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Abolish – відмінити, знищувати (Unit 7) 
Abuse – зловживати, ображати (Unit 7) 
Accusation – обвинувачення (Unit 7) 
Accuse – звинувачувати (Unit 7) 
Accused – обвинувачуваний (Unit 7) 
Addict – наркоман (Unit 2) 
Adequate – адекватний, достатній (Unit 1) 
Adopt – всиновлювати (Unit 1) 
Adopted children – прийомні діти (Unit 1) 
Aftosa – афтоза, інфекційна та смертельна хвороба, що вражає рогату 
худобу (Unit 2) 
Artwork – витвір мистецтва (Unit 3) 
Ascendant – висхідний, панівний (Unit 8) 
Asylum – притулок, захисток (Unit 5) 
Bail out of prison – випускати когось із в’язниці (Unit 2) 
Bar – бар, буфет, стійка (Unit 6) 
Be in the limelight – бути в центрі уваги (Unit 2) 
Beauty parlour – косметичний кабінет (Unit 6) 
Bind – зв’язувати, перев’язувати (Unit 8) 
Binding – сліпучий (Unit 8) 
Boarding school – школа-інтернат (Unit 8) 
Boast – хвастати (Unit 8) 
Breach – порушення (закону) (Unit 7) 
Bride – наречена (Unit 6) 
Bridegroom – наречений (Unit 6) 
Bridge the gap – ліквідувати прориви (Unit 1) 
Charge with – звинувачувати в чомусь (Unit 7) 
Cherish – пестити (Unit 1) 
Churn – відчувати нудоту (Unit 8) 
Claim – вимагати; uphold the claim – підтримати вимоги, заяву (Unit 7) 
Come to one’s senses – почати думати зі здоровим глуздом (Unit 4) 
Commit a crime – здійснити злочин (Unit 7) 
Compassionate – жалісливий, співчутливий (Unit 8) 
Complexion – колір обличчя, вигляд (Unit 4) 
Confidence – упевненість, сміливість (Unit 4) 
Consumer – споживач (Unit 2) 
Contemplate – роздумувати (Unit 1) 
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Cope with – впоратися з чимось (Unit 8) 
Crack addict – наркоман, що використовує чистий кокаїн (Unit 2) 
Crawl – повзти, тягнутися (Unit 8) 
Criminal – злочинець (Unit 7) 
Cutback in government spending – зменшення державних коштів (Unit 5) 
Day-to-day commitment – повсякденна робота (Unit 5) 
Daze – дивувати, приголомшувати (Unit 8) 
Death penalty – смертна кара (Unit 7) 
Death-defying rebel – бунтівник, що кидає виклик смерті (Unit 8) 
Decay – занепад, руйнування (Unit 6) 
Decent – порядний (Unit 8) 
Decent family – поважна родина (Unit 2) 
Defendant – підсудний, обвинувачуваний (Unit 7) 
De-institutionalizing – відпустити, не тримати у закладі (Unit 5) 
Deny claim against – заперечувати звинувачення проти когось (Unit 2) 
Depressed – бути в пригніченому стані (Unit 3) 
Deprived of one’s culture – позбавлений культури (Unit 3) 
Desert – пустеля, пустельний (Unit 8) 
Develop close relationship – розвивати близькі відносини (Unit 1) 
Disabled – непрацездатний (Unit 5) 
Disappointment – розчарування (Unit 1) 
Discharge – віпускати (Unit 5) 
Discrimination – дискримінація (Unit 4) 
Disintegrate – поділяти на основні частини (Unit 1) 
Dissatisfaction – невдоволення (Unit 1) 
Divine – божественний, надзвичайний, ідеальний (Unit 2) 
Do away with – покінчити, знищити (Unit 4) 
Doom – гибель, прирікати на щось (Unit 8) 
Dope fiend – людина, залежна від наркотиків (Unit 2) 
Drug – наркотик (Unit 2) 
Drug abuse – зловживання наркотиками (Unit 2) 
Drug addict – наркоман (Unit 2) 
Drug possession – мати наркотики (Unit 2) 
Employ – наймати, використовувати (Unit 4) 
Encounter – зустріти несподівано (Unit 1) 
Encourage – надихати (Unit 5) 
Endangered – підвернений небезпеці (Unit 3) 
Experience – досвід (Unit 1) 
Extradition – видача злочинця (Unit 7) 
Eye shadow – тіні для повік (Unit 6) 
Fabulous – легендарний, казковий, неймовірний (Unit 6) 
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Fade away – згасати (Unit 2) 
Fail a cocaine test – позитивний результат тесту на кокаїн (Unit 2) 
First-hand experience – особистий досвід (Unit 4) 
Folk – народ, люди (Unit 2) 
For dear life – заради порятунку життя (Unit 7) 
Found a company – заснувати компанію (Unit 6) 
Found guilty – визнаний винним (Unit 2) 
Gearing services – скеровувати обслуговування (Unit 5) 
General practitioner – лікар-терапевт (Unit 4) 
Get a fair trial – судити справедливо (Unit 7) 
Get ahead of others – випереджати інших (Unit 8) 
Get one’s degree – отримати вчений ступінь (Unit 4) 
Get smth. into one’s head – тримати в голові (Unit 5) 
Ghost – дух (Unit 2) 
Hairdresser – перукар (Unit 6) 
Handicapped – розумово відсталий (Unit 1) 
Have a tough time – тяжко жити, переживати труднощі (Unit 4) 
Have something in common – мати спільні інтереси (Unit 4) 
Have ups and downs – переживати успіхи та невдачі (Unit 6) 
Headquarter – центр (Unit 8) 
Healer – зцілювати (Unit 8) 
Heir – спадкоємець (Unit 6) 
Hell of a life – пекельне життя (Unit 4) 
Heritage – спадщина (Unit 3) 
Hill – пагорб; be over the hill – у похилому віці; go downhill – старіти (Unit 5) 
Hold one’s breath – затамувати подих (Unit 6) 
Immemorial – незапам’ятний (Unit 3) 
Incalculable loss – незліченна втрата (Unit 3) 
Increasing – зростаючий (Unit 7) 
It costs an arm and a leg – дорого коштує (Unit 3) 
Jealous – ревнивий (Unit 1) 
Jeopardize – піддавати небезпеці, ризику (Unit 2) 
Junk – небезпечний наркотик (героїн) (Unit 2) 
Keep one’s mouth shut – тримати язик за зубами (Unit 4) 
Leper – прокажений (Unit 8) 
Life imprisonment – довічне ув’язнення (Unit 7) 
Lifted – вкрадений (Unit 3) 
Limelight – центр уваги; be in the limelight – бути в центрі уваги (Unit 2) 
Lipstick – губна помада (Unit 6) 
Loom – неясно вимальовуватися (Unit 8) 
Lumbering – 1. рухатися тяжко, незграбно; 2. захаращувати (Unit 8) 
Make a name for oneself – стати відомим (Unit 6) 
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Make a successful career – зробити успішну кар’єру (Unit 6) 
Mature – дозрівати, зрілий (Unit 8) 
Meet the demands – задовольняти потреби (Unit 5) 
Mental – розумовий, психічний (Unit 5) 
Mental deficiency – розумова відсталість (Unit 5) 
Mental health – розумово здорова людина (Unit 5) 
Mental hospital – психіатрична лікарня (Unit 5) 
Mental patient – душевнохворий (Unit 5) 
Merchandise – товари (Unit 5) 
Misdeed – лиходійство (Unit 2) 
Modestly – скромно (Unit 7) 
Nod – 1. кивати головою; 2. дрімати (Unit 8) 
Offset – компенсувати, відшкодовувати (Unit 8) 
Orphan – сирота (Unit 1) 
Orphanage – сирітський притулок (Unit 1) 
Over and over again – знову і знову (Unit 3) 
Pave the way to smb. – підготувати ґрунт для когось (Unit 6) 
Perpetual state of dissatisfaction – постійний стан невдоволеності (Unit 1) 
Pervasive – всеохоплюючий (Unit 8) 
Pillaging – грабіж, здобич (Unit 3) 
Plasterwork – робота з гіпсу (Unit 3) 
Police drugs raid – рейд поліції по боротьбі з наркотиками (Unit 2) 
Precautionary – попереджувальний (Unit 3) 
Precious – дорогоцінний (Unit 3) 
Pre-emptive strike – попереджувальний штрайк (Unit 1) 
Pull a car over – зупинити автомобіль біля дороги (Unit 8) 
Rabid dog – скажений собака (Unit 2) 
Racial discrimination – расова дискримінація (Unit 4) 
Raise salary – підняти зарплатню (Unit 5) 
Reckless act – нерозважний вчинок (Unit 2) 
Recover – відновлювати (Unit 3) 
Refugee – біженець (Unit 7) 
Release – звільнити (Unit 5) 
Relic – реліквія (Unit 3) 
Reluctant – неохочий (Unit 7) 
Resentful – ображений (Unit 1) 
Reserve money – накопичити гроші (Unit 5) 
Residential home – притулок для людей похилого віку (Unit 5) 
Resurface – змінювати покриття (фарбу) (Unit 3) 
Retain – утримувати, зберігати (Unit 5) 
Rewire the house – провести електрику, електризувати дім (Unit 6) 
Ridiculous – безглуздий, смішний (Unit 1) 
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Rush – мчати, нестися, наплив (Unit 6) 
Say the least – без перебільшень (Unit 4) 
Screen – 1. прикривати, укриття; 2. екран (Unit 8) 
Scrupulous – скрупульозний, делікатний (Unit 8) 
Sentence – вирок, рішення (Unit 7) 
Sewer – каналізаційна труба (Unit 2) 
Sexual discrimination – дискримінація за статтю (Unit 4) 
Sibling – брат чи сестра (Unit 8) 
Sleek – гладкий, сяючий (Unit 8) 
Slim chance – слабка надія (Unit 7) 
Soaring public cost – високі державні розцінки (Unit 5) 
Spare somebody the inconvenience – створити незручність для когось (Unit 6) 
Speed freak – любитель швидкої їзди (Unit 8) 
Spouse – дружина, чоловік (Unit 1) 
Squalid workhouse – брудний дім для бідних (Unit 5) 
Stand in the way – стояти у когось на шляху, перешкоджати (Unit 1) 
Start the ball rolling – дати поштовх, почати (Unit 5) 
Steal to order – вкрасти за замовленням (Unit 3) 
String of murders – ряд убивств (Unit 7) 
Strip – пограбувати (Unit 3) 
Suspect – підозрюваний (Unit 2) 
Suspension – призупинення (Unit 2) 
Take a lot of effort – докласти багато зусиль (Unit 4) 
Take my word – Повір моєму слову! (Unit 4) 
Tether – дійти до краю (Unit 1) 
The sun drops like a stone – сонце швидко сідає (Unit 8) 
Tick – цокати (про годинник) (Unit 8) 
Torture – катувати, мучити (Unit 7) 
Turn down – відмовитися (від пропозиції) (Unit 4) 
Ultimate – кінцевий, заключний (Unit 2) 
Unauthorized – неуповноважений, недозволений (Unit 2) 
Vanish without trace – зникнути без сліду (Unit 3) 
Vintage car – автомобіль старої марки (Unit 8) 
Virtual – фактичний (Unit 1) 
Virtue – сила, чеснота, цнотливість (Unit 4) 
Watchmaker – годинникар (Unit 6) 
Welfare – добробут (Unit 5) 
Well under way – втілювати в життя (Unit 5) 
Whatever its worth – скільки б не коштувало, якої б цінності не було (Unit 3) 
Whereabouts – місцезнаходження (Unit 1) 
Zip – спішити (Unit 8) 


