage сосиска, ковбаса

school trip шкільна екскурсія

shampoo шампунь

snake змія

soap мило

spider павук

strawberry полуниця, суниця

tail хвіст

tiger тигр

tissue тканина (в організмі)

toothbrush зубна щітка

toothpaste зубна паста

towel рушник

usually зазвичай

What’s the time? Котра година?

What’s that about? Про що це?

where де

Who’s that? Хто це?

wing крило

1 MY FRIENDS 1 МОЇ ДРУЗІ
(go) skateboarding кататися на скейтборді

above над
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also теж, також

appearance (зовнішній) вигляд, зовнішність

at the moment на даний момент

bank банк

believe вірити

belt ремінь

best найкращий

biscuit сухе печиво

Blind man’s buff жмурки

boots черевики

both обидва

bowling боулінг

bus driver водій автобуса

buy купувати

cap кепка

car boot sale барахолка

carry носити

catch ловити

chess шахи

cinema кінотеатр

close (adj) близький

coat пальто

collect збирати

Come on Нумо! Давай!

costume костюм (театральний, маскарадний, народний тощо)

dangerous небезпечний

dark темний

disaster лихо, катастрофа

dislikes неприязнь, антипатія

dress сукня

during протягом, під час

expensive дорогий

fancy dress вишукана сукня

fantastic фантастичний

fast швидкий

feel відчувати

glasses окуляри

glove рукавичка

go-karting картинг

hair волосся

hardly ever майже ніколи

hate ненавидіти

hoodie худі

I’d like to … Я б хотів...

invite запрошувати
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jeans джинси

jumper джемпер

left (position) ліворуч

Let me see. Дайте мені подумати.

live жити

manager менеджер

meal їжа

meet зустрічатися, знайомитися

middle середній

musical instrument музичний інструмент

need потребувати, мати потребу в чомусь

neighbour сусід

note (make notes) нотатка (нотувати)

Oh dear! О Боже!

open відчинено

organize організовувати

outside зовні, назовні

part (area) частина, сторона

party вечірка

pop music поп-музика

popular популярний

present (gift) подарунок

primary school початкова школа

problem проблема

put класти, ставити

quiz вікторина

rain дощити

right (position) праворуч

robber грабіжник

robbery пограбування

sanctuary храм, заповідник

saxophone саксофон

sea море

sell продати

shirt сорочка

shoe взуття

shorts шорти

skirt спідниця

sleepover ночівля (в когось)

smart розумний, елегантний

snow сніг

sock шкарпетка

sure звичайно

surf займатися серфінгом

sweatshirt світшот
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take брати

tidy охайний, акуратний

topic тема

tracksuit bottoms спортивні штани

trousers штани

uniform форма (одягу)

unusual незвичайний

use використовувати

wash мити

washing machine пральна машина

wear бути одягненим (у щось), носити (одяг, взуття)

wet мокрий

2 MY SCHOOL 2 МОЯ ШКОЛА
amazing дивовижний

any
(у питальних, умовних реченнях) який-небудь, яка-небудь 
кількість; (у заперечних реченнях) жодний, ніякий, ніскільки; 
(у стверджувальних реченнях) будь-який, усякий

bamboo бамбук

banana банан

bat кажан

bolognese болоньєзе

bookcase етажерка

bowl миска

break time перерва

bring приносити

butter масло

canteen їдальня

centimetre сантиметр

cheesecake чизкейк

come round зайти (в гості)

cream крем, вершки

delicious дуже смачний

desert десерт

dinner lady буфетниця

drop падіння

dry сухий

early рано

education освіта

egg яйце

eighty вісімдесят

Fair enough. Справедливо. / Згоден. / Гаразд.

flour борошно

forest ліс

fridge холодильник

future майбутнє

galaxy галактика
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head teacher директор школи

Here you go. Ось, будь ласка.

horrible жахливий

hour година

hungry голодний

interactive whiteboard інтерактивна дошка

kilo кілограм

large великий

learn вчитися

light (green) світло-(зелений)

litre літр

lucky щасливий, що приносить щастя

lunchtime час обіду

main course основне блюдо

mean означати, мати значення

milkshake молочний коктейль

more більше, ще

much багато (з незліч. іменниками)

music room музична кімната

Not again! Невже знову?

omelette омлет

only тільки

orange (fruit) апельсин

packed lunch обід, який принесли з дому

pancake млинець, оладок

pasta макаронні вироби

pay платити

pear груша

poor бідний, незаможний

poster плакат

reception приймальня

recipe рецепт

rubber гумовий

salt сіль

salty солоний

sand пісок

sandwich сандвіч

serve подавати (їжу)

shelf (shelves) полиця (полиці)

some трохи

starter закуска

suddenly раптом, несподівано

sugar цукор

superhero супергерой

sweater светр

tomato помідор
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tuck shop шкільний магазин

up угорі, вгору

vegetable овоч

village село

wardrobe шафа для одягу

Yuck! Фу, гидота!

REVIEW  UNITS 1–2 ПОВТОРЕННЯ, УРОКИ 1-2
anything else щось ще

certainly звісно

scarf шарф

3 MUSIC 3 МУЗИКА
(go) cycling кататися на велосипеді

band група

bass guitar бас-гітара

bored знуджений

cello віолончель

chat невимушено розмовляти, базікати

cheer up підбадьоритися

Christmas Різдво

clarinet кларнет

classical класичний

club клуб

concert концерт

country and western кантрі-музика

dancer танцюрист, танцівник

decide вирішити

Don’t worry. Не хвилюйся.

drum, the drums барабан, барабани

enter вступити

fall падіння

flute флейта

guitar гітара

hit record хітовий альбом

If you like. Якщо хочеш.

Irish dancing ірландські танці

joke жарт

keyboard синтезатор

kid дитина

laugh сміятися

mopey пригнічений

musical (play) мюзикл

nervous схвильований

No way! Не може бути!

noise шум, галас

open відчинено
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practise практикуватися

prize приз

rounders гилка (англійська гра в м’яч)

talent show талант-шоу

tambourine бубон, тамбурин

terrible жахливий

tired утомлений

top топ, блузка

track трек (запис)

trumpet труба, сурма

turn поворот

violin скрипка

What’s the matter? Що трапилось?

world світ

wrong неправильно

4 DIGITAL WORLD 4 ЦИФРОВИЙ СВІТ
angry сердитий, злий

ant мураха

around усюди, навкруги, скрізь

burn (CD) записати компакт-диск

car keys ключі від автомобіля

change решта

chest грудна клітка, груди

click клацати

comfortable зручний

connection підключення

cupboard шафа, буфет

download завантажити

DVD player DVD-плеєр

earphones навушники

enormous величезний

field поле

film (v) знімати (фільм)

folder файл

games console ігрова приставка

guitar solo соло на гітарі

hand рука

I’d better go. Я, мабуть, піду.

insect комаха

keyboard (computer) клавіатура (комп’ютер)

language мова

link посилання, інтернет-посилання

little малий, мало

log onto увійти на

memory stick флешка
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microphone мікрофон

mobile phone мобільний телефон

modern сучасний

monitor монітор

mouse миша (комп’ютерна)

mouse mat килимок для миші

out поза домом, роботою

penny (pence) пенні (пенс)

pick up підібрати

picnic пікнік

podcast подкаст

postcard листівка

pound фунт

printer and scanner принтер і сканер

quick швидкий

real дійсний, реальний, справжній

record записати

router роутер

science (природнича) наука

screen екран

send відправляти

skyscraper хмарочос

somebody хтось, дехто

speaker динамік, колонка

still досі

technology технологія

teenager підліток

texting надсилання SMS

through через, крізь, по

tiny крихітний

webcam веб-камера

REVIEW UNITS 3–4 ПОВТОРЕННЯ, УРОКИ 3-4
bench лава, лавка

leaf (leaves) лист (листя)

5 NATURE 5 ПРИРОДА
across упоперек, крізь, через

adult дорослий

area площа, ділянка

beach пляжний

because оскільки, тому що

borrow позичати (у когось)

breeze легкий вітерець, бриз

cage клітка

cheetah гепард

church церква
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cliff круча, стрімка скеля

close (shut) закривати, зачиняти

coconut кокос

cool прохолодний

country село

countryside сільська місцевість

cute миловидий

cycle їздити на велосипеді

deep глибокий

Earth Земля

eighth вісімдесят

enjoy любити, насолоджуватися

exciting захоплюючий

explore досліджувати

far далеко

fishing риболовля

fix ремонтувати

friendly дружній

gorilla горила

hill пагорб

hot гарячий, жаркий

ice hockey хокей на льоду

important важливий

In my opinion … Я вважаю,...

intelligent розумний

island острів

km кілометр

lake озеро

land (adj) сухопутний

landscape пейзаж

machine машина, пристрій

mark рівень

mountain гора

north північ

of course звичайно

paradise рай

radio радіо

river річка

sail вітрило

sea море

seal (animal) тюлень

shady тінистий

shark акула

shine (sun) світити, сяяти

show-off позер

sponsor спонсорувати, фінансувати
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strong сильний

surf займатися серфінгом

Switzerland Швейцарія

top (of a mountain) вершина

tourist турист

tropical тропічний

valley долина

waterfall водоспад

way спосіб

weather погода

What are you doing? Що робиш?

woods ліс

6 MY TOWN 6 МОЄ МІСТО
artist художник, митець

bus stop автобусна зупинка

busy діяльний, зайнятий

century століття

city centre центр міста

department store універмаг

directions вказівки, як пройти

empty порожній

flight політ

follow іти (слідом) за кимось

guide путівник (книга)

hospital лікарня

How long …? Як довго ...?

ill хворий

impossible неможливо

left (direction) ліворуч

location місцеположення, розташування

lost загублений

museum музей

national holiday національне свято

newspaper seller продавець газет

opposite напроти

paint малювати (фарбами)

plane літак

police station поліцейський відділок

post надсилати поштою

post office пошта

prison в’язниця

project проєкт

restaurant ресторан

right (direction) праворуч

show показувати
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silver срібло

size розмір

theatre театр

third третій

ticket office квиткова каса

tour guide туристичний гід, екскурсовод

tournament турнір

train station залізнична станція

travel подорожувати

What a waste of time! Яка марна трата часу!

REVIEW UNITS 5–6 ПОВТОРЕННЯ, УРОКИ 5–6
adjective прикметник

article стаття

chef шеф-кухар

fluffy пухнастий

height зріст

noun іменник

parts of speech частини мови

verb дієслово

wildlife дика природа

7 PEOPLE 7 ЛЮДИ
alien іноземець, чужоземець, інопланетянин

author автор

be born народитися

builder будівельник

charity благодійна організація

chef шеф-кухар

computer programmer програміст, комп’ютерний спеціаліст

copy копія, копіювати

destroy знищувати

die померти

excuse вибачати

firefighter пожежник

football player футболіст

gardener садівник

girlfriend подруга

ghost привид

ground земля, ґрунт

grow up виростати, дорослішати

history історія

housework робота по дому

inside всередині

journalist журналіст

kill убивати

kind різновид. рід
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king король

leave покидати, залишати

mechanic механік

mouth рот

nurse медсестра

office worker офісний працівник

phone (verb) дзвонити

plant садити

police officer поліцейський

Pope Папа Римський

priest священик

Prime Minister прем’єр-міністр

queen королева

royal family королівська сім’я

save зберігати

shop assistant продавець

skin шкіра

soldier солдат

sound звук

spacecraft космічний корабель

step крокувати, крок

street вулиця

surprised здивований

test випробування

trick обманювати, обдурювати

vet ветеринар

wax віск

writer письменник

8 AROUND THE WORLD 8 НАВКОЛО СВІТУ
adult дорослий

afraid наляканий, який боїться

airport аеропорт

Belarus Білорусь

Belarusian білоруський

best wishes усього найкращого

break ламати

British британський

cloudy похмурий

congratulations вітання

cross перетинати

crowd натовп

Czech чеський

discover відкривати

dream мріяти

dry сухий
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escape from утекти від

evil зло

excited збуджений, схвильований

final остаточний

flat (adj) плоский, рівний

flight attendant стюардеса

France Франція

French французький

German німецький

Greece Греція

Greek грецький

guess здогадуватися, припускати

Ireland Ірландія

Irish ірландський

It’s a pity. Шкода!

Italian італійський

join приєднатися

jumper джемпер

kangaroo кенгуру

kind (adj) добрий

midnight північ (про час)

passport паспорт

Polish польський

prison в’язниця

Russia Росія

Russian російський

safe (adj) безпечний

score рахунок (гри)

score забити гол

shout кричати

skier лижник

Slovakia Словаччина

Slovakian словацький

smile посмішка

Spanish іспанський

Sweden Швеція

Swedish шведський

the Czech Republic Чехія (Чеська Республіка)

the United Kingdom Велика Британія

thrill глибоке хвилювання, збудження

timetable (train) розклад (руху поїздів)

toast грінка, тост

trap пастка

travel agent’s туристична агенція

Ukraine Україна

Ukrainian український
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university університет

water sport водний спорт

wild дикий

win виграти

HALLOWEEN ХЕЛЛОВІН
monster монстр

apple bobbing гра, у якій потрібно діставати яблука із таза з водою

bite кусати

cemetery кладовище

cut вирізати

grave могила

knock стукати

lantern ліхтар

normal нормальний

relative родич

seed насіння, зерно

witch відьма

Hogmanay Хогманай

New Year’s Eve переддень Нового року

thousand тисяча


