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Посібник є продовженням попереднього видання “Англійська
мова за 4 тижні”. Запропонований інтенсивний курс англійської
мови зацікавить не лише тих, хто починає її вивчати, а й тих, у кого
виникла потреба швидко та ефективно відтворити в пам’яті
англійську лексику і повторити граматику.
До посібника додається компакт-диск із записами всіх
діалогів.
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Видавництво «Навчальна книга – Богдан»
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного
реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції
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«Англійська за 4 тижні. Етап 2» – підручник для самостійного
вивчення англійської мови на середньому рівні. Може
розглядатися як самостійна публікація чи продовження
нашого попереднього підручника «Англійська за чотири
тижні», який є курсом англійської мови для початківців. Тому
наш підручник призначений для всіх, хто опанував основи
англійської мови і прагне поглибити свої знання.
Підручник поділений на 28 уроків. Якщо опрацьовуватимеш
щодня по одному уроку, опануєш матеріал підручника за
чотири тижні. Тривалість навчання може бути довшою, якщо
ти розділятимеш матеріал кожного уроку на кілька частин –
тобто на два чи три дні. У вивченні іноземних мов важливою
умовою є регулярність: кращого результату можна досягнути,
якщо приділяти вивченню матеріалу по двадцять хвилин
щодня, ніж дві години двічі на тиждень.
Кожен з двадцяти восьми уроків складається з п’яти розділів.
Розділ перший: ДІАЛОГ
Діалог відображає ситуації з життя, містить барвисту лексику,
цікаві звороти та часто вживані граматичні структури. Кожен
урок розпочинається з діалогу та його перекладу українською
мовою. Також діалоги записані на диск.
Розділ другий: ГРАМАТИКА
У цій частині подаються нові відомості з граматики або ж
розширюються подані раніше. У другому випадку з’являється
вказівка на те, до якої лекції потрібно повернутися.
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Розділ третій: РОЗМОВНА МОВА
Ця частина містить звороти і вислови, що необхідні в певних
ситуаціях, наприклад, коли ми шукаємо роботу, даємо пораду,
домовляємося про зустріч. Більшість зворотів у цій частині
взята з діалогу, але наводяться також нові.
Розділ четвертий: ВПРАВИ
Кожен урок містить близько шести різнотипних вправ, які
дають можливість перевірити рівень опанування мовного
матеріалу. Відповіді до вправ знаходяться в кінці книжки.
Розділ п’ятий: СЛОВНИЧОК
Нові слова і звороти, що з’являються у діалозі, а також у
частинах 2 і 3 кожного уроку, подані в алфавітному порядку
разом з українським перекладом і транскрипцією (пояснення
символів транскрипції – дивись розділ ВИМОВА). У кінці
кожного уроку є тематичні словники відповідно до теми
діалогу. У них вміщена як лексика з діалогу, так і нова лексика.
Кожен урок потрібно поділити на кілька етапів.
1. Слухання діалогу без звіряння з текстом. Це дозволить Тобі
засвоїти англійську вимову й інтонацію, уникнути багатьох
помилок. Слухаючи, пробуй зорієнтуватися, хто говорить
і де ці особи знаходяться.
2. Слухання діалогу і одночасне звіряння його з текстом.
Слухаючи аудіозапис, подумки читай діалог. Старайся
зорієнтуватися, про що йдеться в діалозі.
3. Знайомство з українським перекладом і повторне прослуховування діалогу – цього разу з повним розумінням.
Слухаючи аудіозапис, подумки читай діалог. Перевір
значення незрозумілих слів у частині ЛЕКСИКА.
4. Кількаразове читання діалогу вголос разом із аудіозаписом.
Читай по черзі всі ролі – Павла, Лаури і т. д. Багаторазове
повторення діалогу допоможе Тобі опанувати правильну
вимову і запам’ятати слова і звороти.

5. Ознайомлення з поясненнями в частині ГРАМАТИКА
і запам’ятовування матеріалу. Пошукай у діалозі приклади,
що ілюструють граматичні відомості, подані в цій частині.
6. Знайомство зі зворотами у частині РОЗМОВНА МОВА.
Пошукай ці звороти в діалозі (пам’ятаючи, що не всі там
з’являються). Усі звороти вивчи напам’ять.
7. Виконання вправ. Зроби вправи письмово і перевір їх за
допомогою відповідей в кінці книжки.
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УРОК
1. On the plane

2. What do you do?

ГРАМАТИКА

РОЗМОВНА МОВА

ЛЕКСИКА

to be – бути
have got – мати

представлення
клопоти з розумінням
пропозиції – let’s

країни та національності

замовлення їжі
години
подяка
прощання

щоденні дії

розмови по телефону
прохання – can / could

дієслова і прикметники з
залежними прийменниками

дозвіл – you can / is it OK if...?
рекомендації – should, don’t
співчуття
гостинність

меблі та побутова
техніка

опис вигляду (1)
вік
прохання – рівень формальності
прошу
покупки
вибачення – sorry / excuse me

сім’я

модальне дієслово can
прикметники і присвійні займенники
теперішній простий час – present simple

позначення частотності
дієприкметник теперішнього часу
would like

3. Looking for a room

теперішній час – present continuous

окреслення часу
теперішній простий час – 3 ос.
однини
there is / there are
прийменники – a / the

дієслово з інфінітивом
4. Are you interested in
the room?

5. The tube’s more
interesting

6. Shopping for food

порівняння теперішніх часів –
present simple & continuous
присвійні форми – Saxon Genitive, …of…, whose
складені дієслова – phrasal verbs
I’m here to see the room
should

ступені порівняння прикметників
порівняння
займенник ‘one’
модальні дієслова – загальна
інформація
злічувані та незлічувані іменники
кількість – some, any, no, …
a piece of

їжа
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9

УРОК

ГРАМАТИКА

7. Internet café

минулий простий час – past simple
позначення часу – минулий
простий час
розповідь про плани – теперішній тривалий час
позначення часу – розповідь про
плани
безособова форма – you
8. Great to see you again минулий простий час – питання
і заперечення
більше нерегулярних дієслів вираження майбутнього – going to
прислівники способу
9. I hated this film!
підрядне означальне речення
опускання відносного займенника
прийменники у підрядних означальних реченнях
when where why

10. Looking for a job

інфінітив і дієприкметник теперішнього часу
пасивний стан
модальні дієслова – must, need,
will, ought to
had better

11. Job interview

теперішній доконаний час –
використання
since, for
be in / be to

12. Haven’t you finished
yet?

теперішній тривалий час з прислівником ‘always’
теперішній доконаний час –
інше значення
більше неправильних дієслів
обставини часу – just, yet, already
borrow / lend

РОЗМОВНА МОВА

ЛЕКСИКА

написання електронних листів
та листівок
призначення зустрічі

комп’ютери та телефони

пропозиції – what about,...
привітання

вислови з дієсловом get

уподобання
причина та наслідок
представлення когось
несподівана зустріч
подяки

кіно, фільм,
телебачення

поради
вміння
можливість і певність

характер та особистість

автобіографія – CV
форми адреси
пропозиція – why not?

праця

рекомендації
правдоподібність
можливість
спонтанні пропозиції – will

teach – learn – study
hear – listen
watch – look at – see
come – go
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11

УРОК
13. In a restaurant

14. Teatime

ГРАМАТИКА

РОЗМОВНА МОВА

ЛЕКСИКА

теперішній доконаний
та минулий простий час – порівняння
більше неправильних дієслів
майбутній простий час – future

в ресторані
рекомендації (1)

ресторан, рецепти, смак

simple

різні способи вираження майбутнього – will, going to, present

there you are!

поведінка за столом
висловлення думки
запрошення

пори року, погода, проблеми навколишнього
середовища

висновки – can’t / must
вигуки
опіка

спорт

continuous;
too / enough

15. At a football match

допустові речення: although,
even though, but

речення умови – if / whenever
модальне дієслово з дієсловом, що
виражає тривалу дію (should be

I know what you mean

winning)

16. At the dentist’s

непряма мова
дієслова в непрямій мові (say, tell;
insist that / offer to)
can’t wait

17. At a travel agency

обставинні речення часу (when, as
soon as, until, after…)

прийменники з окресленнями часу

у стоматолога
у лікаря
подяки
ouch! та інші вигуки

pain / ache / hurt

в туристичній агенції
перевага – would prefer / would

префікси з заперечним
значенням

частини тіла

rather

would (would prefer, would advise)

18. At a railway station

умовні речення І типу
теперішній простий час для
вираження майбутнього

подорож потягом
have a … – звороти, що
використовуються при прощанні

транспорт

минулий тривалий час – past
continuous
must have done / can’t have done

опис вигляду

поліція та злочин

дієслова, що не виступають у
тривалому часі
питання в непрямій мові

висловлення почуттів – захвату,
розчарування, подиву
рекомендації (2)

let

19. Thief on the train

20. Edinburgh festival

so do I / neither do I

wear / dress / put on

прохання пояснити
театр і музика
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13

УРОК
21. In a Scottish pub

22. Shopping

ГРАМАТИКА

РОЗМОВНА МОВА

ЛЕКСИКА

would, used to, be used to

в барі
згода та незгода
одиниці вимірювання
питання про місцезнаходження /
поради
в магазині

британська й американська англійська мова

пасивний стан (2)
короткі питання – question tags
so / such

прийменники місця
23. I’ve been working in

теперішній доконаний час – pre-

the garden all
weekend

sent perfect continuous
речення мети – to, for, so that, in
order to

24. How long have you

теперішній доконаний і простий

been studying French? час – порівняння

25. At the post office

26. A problem with
a watch

залежні запитання
умовні речення ІІ типу
питання в заперечній формі
давноминулий час – past perfect
давноминулий час у непрямій
мові

взуття, одяг, suit / fit

пропозиції допомоги
часті питання

навколо дому

прохання про інформацію
примус, дозвіл, заборона

навчання, освіта,
екзамени

I haven’t got a clue, etc

поради (2)
на пошті

дієслова та іменники,
що вживаються в
однаковій формі

в магазині: претензії / скарги

звороти зі словом ‘time’
годинник

would you mind?

be about to
it’s time

27. Art gallery

минулий (simple past) i давноминулий час (past perfect)
wish / if only

28. Where’s the cat?

умовні речення ІІІ типу
модальне дієслово + дієприкметник
минулого часу – might have hidden

висловлення жалю
художнє мистецтво,
sort of та інші неозначені окреслення кольори, форми
прощання та переказування вітань
hurry up
don’t panic

побажання щастя
зміна теми розмови

ідіоми
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15

Англійська вимова

У цьому самовчителі вимова слів подана у фонетичній транскрипції, передусім у розділі словника кожного уроку. Ознайомившись з фонетичними символами, можна без особливих
труднощів вивчити, як вимовляється кожне слово.
ГОЛОСНІ
фонетичний англійські
символ
приклади
[i:]
[I]

eat leave key
in sit big

[e]
[{]
[V]
[A:]
[Q]
[O:]
[U]
[u:]
[3:]

egg set many
animal map lamp
up love cut
art March far
on top wrong
order water more
put good full
rude group blue
earth learn fur

[@]

apart woman corner

приблизна вимова
довгий і
короткий звук, середній
між и та і
короткий закритий e
короткий відкритий e
короткий закритий a
довгий a, як у слові «спрaгa»
короткий звук o
довгий звук o
короткий у
довгий у
довгий гортанний голосний,
схожий на е
короткий закритий звук е
(звучить, як короткий голосний е у слові «може», особливо, коли, вимовляючи
швидко, його майже не чути)

ДИФТОНГИ
фонетичний англійські
символ
приклади
[eI]
[aI]
[OI]
[@U]
[aU]
[I@]
[e@]
[U@]

age fake say
eye nice buy
oyster voice boy
open moat go
out power how
ear nearby dear
air fairly wear
cruel pure tour

приблизна вимова
[eі]
[aі]
[оі]
[оу]
[aу]
[іе]
[e] + [ə]
[уе]

ПРИГОЛОСНІ
фонетичний англійські
символ
приклади
[p]
[b]
[t]
[d]
[k]
[g]
[f]
[v]
[T]

poor opera top
big lobster mob
team motor sit
dark badly food
car baker rock
group ago mug
foot offer loaf
veal cover move
thief author path

[D]

there father with

[s]
[z]
[S]
[Z]
[tS]
[dZ]
[m]

so fussy loss
zoo easy noise
shop cushion dish
gigolo pleasure beige
chap butcher patch
jam pyjama judge
man lemon sum

приблизна вимова
п
б
т
д
к
ґ
ф
в
с (глухий звук, при вимові
якого кінчик язика знаходиться між передніми зубами)
з (дзвінкий звук, при вимові
якого кінчик язика знаходиться між передніми зубами)
с
з
ш
ж
ч
дж
м
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16
[n]
[N]

no manner sun
sing finger stink

[h]
[l]
[r]
[j]
[w]

heat house perhaps
lamb yellow pull
raw red foreign
yes young lavyer
win twelve always

н
носовий звук наближений
до нґ
г
л
р
й
у нескладотворче, як у словах любов, кров

ІНШІ СИМВОЛИ
символ

приклад

пояснення

'

Could I get a receipt,
please?

Верхній наголос позначає
основний наголос, що вказує на наголошений склад –
тобто той, який вимовляється виразніше і голосніше від
решти.

[k@d_aI 'get_@ rI'si:
t 'pli: z]

Lessons
&
glossaries
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Could I get a receipt,
please?

Верхній наголос позначає
основний наголос, що вказує на наголошений склад –
тобто той, який вимовляється виразніше і голосніше від
решти.
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Урок 1
Lesson one:

Paweł
Bob
Paweł
Bob
Paweł
Bob
Paweł
Bob

Paweł
Bob
Paweł
Bob
Paweł
Bob
Paweł
Bob
Paweł

On the plane

Привіт!
Привіт!
Гарний краєвид.
Sorry, I don’t understand.
Oh, you’re not Polish. Sorry. It’s a beautiful view.
Yes, it is.
Are you American?
Yes, I’m from New York. I’ve got family in Poland
but I can’t speak Polish. I can understand a little
if people speak slowly. My name’s Bob.
Hi, nice to meet you. I’m Paweł.
Good to meet you, Paweł. Where are you from?
I’m from Warsaw. I’ve got a friend in New York.
She’s a student.
Is she at New York University?
I think so. No, she isn’t, she’s at Columbia.
Can she understand New Yorkers? They speak
very quickly!
She says she can now. Look, the ‘fasten seatbelt’
sign is on. I think we’re nearly in London.
Oops! I’ve got a problem with the seatbelt. Can
you see the stewardess anywhere?
Yes. Excuse me! My friend can’t fasten his seatbelt.

Bob

Hi, Paweł. What’s wrong? You look worried.

Paweł

My luggage isn’t here. This always happens to
me at baggage claim.
Oh no! What does it look like?
It’s a dark blue backpack. It’s got a Polish flag on
it.

Bob
Paweł
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Урок 1

Урок перший: В літаку
Павел
Боб
Павел
Боб
Павел
Боб
Павел
Боб
Павел
Боб
Павел
Боб
Павел
Боб
Павел
Боб
Павел
Боб

Привіт!
Привіт!
Гарний краєвид.
Перепрошую, не розумію.
Ага. Ти не поляк. Перепрошую. Гарний краєвид.
Tак.
Aмериканець?
Taк, з Нью-Йорка. Маю родичів у Польщі, але не
розмовляю польською. Tрохи розумію, якщо
люди говорять повільно. Мене звати Боб.
Привіт, приємно познайомитися. Я Павел.
Приємно з тобою познайомитися, Павел. Звідки ти?
З Варшави. Маю знайому в Нью-Йорку. Вона
студентка.
Вона в Нью-йоркському університеті?
Так мені здається. Ні, в університеті Колумбія.
Розуміє нью-йоркців? Вони говорять дуже
швидко.
Каже, що зараз розуміє. Подивись, увімкнувся знак
«пристебнути паски». Гадаю, ми уже майже в Лондоні.
Ой. У мене проблеми з паском. Ти бачиш десь
стюардесу?
Taк. Перепрошую! Mій знайомий не може пристебнути паска.

Привіт, Павел. Що трапилося? Ти виглядаєш
занепокоєним.
Павел Немає мого багажу. Зі мною завжди таке
трапляється під час отримання багажу.
Боб
О ні! Як він виглядає?
Павел Темно-синій рюкзак. До нього прикріплений
польський прапор.
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Bob
Paweł

Bob
Paweł
Bob
Paweł
Bob

That’s why it’s so precious to you.
Well, not quite. I’ve got everything in it. Have
you got your luggage? There are only two big
cases left on the carousel.
And they’re mine! Let’s go to the airline to report it.
No, let’s wait a minute.
OK. Hey, is that yours?
Yes it is! What a relief. Let’s go for a coffee to celebrate.
That’s a great idea.

21

Урок 1
Боб
Це тому він такий цінний для тебе?
Павел Ну, не зовсім так. У ньому всі мої речі. Ти маєш
свій багаж? На багажному конвеєрі залишилися
лише дві великі валізи.
Боб
Це мої! Ходімо, повідомимо про це перевізника.
Павел Ні, зачекаймо хвилинку.
Боб
Агов, це твій?
Павел Так, мій. Яке полегшення. Ходімо на каву, щоб це
відсвяткувати.
Боб
Чудова ідея.

ГРАМАТИКА
TO BE – БУТИ
She’s a student.
We’re nearly in London.
Where are you from?
Is that yours?
You’re not Polish.
My luggage isn’t here.

Вона студентка.
Ми вже майже в Лондоні.
Звідки ти?
Це твоє?
Ти не поляк.
Немає мого багажу.

Дієслово to be часто виступає у стягненій формі, особливо в
усному мовленні.
I am (I’m)
you are (you’re)
he / she / it is (he’s / she’s / it’s)

we are (we’re)
you are (you’re)
they are (they’re)

Питальну форму утворюємо за допомогою інверсії.
am I?
are you?
is he / she / it?

are we?
are you?
are they?
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Заперечну форму утворюємо шляхом вживання not безпосередньо після дієслова.
I am not (I’m not)

we are not (we aren’t / we’re
not)

you are not (you aren’t / you’re
not)

you are not (you aren’t / you’re
not)

he / she / it is not (he isn’t / he’s
not)

they are not (they aren’t /
they’re not)
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Урок 1
МОДАЛЬНЕ ДІЄСЛОВО – CAN

Модальне дієслово can означає можу, вмію.
I can understand a little.

Я можу дещо зрозуміти.

I can do it.

Я вмію це робити.

Питальну форму утворюємо за допомогою інверсії,
заперечну – за допомогою додавання not / n’t до дієслова.
Can she understand New Yorkers? Вона розуміє нью-йоркців?

HAVE GOT – МАТИ
I’ve got family in Poland.
We’ve got friends in New York.
Have you got your luggage?
Has she got family here?
I haven’t got time.
They haven’t got luggage.

Я маю родичів у Польщі.
Ми маємо знайомих у НьюЙорку.
Маєш свій багаж?
Вона має тут родину?
Я не маю часу.
Вони не мають багажу.

Can you swim?

Вмієш плавати?

My friend can’t fasten the seat
belt.

Мій знайомий не може застебнути паска.

I cannot speak French.

Я не вмію розмовляти французькою.

Модальне дієслово can часто поєднується з дієсловами see –
бачити, hear – чути, understand – розуміти.
Can you see the stewardess?

Ти бачиш стюардесу?

Дієслово have got також часто виступає у стягненій формі.

Can you hear me?

Ти чуєш мене?

I have got (I’ve got)

we have got (we’ve got)

I can’t understand.

Я не можу зрозуміти.

you have got (you’ve got)

you have got (you’ve got)

he/ she/ it has got (he’s / she’s /
it’s got)

they have got (they’ve got)

ПРИКМЕТНИКИ ТА ПРИСВІЙНІ ЗАЙМЕННИКИ
my – mine

Питальну форму утворюємо за допомогою інверсії;
заперечну – за допомогою not, що вживається безпосередньо
після дієслова.
have I got…?

I have not got (haven’t got)

have you got…?

you have not got (haven’t got)

has he got …? etc.

he / she / it has not got (hasn’t
got), etc.

our – ours

your – yours

your – yours

his, her, its – his, hers, its

their – theirs

Присвійні прикметники вживаються перед іменником.
My luggage isn’t here.

Немає мого багажу.

Have you got your luggage?

Ти маєш свій багаж?
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Присвійні займенники можуть виступати самостійно.
They’re mine!
Is that yours?
It’s hers.

Це моє!
Той твій (ваш)?
Це належить їй.

РОЗМОВНА МОВА
ПРЕДСТАВЛЕННЯ

25

Урок 1
Can you repeat, please?

Ти можеш повторити?

Could you say it again, please?

Ти міг би це повторити?

I don’t understand.

Я не розумію.

I don’t understand English very
well.

Я не дуже добре розумію
англійську.

I can’t speak Polish / English.

Я не розмовляю польською /
англійською.

ПРOПОЗИЦІЇ – LET’S

Мене звати Боб.
Я – Павел.
I’d like to introduce myself.
Я хочу відрекомендувати себе.
My name is …
Мене звати …
I live in New York.
Я живу в Нью-Йорку.
I’m from Warsaw.
Я з Варшави.
I’m Polish / American / Italian.
Я – поляк / американець /
італієць.
It’s nice / good to meet you.
Мені приємно з тобою познайомитися.
Pleased to meet you, Mr. / Mrs.
Мені приємно познайомитися
Smith.
з вами, пане / пані Сміт.
How do you do, Mr. / Mrs. Smith? Як Ваші справи пане / пані Сміт.
What’s your name?
Як тебе звати?
What’s your first name?
Яке твоє ім’я?
What’s your surname?
Яке твоє прізвище?
Can you spell your surname,
Скажіть, будь ласка, своє пріplease?
звище по буквах.
Where are you from?
Звідки ти?
Are you British / German?
Ти британець / німець?
My name’s Bob.
I’m Paweł.

Let’s go to the airline to report it. Ходімо повідомимо про це

перевізника.

Let’s wait a minute.

Зачекаймо хвилину.

Let’s go for a coffee.

Ходімо на каву.

ВПРАВИ
Дайте відповіді на запитання.
1. What’s your name? ___________________________________
2. What’s your surname? _________________________________
3. Where are you from? __________________________________
4. Can you speak a foreign language? ______________________

Вставте дієслова to be або have got у відповідній формі.
1. Toby __________ (not) a car but he ___________ a motorbike.
2. The coffee _____________ (not) very good here.

ТРУДНОЩІ З РОЗУМІННЯМ
(I beg your) Pardon?

3. We _____________ a problem here. We can’t hear anything.

Прошу? Повторіть, я не почув.

1

4. I _____________ (not) worried. I _____________ angry!

2
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What’s your name?
Як тебе звати?
What’s your first name?
Яке твоє ім’я?
What’s your surname?
Яке твоє прізвище?
Can you spell your surname,
Скажіть, будь ласка, своє пріplease?
звище по буквах.
Where are you from?
Звідки ти?
Are you British / German?
Ти британець / німець?
My name’s Bob.
I’m Paweł.

Let’s go to the airline to report it. Ходімо повідомимо про це

перевізника.

Let’s wait a minute.

Зачекаймо хвилину.

Let’s go for a coffee.

Ходімо на каву.

ВПРАВИ
Дайте відповіді на запитання.
1. What’s your name? ___________________________________
2. What’s your surname? _________________________________
3. Where are you from? __________________________________
4. Can you speak a foreign language? ______________________

Вставте дієслова to be або have got у відповідній формі.
1. Toby __________ (not) a car but he ___________ a motorbike.
2. The coffee _____________ (not) very good here.

ТРУДНОЩІ З РОЗУМІННЯМ
(I beg your) Pardon?

3. We _____________ a problem here. We can’t hear anything.

Прошу? Повторіть, я не почув.

1

4. I _____________ (not) worried. I _____________ angry!

2
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5. My friends _____________ from France.

Підкресліть правильну відповідь.

5

6. They _____________ (not) got a house. They live in a flat.

1. ‘This is Mary. And this is her / his / hers dog.’ ‘It’s not her / hers /
his. It’s mine / my! Her / Hers / She hasn’t got a dog.’

Урок 1

2. ‘Where is Peter?’ ‘He’s / His / She’s at the airport.’

3

Доповніть нижченаведені речення відповідним словом з
рамки, а також модальним дієсловом can / can’t.
see

wait

speak

fasten

hear

understand

3. I’m from Wrocław. He’s / It’s / Its in Poland.
4. These are mine / my friends, Betty and Stephen. They’re / Their /
Theirs from Boston. This is her / his / their / theirs son, Mark, and
her / hers / his friend, Susan.

1. I _________________ a dark blue rucksack. Is that yours?

5. I’ve got mine / my coat but Ann hasn’t got her / hers / his.

2. He _______________ Spanish very well but he _____________

6. I’ve got their / theirs telephone number but they haven’t got our /
ours.

__________ it.
3. Be quiet! I _________________ the music.

7. Our / Ours / We suitcases are here but where are you’re / your /
yours?

4. ‘They are not here yet.’ ‘That’s OK, I ______________________
for them.’
5. I ___________________ my seat belt. There’s something wrong
with it.

Доповніть нижченаведені діалоги.
Hi. _______________ name?
I’m Tatiana. And you?

4

Сформулюйте запитання так, щоб воно підходило до відповіді.

I’m Demetrios. ______________ a Greek name. _______________

1. ‘_____________________ Italian?’ ‘No, I can’t. But I can under-

Greek.

stand a little if you speak slowly.’
2. ‘_____________________ at university?’ ‘No, he isn’t. He’s no
longer a student.’
3. ‘_____________________ Mark?’ ‘Yes, I can. He’s there.’
4. ‘_____________________ any children?’ ‘Yes, he’s got two
daughters.’
5. ‘_____________________ precious?’ ‘Very precious. They cost

Nice_______________, Demetrios.
Good to meet you. Where _______________ from?
I’d like to _______________ myself. My _______________Richard
Swift.
Pleased _______________, Mr. Swift. I’m Sabine Sontag.
How _______________, Mrs. Sontag. Are you German?
Yes, _______________ Berlin.

one million pounds.’
6. ‘_____________________ family here?’ ‘Yes, I have. My parents
live here.’

_______________ name?
Mario.

6

angielski dla zaawansowanych_NEW_angielski dla zaawansowanych.qxd 01.04.2016 12:01 Page 26

26

Урок 1

27

5. My friends _____________ from France.

Підкресліть правильну відповідь.

5

6. They _____________ (not) got a house. They live in a flat.

1. ‘This is Mary. And this is her / his / hers dog.’ ‘It’s not her / hers /
his. It’s mine / my! Her / Hers / She hasn’t got a dog.’

Урок 1

2. ‘Where is Peter?’ ‘He’s / His / She’s at the airport.’

3

Доповніть нижченаведені речення відповідним словом з
рамки, а також модальним дієсловом can / can’t.
see

wait

speak

fasten

hear

understand

3. I’m from Wrocław. He’s / It’s / Its in Poland.
4. These are mine / my friends, Betty and Stephen. They’re / Their /
Theirs from Boston. This is her / his / their / theirs son, Mark, and
her / hers / his friend, Susan.

1. I _________________ a dark blue rucksack. Is that yours?

5. I’ve got mine / my coat but Ann hasn’t got her / hers / his.

2. He _______________ Spanish very well but he _____________

6. I’ve got their / theirs telephone number but they haven’t got our /
ours.

__________ it.
3. Be quiet! I _________________ the music.

7. Our / Ours / We suitcases are here but where are you’re / your /
yours?

4. ‘They are not here yet.’ ‘That’s OK, I ______________________
for them.’
5. I ___________________ my seat belt. There’s something wrong
with it.

Доповніть нижченаведені діалоги.
Hi. _______________ name?
I’m Tatiana. And you?

4

Сформулюйте запитання так, щоб воно підходило до відповіді.

I’m Demetrios. ______________ a Greek name. _______________

1. ‘_____________________ Italian?’ ‘No, I can’t. But I can under-

Greek.

stand a little if you speak slowly.’
2. ‘_____________________ at university?’ ‘No, he isn’t. He’s no
longer a student.’
3. ‘_____________________ Mark?’ ‘Yes, I can. He’s there.’
4. ‘_____________________ any children?’ ‘Yes, he’s got two
daughters.’
5. ‘_____________________ precious?’ ‘Very precious. They cost

Nice_______________, Demetrios.
Good to meet you. Where _______________ from?
I’d like to _______________ myself. My _______________Richard
Swift.
Pleased _______________, Mr. Swift. I’m Sabine Sontag.
How _______________, Mrs. Sontag. Are you German?
Yes, _______________ Berlin.

one million pounds.’
6. ‘_____________________ family here?’ ‘Yes, I have. My parents
live here.’

_______________ name?
Mario.

6

angielski dla zaawansowanych_NEW_angielski dla zaawansowanych.qxd 01.04.2016 12:01 Page 28

28

Урок 1
What’s_______________ surname?

КРАЇНИ ТА НАЦІОНАЛЬНОСТІ

Barocci.

Це назви більшості європейських та англомовних країн і
похідні від них прикметники:
Країна • національність

Can _______________, please?
B-a-r-o-c-c-i.
Thank you. And_______________ from?
I’m_______________ Italy but I live in Glasgow.

7

Скажіть англійською:
1. Зачекаймо. _______________________________
2. Ходімо. _______________________________
3. Перепрошую, я не почув. _____________________________
4. Можеш повторити? _______________________________
5. Чудова ідея. _______________________________
6. Яке полегшення! _______________________________

ЛЕКСИКА
airline ['e@laIn] авіалінія, авіа-

перевізник
backpack [”b{kp{k] рюкзак
baggage claim ['b{gIdZ 'kleIm]

отримання багажу
be on [bi Qn] бути включеним
carousel [k{r@”sel] багажний

конвеєр
case [keIs] валіза
celebrate ['sel@breIt] святкувати
fasten ['fA:sn] застібати
flag [fl{g] прапор
luggage ['lVgIdZ] багаж
nearly ['nI@li] майже

29
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New Yorker ['nju: 'jO:k@] житель

Нью-Йорка
precious ['preS@s] цінний
quickly ['kwIkli] швидко
relief [rI'li:f] полегшення
report [rI'pO:t] поінформувати
seatbelt ['si:tbelt] пасок безпеки

(у транспорті)
sign [saIn] знак
slowly ['sl@Uli] повільно
stewardess [stju:@'des] стюардеса
view [vju:] краєвид
worried ['wVrid] стурбований

Australia [Q'streIlI@] • Australian [Q'streIlI@n] • Австралія / австралійський
Austria ['QstrI@] • Austrian ['QstrI@n] • Австрія / австрійський
Belgium ['beldZ@m] • Belgian ['beldZ@n] • Бельгія / бельгійський
Bulgaria ['bVlge@rI@] • Bulgarian ['bVlge@rI@n] • Болгарія / болгарський
Canada ['k{n@d@] • Canadian [k@'neIdI@n] • Канада / канадський
Denmark ['denmA:k] • Danish ['deInIS] • Данія / датський
England ['INgl@nd] • English ['INglIS] • Англія / англійський
Estonia [e'st@UnI@] • Estonian [e'st@UnI@n] • Естонія / естонський
Finland ['fInl@nd] • Finnish ['fInIS] • Фінляндія / фінський
France ['frA:ns] • French [frentS] • Франція / французький
Germany ['dZ3:m@ni] • German ['dZ3:m@n] • Німеччина / німецький
Great Britain [%greIt 'brItn] • British ['brItIS] • Велика Британія / британський
Greece [gri:s] • Greek [gri:k] • Греція / грецький
Holland ['hQl@nd] • Dutch [dVtS] • Голандія / голандський
Hungary ['hVNg@ri] • Hungarian [hVN'ge@rI@n] • Угорщина / угорський
India ['IndI@] • Indian ['IndI@n] • Індія / індійський
Ireland ['aI@l@nd] • Irish ['aIrIS] • Ірландія / ірландський
Italy ['It@li] • Italian [I't{lj@n] • Італія / італійський
Latvia ['l{tvI@] • Latvian ['l{tvI@n] • Латвія / латвійський
Lithuenia [lITju'eInI@] • Lithuanian [lITju'eInI@n] • Литва / литовський
New Zealand ['nju 'zi:l@nd] • Нова Зеландія
Norway ['nO:weI] • Norwegian [nO:'wi:dZ@n] • Норвегія / норвезький
Pakistan [pA:ki'st{n] • Pakistani [pA:ki'st{ni] • Пакистан / пакистанський
Poland ['p@Ul@nd] • Polish ['p@UlIS] • Польща / польський
Romania [ru'meInI@] • Romanian [ru'meInI@n] • Румунія / румунський
Russia ['rVS@] • Russian ['rVS@n] • Росія / російський
Scotland ['skQtl@nd] • Scottish ['skQtIS] • Шотландія / шотландський
Slovakia [sl@'v{kI@] • Slovakian [sl@'v{kI@n] • Словаччина / словацький
Slovenia [sl@'vi:nI@] • Slovenian [sl@'vi:nI@n] • Словенія / словенський
South Africa ['saUT '{frIk@] • South African ['saUT '{frIk@n] • Південна
Африка / південноафриканський
Spain [speIn] • Spanish ['sp{nIS] • Іспанія / іспанський
Sweden ['swi:d@n] • Swedish ['swi:dIS] • Швеція / шведський
the Czech Republic [D@ 'tSek rI'pVblIk] • Czech [tSek] • Чехія / чеський
the United States of America [D@ ju'naItId
'steIts @v @'merIk@] • American [@'merIk@n] • Сполучені Штати Америки /
американський
Ukraine [ju'kreIn] • Ukrainian [ju'kreInI@n] • Україна / український
Wales [weIlz] • Welsh [welS] • Уельс / валійський

angielski dla zaawansowanych_NEW_angielski dla zaawansowanych.qxd 01.04.2016 12:01 Page 28

28

Урок 1
What’s_______________ surname?

КРАЇНИ ТА НАЦІОНАЛЬНОСТІ

Barocci.

Це назви більшості європейських та англомовних країн і
похідні від них прикметники:
Країна • національність

Can _______________, please?
B-a-r-o-c-c-i.
Thank you. And_______________ from?
I’m_______________ Italy but I live in Glasgow.

7

Скажіть англійською:
1. Зачекаймо. _______________________________
2. Ходімо. _______________________________
3. Перепрошую, я не почув. _____________________________
4. Можеш повторити? _______________________________
5. Чудова ідея. _______________________________
6. Яке полегшення! _______________________________

ЛЕКСИКА
airline ['e@laIn] авіалінія, авіа-

перевізник
backpack [”b{kp{k] рюкзак
baggage claim ['b{gIdZ 'kleIm]

отримання багажу
be on [bi Qn] бути включеним
carousel [k{r@”sel] багажний

конвеєр
case [keIs] валіза
celebrate ['sel@breIt] святкувати
fasten ['fA:sn] застібати
flag [fl{g] прапор
luggage ['lVgIdZ] багаж
nearly ['nI@li] майже

29

Урок 1

New Yorker ['nju: 'jO:k@] житель

Нью-Йорка
precious ['preS@s] цінний
quickly ['kwIkli] швидко
relief [rI'li:f] полегшення
report [rI'pO:t] поінформувати
seatbelt ['si:tbelt] пасок безпеки

(у транспорті)
sign [saIn] знак
slowly ['sl@Uli] повільно
stewardess [stju:@'des] стюардеса
view [vju:] краєвид
worried ['wVrid] стурбований

Australia [Q'streIlI@] • Australian [Q'streIlI@n] • Австралія / австралійський
Austria ['QstrI@] • Austrian ['QstrI@n] • Австрія / австрійський
Belgium ['beldZ@m] • Belgian ['beldZ@n] • Бельгія / бельгійський
Bulgaria ['bVlge@rI@] • Bulgarian ['bVlge@rI@n] • Болгарія / болгарський
Canada ['k{n@d@] • Canadian [k@'neIdI@n] • Канада / канадський
Denmark ['denmA:k] • Danish ['deInIS] • Данія / датський
England ['INgl@nd] • English ['INglIS] • Англія / англійський
Estonia [e'st@UnI@] • Estonian [e'st@UnI@n] • Естонія / естонський
Finland ['fInl@nd] • Finnish ['fInIS] • Фінляндія / фінський
France ['frA:ns] • French [frentS] • Франція / французький
Germany ['dZ3:m@ni] • German ['dZ3:m@n] • Німеччина / німецький
Great Britain [%greIt 'brItn] • British ['brItIS] • Велика Британія / британський
Greece [gri:s] • Greek [gri:k] • Греція / грецький
Holland ['hQl@nd] • Dutch [dVtS] • Голандія / голандський
Hungary ['hVNg@ri] • Hungarian [hVN'ge@rI@n] • Угорщина / угорський
India ['IndI@] • Indian ['IndI@n] • Індія / індійський
Ireland ['aI@l@nd] • Irish ['aIrIS] • Ірландія / ірландський
Italy ['It@li] • Italian [I't{lj@n] • Італія / італійський
Latvia ['l{tvI@] • Latvian ['l{tvI@n] • Латвія / латвійський
Lithuenia [lITju'eInI@] • Lithuanian [lITju'eInI@n] • Литва / литовський
New Zealand ['nju 'zi:l@nd] • Нова Зеландія
Norway ['nO:weI] • Norwegian [nO:'wi:dZ@n] • Норвегія / норвезький
Pakistan [pA:ki'st{n] • Pakistani [pA:ki'st{ni] • Пакистан / пакистанський
Poland ['p@Ul@nd] • Polish ['p@UlIS] • Польща / польський
Romania [ru'meInI@] • Romanian [ru'meInI@n] • Румунія / румунський
Russia ['rVS@] • Russian ['rVS@n] • Росія / російський
Scotland ['skQtl@nd] • Scottish ['skQtIS] • Шотландія / шотландський
Slovakia [sl@'v{kI@] • Slovakian [sl@'v{kI@n] • Словаччина / словацький
Slovenia [sl@'vi:nI@] • Slovenian [sl@'vi:nI@n] • Словенія / словенський
South Africa ['saUT '{frIk@] • South African ['saUT '{frIk@n] • Південна
Африка / південноафриканський
Spain [speIn] • Spanish ['sp{nIS] • Іспанія / іспанський
Sweden ['swi:d@n] • Swedish ['swi:dIS] • Швеція / шведський
the Czech Republic [D@ 'tSek rI'pVblIk] • Czech [tSek] • Чехія / чеський
the United States of America [D@ ju'naItId
'steIts @v @'merIk@] • American [@'merIk@n] • Сполучені Штати Америки /
американський
Ukraine [ju'kreIn] • Ukrainian [ju'kreInI@n] • Україна / український
Wales [weIlz] • Welsh [welS] • Уельс / валійський

