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ПРАДМОВА

Англійска-беларускі слоўнік адносіцца да слоўнікаў сярэдняга памеру 
і ўключае каля 60 000 слоў і ўстойлівых словазлучэнняў англійскай мовы.

Англійская мова з’яўляецца мовай міжнародных зносін. Яе сучасны 
стан характарызуецца варыянтнасцю, а найбольш распаўсюджанымі з’яўля-
юцца брытанскі варыянт (British English) і амерыканскі варыянт (American 
English). Натуральна, што слоўнік сярэдняга памеру, якім з’яўляецца Ан-
глійска-беларускі слоўнік, арыентуецца на адзін з найбольш распаў-
сюджаных варыянтаў – брытанскі варыянт, які выкладаецца ў большасці 
навучальных устаноў Рэспублікі Беларусь. Гэта тычыцца напісання слоў 
(арфаграфіі), вымаўлення (транскрыпцыі), семантыкі слоў, фразеалогіі 
і стылістычных памет. У слоўніку таксама адлюстраваны асаблівасці пра-
вапісу і семантыкі шырокаўжывальных слоў амерыканскага варыянта ў су-
вязі з іх распаўсюджаннем у інтэрнэце, рэкламе, вучэбных дапа можніках 
(airplane, alumnus, auto, bookstore, cookie, disk, dormitory, drugstore, 
inquire, program і г.д.).

Пры складанні рэестра слоў укладальнікі імкнуліся пазбегнуць 
 устарэлых і рэдка ўжывальных слоў і ўключылі многія новыя словы, 
 напрыклад: ageism, alphabetism, bio-computer, bio-diversity, bird fl u, 
CD, CD-ROM, DVD, e-mail, ethnic cleansing, euro, macho, website, 
yuppie і інш.

У Слоўнік уключаны найбольш ужывальныя словазлучэнні сучаснай ан-
глійскай мовы. Ён змяшчае пераважна тыя словазлучэнні, значэнне якіх 
 нельга зразумець праз літаральны пераклад слоў, што ўваходзяць у іх склад, 
ці калі адпаведнікі-словазлучэнні адрозніваюцца лексіка-граматычнай спа-
лучальнасцю, напрыклад: adhere to a political party «быць прыхіль нікам 
якой-н. партыі»; in advance «загадзя»; advanced in years «пажылы; у га-
дах»; an adventurous trip «поўнае прыгод падарожжа»; ask smb’s advice 
«раіцца з кім-н.».

Пры перакладзе англійскіх слоў, устойлівых словазлучэнняў і фразеала-
гічных адзінак укладальнікі імкнуліся знайсці ім найбольш дакладныя бела-
рускія адпаведнікі. У неабходных выпадках пераклады суправаджаюцца 
тлумачэннямі, якія падаюцца ў дужках курсівам, што арыентуе чытача 
на правільны выбар слова для перакладу ў пэўным кантэксце, напрыклад: 
affected  adj. паказны, прытворны, ненатуральны (пра паводзіны, 
смех і да т.п.). У сувязі з тым, што англійс кая і беларуская мовы 
з’яўляюцца рознаструктурнымі, некаторыя лексічныя адзінкі і канструкцыі 
не перакладаліся, а тлумачыліся (ужываўся тлумачальны пераклад).
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Англійская мова з пункту гледжання стылістычнай дыферэнцыяцыі ха-
рактарызуецца разнастайнымі пластамі, якія з улікам прапарцыянальнай 
факусіроўкі павінны быць адлюстраваны ў слоўніку сярэдняга памеру. Не-
абходна падкрэсліць, што не існуе агульнапрынятай стылістычнай 
класіфікацыі лексікону англійскай мовы, аб чым яскрава сведчаць паметы 
ў слоўніках англійскай мовы, якія, безумоўна, адлюстроўваюць той ці іншы 
падыход да гэтай праблемы.

З мэтай выпрацоўкі метамовы апісання англійскай лексікі ў Англійска-
беларускім слоўніку было зроблена супастаўленне памет у тлумачальных 
слоўніках англійскай і беларускай моў. У сістэмах памет, якія ўжываюцца 
ў якасці метамовы апісання загалоўных слоў, выяўлены як агульныя рысы, 
так і некаторыя адрозненні. Напрыклад, у сістэме памет пры апісанні ан-
глійскай мовы шырока ўжываюцца паметы formal, informal, slang, taboo 
і інш., якім цяжка знайсці дакладныя адпаведнікі ў сістэме памет беларус-
кай мовы. Гэта сведчыць, на нашу думку, аб неабходнасці выкарыстання 
сістэмы памет, распрацаванай менавіта для слоў англійскай мовы. 
Вышэйадзначаны падыход не выключае іншыя падыходы, аб чым сведчыць 
лексікаграфічная практыка.

Дэталёвая сістэма стылістычных памет у англійскай частцы Слоўніка 
дазваляе выкарыстоўваць Слоўнік з рознымі мэтамі як у пісьмовай, так 
і вуснай камунікацыі.

Сучасная беларуская мова таксама характарызуецца значнай варыя-
тыўнасцю, якая не можа быць цалкам паказана ў Англійска-беларускім 
слоўніку, паколькі асноўная мэта Слоўніка – даць семантычна тоесныя 
або блізкія адпаведнікі. З магчымых варыянтаў выбіраўся найбольш рас-
паўсюджаны варыянт, які адпавядае сучаснаму стану беларускай мовы 
і кадыфікаваны слоўнікамі сучаснай беларускай мовы (гл. Лексікаграфіч-
ныя крыніцы). У Слоўніку ўлічаны новыя правілы беларускай арфаграфіі 
і пунктуацыі.

Праца па ўкладанні Англійска-беларускага слоўніка выканана ў Мінскім 
дзяржаўным лінгвістычным універсітэце. Рукапіс Слоўніка падрыхтаваны 
калектывам аўтараў:

Т.М. Суша (навуковы кіраўнік аўтарскага калектывy; Прадмова; 
Аб карыстанні Слоўнікам; літары: А, В (B – birthright), часткова D, E, I; рэ-
дагаванне);

А.У. Таболіч (часткова В (brief – Byzantine), S, T, U, V, W, X, Y, Z; фане-
тычная транскрыпцыя; часткова рэдагаванне);

А.К. Шчука (E, F, G, J, K, L, M; часткова рэдагаванне);
С.А. Ігнатава (С, часткова D; часткова рэдагаванне);
П.Дж. Мэё (D, I; часткова рэдагаванне);
Л.В. Вікторка (H);
Н.Г. Брэйво (N, O; часткова D, F, G, I);
А.М. Шаўлова (P, Q, R);
Ю.М. Кардубан (часткова: B (biscuit – bridle), I, J, K, L, M);
А.В. Семянькевіч (беларуская частка: словазмяненне, словаўжыванне, 

арфаграфія, націск, сінанімія).
Значная частка англійскага рэестра і ілюстрацыйных прыкладаў была 

прачытана і папраўлена доктарам філалогіі П.Дж. Мэё (Вялікабрытанія).
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У працы над Слоўнікам прымалі ўдзел Г.С. Пракапчук, А.Г. Літ ві-
ноўская. Камп’ютарны набор і тэхнічную падрыхтоўку рукапісу да друку 
зрабілі В.М. Пятрова, Л.Р. Грыцэнка, Л.А. Піменава, В.Б. Журкоўская, 
В.К. Шчука, С.А. Андрыяш.

На ўсіх этапах працы калектыў меў падтрымку рэктара МДЛУ Н.П. Ба-
ранавай, прарэктара А.М. Гарлатава, дэкана факультэта англійскай мовы 
Н.А. Капачовай, загадчыка кафедры лексікалогіі англійскай мовы В.А. Зінінай.

Аўтары выказваюць удзячнасць кансультантам: доктару філалагічных 
навук, прафесару У.В. Макараву; доктару філалагічных навук, прафесару 
А.Я. Міхневічу; доктару філалагічных навук, прафесару А.В. Зубаву; докта-
ру філалагічных навук, прафесару А.А. Лукашанцу; доктару філалагічных 
навук, прафесару П.У. Сцяцко; кандыдату філалагічных навук, дацэнту 
П.В. Васючэнку; кандыдату філалагічных навук, дацэнту І.Л. Капылову; да-
цэнту Л.А Казыру; Л. Пінкету (ЗША); Дж. Дынглі (Вялікабрытанія).

Аўтары выказваюць падзяку рэцэнзентам рукапісу Слоўніка доктару 
філалагічных навук, прафесару МДЛУ Д.Г. Багушэвічу, кандыдату філала-
гічных навук, дацэнту БДТУ Г.В. Посах, кандыдату філалагічных навук, да-
цэнту МДЛУ М.П. Целень за зробленыя заўвагі і прапановы, якія былі ўлі-
чаны і палепшылі змест Слоўніка.

Словы шчырай падзякі адрасуюцца вядучаму рэдактару Л.Д. Кась-
янавай, карэктару В.І. Аверкінай, а таксама ўсім супрацоўнікам выдавецтва 
«Вышэйшая школа», якія прынялі ўдзел у падрыхтоўцы рукапісу Слоўніка 
да публікацыі.

Т.М. Суша



АБ КАРЫСТАННІ СЛОЎНІКАМ

Падача матэрыялу

Слоўнік арыентуецца на брытанскі варыянт сучаснай англійскай літара-
турнай мовы. Гэта азначае, што за асноўны прызнаецца брытанскі арфа-
графічны варыянт. Фанетычная транскрыпцыя загалоўных слоў даецца 
ў адпаведнасці з брытанскай маўленчай нормай паводле сістэмы IPA (Між-
народнай фанетычнай транскрыпцыі).

Англійскія загалоўныя адзінкі (словы, словазлучэнні, абрэвіятуры) раз-
мешчаны ў Слоўніку ў алфавітным парадку. У агульны алфавітны парадак 
увайшлі таксама формы няправільных дзеясловаў, суплетыўныя формы 
прыметнікаў, нерэгулярныя формы множнага ліку назоўнікаў, формы зай-
меннікаў.

Амерыканскія арфаграфічныя варыянты даюцца ў алфавітным парадку 
асобным словам з паметай AmE і адсылкай на адпаведны слоўнікавы арты-
кул брытанскага варыянта.

Брытыцызмы падаюцца ў адным радку з загалоўным словам праз коску, 
напрыклад:

baptize, BrE-ise [] v. хрысцць; даваць імя
Арфаграфічныя варыянты даюцца ў адпаведнасці з алфавітам. Адсылка 

робіцца да больш частотнага варыянта слова, напрыклад:
gray [] = grey

Гэта значыць, што перакладны эквівалент даецца да слова grey.
Амонімы (лексічныя і лексіка-граматычныя) даюцца як розныя 

слоўнікавыя артыкулы, напрыклад:
bank1 [] п. 1. банк; a branch bank філіял банка 2. фонд, агульны 

запас; рэзерв; a blood bank запас крыв (для пералівання); 
a data bank банк даных

bank2 [] v. класці/трымаць гро шы (у банку)
bank3 [] п. 1. бераг (ракi, канала) 2. вал, насып; дамба; круты 

схіл 3. нанос, занос; сумёты, гурбы снегу
bank4 [] v. 1. навальваць, зграбаць у кучы; bank snow зграбаць 

снег у кучы 2. акружаць валам, рабць насып 3. рабць віраж 
(пра самалёт)

bank5 [] п. камплект, набор, серыя
Парадак падачы лексіка-граматычных амонімаў фармальны: спачатку 

даецца назоўнік (п.), займеннік (pron.), пасля прыметнік (adj.), дзеяслоў (v.), 
прыслоўе (adv.), лічэбнік (num.), прыназоўнік (prep.), злучнік (conj.), 
выклічнік (interj.).
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Розная часцінамоўная прыналежнасць слоў, якія перакладаюцца адноль-
кава, паказваецца ў межах аднаго слоўнікавага артыкула, напрыклад:

adult [] n., adj. дарослы, сталы
Калі словы адрозніваюцца толькі афіксамі, то апошнія падаюцца праз 

коску, у дужках або слова даецца поўнасцю:
generalize, -ise [] v.
analytic(al) [()] adj.
adaptor, adapter [] n.

Падача значэнняў

Розныя значэнні слова аддзяляюцца арабскімі лічбамі: 1. …  2. … . Бліз-
кія значэнні даюцца праз коску, больш далёкія праз кропку з коскай. Калі 
прамы і пераносны сэнс у перакладзе супадаюць, даецца памета (таксама 
перан.), напрыклад:

apex [] n. вяршыня; пік (таксама перан.)
Пры наяўнасці некалькіх сінанімічных перакладных эквівалентаў спа-

чатку даецца больш агульнае значэнне, затым вузкае (тэрміналагічнае або 
спецыяльнае); больш ужывальнае, затым менш ужывальнае.

Тлумачальныя словы звычайна даюцца ў дужках пасля перакладу (так-
сама перан.; у звароце; у розных знач.; і г.д.), аднак пры семантызацыі служ-
бовых класаў слоў гэты парадак можа мадыфікавацца.

Калі слова ўжываецца ў множным ліку, даюцца паметы: pl., звыч. pl., 
таксама pl.

Калі слова ўжываецца з артыклем the, то паказваецца так:
bible [] n. the Bible Біблія

Калі слова ў адным са сваіх значэнняў павінна пісацца з вялікай 
літары, то паказваецца так: ascension [] n. 1. the Ascension eccl. 
Узнясе нне, Ушэ сце 2. fml узыхо джанне

Пераходныя і непераходныя значэнні дзеяслова падаюцца звычайна праз 
кропку з коскай.

Дзеясловы звычайна даюцца ў незакончаным трыванні. У некаторых вы-
падках, асабліва ў словазлучэннях, даецца закончанае трыванне, калі гэта 
абумоўлена семантыкай дзеяслова або словазлучэння.

Зваротныя формы дзеяслова ў беларускай мове даюцца ў поўнай форме.
Кіраванне англійскага дзеяслова паказваецца ў дужках:

aspire [] v. (to, after)
depend [] v. (on/ upon)

Часціца «to» у словазлучэннях перад інфінітывам, калі гэта першае слова, 
апускаецца.

Умоўныя знакі

Арабскімі лічбамі 1, 2, 3 … абазначаюцца розныя значэнні слова, а так-
сама верхнія індэксы пры падачы амонімаў.

() У круглых дужках, калі гэта неабходна, даюцца: 1) формы, якія ўтва-
раюцца не па правілах (формы няправільных дзеясловаў, ступені па-
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раўнання прыметнікаў і прыслоўяў, множны лік назоўнікаў); 2) кіра-
ванне; 3) тлумачальныя словы; 4) факультатыўныя словы; 5) факуль-
татыўныя гукі, напрыклад: [():)].

, Коскамі аддзяляюцца сінанімічныя або блізкія па значэнні словы.
; Кропка з коскай аддзяляе больш далёкія па значэнні словы, а таксама 

словазлучэнні і сказы з перакладамі на беларускую мову.
: Двукроп’е пасля загаловачнага слова абазначае, што гэта слова 

ўжываецца звычайна ў складзе словазлучэння і асобна не пераклада-
ецца.
Курсівам падаюцца словы, якія ўдакладняюць значэнне загалоўнага 
слова, а таксама стылістычныя і іншыя паметы.

→ Стрэлка азначае адсылку да іншага слова або іншай формы гэтага 
слова, да якой даецца перакладны эквівалент.

= Знак ужываецца, каб паказаць семантычна тоесныя адзінкі.
/ Знак ужываецца, каб паказаць магчымыя варыянты ў словазлучэннях 

мовы-крыніцы (англійскай) і магчымыя варыянты ў перакладзе сло-
вазлучэнняў.

♦ Знак ставіцца перад фразеалагічнымі словазлучэннямі, а таксама 
прымаўкамі і прыказкамі. 

≅ Знак ужываецца звычайна пры перадачы семантыкі словазлучэнняў 
і фразеалагічных адзінак, якія не з’яўляюцца эквівалентамі, а могуць 
лічыцца аналагамі.

₤ pound sterling – фунт стэрлінгаў.
$ dollar – долар.
& and – і.



УМОЎНЫЯ ПАМЕТЫ І СКАРАЧЭННІ

Англійскія – English

adj.
adv.
aeron.
agr.
AmE
anat.
archaic
archit.
astrol.
astron.
AustralЕ
bibl.
biochem.
biol.
bot.
BrE
chem.
chess
comm.
comput.
conj.
dated
derog.
dipl.
eccl.
ecol.
econ.
electr.
entomol.
fi nance
fml
geog.
geol.
hist.

adjective
adverb
aeronautics
agriculture
American English
anatomy
archaic
architecture
astrology
astronomy
Australian English
biblical
biochemistry
biology
botany
British English
chemistry
chess
commerce 
computing
conjunction
dated/old-fashioned
derogatory
diplomacy
ecclesiastical
ecology
economics
electricity
entomology
fi nance
formal
geography
geology
history, historical

hum.
inf.
infml
interj.
iron.
joc.
law
ling.
lit.
log.
math.
mech.
med.
meteorol.
mil.
min.
mus.
myth.
n.
naut.
non-standard
num. 
off ensive
passive
past
pharm.
philos.
phr. v.
phys.
physiol.
pl.
poet.
p.p.
prep.

humourous
infi nitive
informal
interjection
ironical
jocular
law
linguistics
literary 
logic
mathematics
mechanics
medicine
meteorology
military
mineralogy
music
mythology
noun
nautical
non-standard
numeral
off ensive
passive voice
past tense
pharmacology
philosophy
phrasal verb
physics
physiology
plural
poetical
past participle
preposition
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pres. p.
pron.
psychol.
relig.
ScotE
sing.
slang
smb.

present participle
pronoun
psychology
religion
Scottish English
singular
slang
somebody

smth.
sport
taboo
tech.
textile
theatre
v.
zool.

something
sport
taboo
technical
textile
theatre
verb
zoology

Беларускія – Belarusian

адз. л.
адм. ск.
асоба
бібл.
г.
гіст.
гл.
буд. ч.
він. скл.
выш. (най-
выш.) ст.

дав. скл.
дзеясл.
ж.
ж. род
звыч.
знач.
і г.д.
і да т.п.
італ.

адзіночны лік
адмоўны сказ
асоба дзеяслова
біблейскае
горад, год
гістарычнае
глядзі
будучы час
вінавальны склон
вышэйшая (найвышэй-
шая) ступень
давальны склон
дзеяслоў
жаночае імя
жаночы род
звычайна
значэнне
і гэтак далей
і да таго падобнае
італьянскае

лацін.
м.
м. род
міф.
мн. л.
-н.
напр.
перан.

прош. ч.
пыт. ск.
р.
родн. скл.
скар.
ст.
стст.
сцвярдж. ск.

тв. скл.
франц.

лацінскае
мужчынскае імя
мужчынскі род
міфалагічнае імя
множны лік
-небудзь
напрыклад
пераноснае зна-
чэнне
прошлы час
пытальны сказ
рака
родны склон
скарачэнне
стагоддзе
стагоддзі
сцвярджальны 
сказ
творны склон
французскае
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Англійскі алфавіт

A a
B b
C c
D d
E e
F f
G g
H h
I i

J j
K k
L l 
M m
N n
O o
P p
Q q 
R r

S s
T t
U u
V v 
W w
X x
Y y
Z z

Транскрыпцыя

зычныя гукі галосныя гукі

[] bill [] ring [] cat [] again

[] dog [] pit [] card [] coat

[] that [] rich [] nod [] turn

[] jet [] sun [] site [] pig

[] fact [] ship [] cow [] meet

[] girl [] ten [] corn [] beer

[] hut [] chess [] toy [] cool

[] yes [] thick [] pen [] put

[] kilt [] vet [] pair [] sure

[] lamp [] well [] take [] but

[] met [] zero

[] neck [] pleasure

Сімвалы [] i [] ужываюцца ў фінальнай пазіцыі ненаціскнога склада, 
напрыклад: [], [].





Aа
A, а  n. 1-я літара англійскага алфавітa 

♦ from A to Z ад а да я; know smth. from A to 
Z ≅ ве даць што-не будзь як свае  пяць па льцаў

A1 n. mus. но та «ля» 
A2  n. «выда тна» (самая высокая акадэміч-

ная адзнака ў Англіі); He got an A in 
chemistry. Ён атрымаў «выдатна» па хіміі.

a  неазначальны артыкль 1. звыч. не пера-
кладаецца; She is a student. Яна студэнтка. 
2. адзı н, адна , адно ; a friend of mine адзı н 
мой ся бра 3. не йкі, не хта; A Mr. Smith rang. 
Тэлефанаваў нейкі містар Сміт. 4. : She gave 
out fi ve dollars a person. Яна раздала па пяць 
долараў кожнаму. 5. : twice a week два разы  
на ты дзень 

AA  1. (скар. ад Alcoholics Anonymous) 
«Ананı мныя алкаго лікі» (грамадская аргані-
зацыя па барацьбе з алкагалізмам) 2. (скар. 
ад Automobile Association) асацыя  цыя аўта-
мабілı стаў

aback  adv. : taken aback аслупяне лы, 
шакı раваны, ве льмі здзı ўлены 

abacus n. лічы льнікі (кантор скія)
abandon  v. 1. кiда ць; пакiда ць (без 

нагляду) 2. адмаўля цца; abandon a project/a 
plan адмаўля цца ца лкам ад прае кта/пла на 

abandoned  adj. fml кı нуты; па кı-
нуты; abandoned houses (па)кı нутыя дамы 

abase v. прыніжа ць; зневажа  ць
abasement n. прыніжэ нне; зня  ва га
abashed  adj. збянтэ жаны, раз гу блены; 

засаро млены 
abate  v. fml 1. аслабля ць, памянша  ць 

2. слабе ць, памянша цца, сціха ць (пра вецер, 
шторм, гукі і да т.п.) 3. зніжа ць (цану, пада-
так)

abatement  n. fml памяншэ нне; 
спад; зніжэ нне 

abbess n. абаты са, настая цельніца (жа-
ночага кляштара)

abbey  п. аба цтва; Westminster Abbey 
Вестмı нстэрскае аба цтва 

abbot  n. аба т, настая цель (мужчынска-
га кляштара)

abbreviate v. скарача ць (слова, апо-
весць і да т.п.); an abbreviated text скаро-
чаны тэкст

abbreviation  п. 1. абрэвія  цыя; 
скарачэ  нне 2. ling. абрэвія цыя; абрэвiяту ра, 
скарачэ  нне

АВС  п. 1. алфавı т; а збука 2. асно вы 
(чаго-н.); the ABC of physics асно вы фı зiкi 
♦ as easy as ABC ве льмі про ста, элемента рна 

abdomen  п. 1. аnаt. жыво т; бруш-
на я по ласць 2. zool. абдо мен, бру шка (у нася-
комых) 

abduct  v. кра сці; выкрада ць (людзей, 
дзяцей)

abduction n. выкрада нне
abhor  v. fml адчува ць агı ду, гı дзіцца; 

ненавı дзець
abhorrence n. fml агı да
abide v. 1. трыва ць, цярпе ць; How could 

you abide such conditions? Як вы маглі тры-
ваць гэтыя ўмовы? 2. (past, p.p. abode) fml 
жы ць, пражыва ць 3. (by) прытры млівацца, 
трыма цца (пра правілы, рашэнні і да т.п.); 
abide by the law/the rules прытры млівацца 
зако ну/пра вілаў; abide by one’s promise 
выко нваць сваё абяца нне

abiding adj. fml нязме нны, ста лы; an 
abiding friendship мо цная дру жба; abiding 
faith цвёрдая ве ра

ability п. 1. уме нне; уме льства 2. здоль-
насць; to the best of one’s ability (выяўля ць) 
найле пшым чы нам свае  здо льнасці; He has 
great ability in mathematics. У яго вялiкiя 
здольнасцi да матэматыкi. 

abject adj. fml прынı жаны, гаро тны, 
няшча сны; live in abject poverty жыць у га-
ле чы

ablaut n. ling. абля ут
able  adj. здо льны, дзе йны; be able маг-

чы , быць у ста не (зрабiць што-н.)
able-bodied  adj. здаро вы, мо цны, 

ду жы; працаздо льны 



ableism 18 abrupt

ableism n. дыскрыміна цыя інвалıдаў
ably adv. уме ла, па-майстэ  рску
abnormal  adj. ненарма льны, незвы-

ча йны, неймаве рны
abnormality  n. ненарма ль насць, 

анама лія 
aboard1 adv. на бо рце (судна, самалётa 

і да т.п.); go aboard садзı цца на кара бе ль, 
самалёт і да т.п.; take aboard узя ць на борт

aboard2 prep. : aboard a ship/a plane на 
бо рце карабля  /самалёта

abode1  n. 1. fml ме сца жыха рства 
2. жыллё, жытло ; a person of no fi xed abode 
асо ба без пэ ўнага ме сца жыха  рства 

abode2 past, p.p. → abide
abolish v. адмяня ць, касава ць, зніш ча ць 

(пра законы, традыцыі і да т.п.)
abolition  n. адме на, касава нне; the 

abolition of capital punishment адме на смя-
ро тнага пакара ння/смяро тнай ка ры

abolitionist  n. 1. абаліцыянı ст, 
пры хı льнік адме ны яко га-н. зако на 2. hist. 
удзе льнік ру  ху за адме ну ра бства ў ЗША ў 
XVIII–XIX стст.

A-bomb  п. (скар. ад atomic bomb) 
 а тамная бо мба

abominable  adj. агı дны, бры дкі, 
пас ку дны (пра надвор’е, умовы, ежу і да т.п.); 
abominable weather дрэ ннае надво  р’е

abomination n. fml агı да
aboriginal1  n. 1. Aboriginal аба-

ры ге н (пра карэннага жыхара Аўстраліі) 
2. абарыге н; аўтахто н; карэ нны жыха р, ту зе-
мец, ту былец, тутэ йшы 

aboriginal2  adj. 1. Аboriginal якı  
ты чыцца карэ нных жыхаро ў Аўстра ліі 2. аба-
рыге нны, карэ нны, тузе мны, ту быль ны, ту -
быльскі

aboriginе  n. 1. абарыге  н; аўта-
х то  н; карэ нны жыха р, тузе мец, ту былец 
2. Аbo riginе абарыге н (пра карэннага жыха-
ра Аўстраліі)

abort  v. 1. дача сна пазбаўля  цца ад ця-
жа рнасці 2. заўча сна нарадзı ць 3. пацярпе ць 
няўда чу (пра план, праект і да т.п.)

abortion n. або рт
abortive  adj. fml беспаспяхо вы, бяс-

плённы; ма рны, дарэ  мны; an abortive at-
tempt ма рная спро ба; abortive efforts ма р-
ныя намага нні

abound  v. быць у вялı кай ко лькасцi; 
кiшэ ць; abound in smth. быць бага тым на 
што-н.; The country abounds in valuable min-
erals. Гэтая зямля багатая на карысныя вы-

капні; The sea abounds with fi sh. Мора кішыць 
рыбай. 

about1  adv. 1. каля , прыблı зна; about 
six o’clock каля  шасцı  гадзı  н 2. (all) about 
усю ды, скрозь; Don’t leave your toys lying 
about. Не раскідвай усюды цацкі. 

about2  prep. 1. (у межах) у, па; walk 
about the room хадзı ць па пако i; books lying 
about the fl oor кнı гі, раскı даныя па падло зе; 
He is somewhere about the house. Ён недзе ў 
хаце. 2. адно сна, пра, аб, нако нт; a book about 
stars кнı га аб зо рках; speak about literature 
гавары ць пра лiтарату ру; Tell me about him. 
Раскажы мне пра яго; I came about the job. 
Я прыйшоў наконт гэтай работы. 3. пры (ука-
занне на наяўнасць чаго-н.); I had some money 
about me. Пры мне былi грошы. ♦ be about (to 
do smth.) збiра цца (што-н. зрабı ць); на ме р-
вацца; what/how about... якı я ду мкі, пла ны...; 
What about Jack? Як наконт Джэка?; What’s all 
this about? У чым справа?; What’s he so angry 
about? Чаму ён такі сярдзіты?; What can I do 
about it? Што я магу зрабіць?; Вe quick about 
it! Рабі гэта хуценька!; There’s something queer 
about him. Ён нейкі дзіўны.

above1  adv. 1. наве рсе, уве рсе, угары , 
зве рху 2. вышэ й; ране й; as stated above як 
адзна чана вышэ й

above2  prep. 1. над; вышэ  й; The apart-
ment above mine is to let. Кватэра над маёй 
здаецца ў наём. 2. звыш; бо  лей за; above zero 
вышэ й за нуль/вышэ й нуля  (пра тэмпе-
ратуру) ♦ above all найпе рш, перш-на перш, 
перш за ўсё 

above-mentioned adj. вышэй на-
зва ны, вышэйзгада ны

abrade  v. 1. здзіра ць; здзіра цца (пра 
скуру, паверхню чаго-н.); шарава ць 2. tech. 
абдзіра ць, шліфава ць

abrasion  n. 1. трэ нне 2. ра на, ра нка 
(на скуры) 

abrasive  adj. 1. абразı ўны 2. рэ зкі, 
гру бы (пра чалавека, яго манеры)

abreast  adv. по руч, по бач ♦ be/keep 
abreast of the times ісцı  ў нагу  з ча сам

abridge v. скарача ць
abridged  adj. скаро чаны; an abrid-

ged story/edition скаро чанае апавя да нне/вы-
да нне 

abroad adv. за мяжо й; go abroad е хаць 
за мяжу ; from abroad з-за мяжы  

abrupt  аdj. 1. ху ткі, неспадзява ны, 
нечака ны 2. рэ зкi, гру бы (пра паводзіны, 
манеры) 3. круты  (пра спуск, схіл)
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abscess n. абсцэ с, гно йны нары ў
abscond  v. fml (from smth., with 

smb.) збе гчы, знı кнуць; He absconded from 
the country with the company funds. Ён збег з 
краіны, прыхапіўшы грошы кампаніі.

absence  п. адсу тнасць; absence from 
work нявы хад на пра цу 

absent adj. 1. : be absent from ад су т-
нiчаць; He is absent from work today. Яго сён-
ня няма на працы. 2. адсу тны (пра позірк) 

absentee  n. 1. адсу тны, якı  не пры-
су тнічае 2. прагу льшчык; прагу льшчыца

absenteeism  n. абсентэı зм (ухі-
ленне ад выканання грамадскіх абавязкаў, 
напрыклад ад удзелу ў выбарах); нявы хад на 
пра цу, прагу л

absently adv. няўва жліва, рассе яна
absent-minded adj. рассе яны, 

няўва жлівы, адсу тны
absinth(e)  n. абсе нт (спіртны напой, 

горкая настойка на палыне)
absolute  аdj. по ўны; абсалю тны; 

даскана лы; неабмежава ны
absolutely  adv. 1. зусı м, ца лкам 

2.  абсалю тна; безумо ўна 
absolution  n. адпушчэ нне/дара-

ванне грахо ў
absorb v. 1. абсарбірава ць, паглына ць, 

усмо ктваць 2. паглына ць (перан.); His work 
absorbed him. Праца захапіла яго цалкам. 

absorbed adj. : be absorbed in smth./
smb. заглыбля цца/ паглыбля цца ў што-н.; 
захапля цца чым-н./кім-н. 

absorbent  n. абсарбе нт; паглы-
нальнік 

absorbing  adj. захапля льны, захап-
ля ючы

absorption  n. абсо рбцыя; паглы-
нанне

abstain  v. (from) 1. устры млівацца 
(ад ужывання алкаголю, тытуню і да т.п.) 
2. устры млівацца, не галасава ць; Hе ab-
stained from voting. Ён не пайшоў на выбары.

abstainer  n. 1. непіту шчы 2. які 
ўстры мліваецца (пры галасаванні)

abstinence n. абстыне нцыя, устры-
ма нне (ад ежы, алкаголю, тытуню і да т.п.) 

abstract1  n. 1. абстра кцыя 2. твор 
абстра ктнага маста цтва 3. канспе кт; сцı слы 
агля д; рэзюмэ ; рэфера т 

abstract2  adj. абстра ктны, адця г-
нены 

abstract3  v. 1. аддзяля ць; выбіра ць; 
вылуча ць 2. fml рэзюма ваць

abstraction  n. fml 1. абстра кцыя; 
адця гненае паня цце; тэарэты чнае абагуль-
не нне 2. заду млівасць, задуме ннасць, рассе я-
насць 3. аддзяле нне, выдзяле нне 

abstruse  adj. fml малазразуме лы, 
цяжкı  для разуме ння

absurd  аdj. абсу рдны, бессэнсо ўны, 
недарэ чны, бязглу зды; Don’t be absurd! Не 
вярзі бязглуздзіцу!

absurdity  п. абсу рднасць, бессэн -
соў насць, недарэ чнасць, бязглу здзiца 

abundance  n. бага цце, даста так, 
вялı кая ко лькасць; in abundance удо сталь, 
удо сыць, уво лю 

abundant  аdj. fml бага ты, шчо дры 
(пра ўраджай); abundant rain спо рны 
(вялiкi) дождж 

abuse1  n. 1. няпра вільнае ўжыва  нне, 
злоўжыва нне; abuse of power злоўжыва нне 
ўла дай; drug abuse злоўжыва нне нарко ты-
камі 2. здзек, знява га; human rights abuse 
парушэ нне право ў чалаве ка 3. ла янка, аб раза

abuse2 v. 1. злоўжыва ць 2. здзе кавацца, 
катава ць, му чыць; зневажа  ць 3. ла яць, аб ра-
жа ць 

abusive adj. зневажа льны, ла янкавы, 
абра злівы; abusive language брыдкасло ўе 

abyss  п. lit. бе здань, про рва (таксама 
перан.)

AC, a/c  1. (скар. ад air conditioning) 
кандыцыянава нне (паветра) 2. (скар. ад al-
ternating current) electr. пераме нны ток

acacia n. bot. ака цыя
academic1  п. выкла дчык; пра фе-

сар; навуко вы супрацо ўнiк вышэ йшай 
навуча льнай устано вы; навуко  вец

academic2  аdj. 1. акадэмı чны; an 
academic year акадэмı чны/вучэ  бны год 
2. тэарэты чны

academician n. акадэ мік
academy  п. 1. акадэ мiя (спецыяль-

ная навучальная ўстанова); вучы лішча; mili-
tary/naval academy вае нная/марска я ака дэ-
мія 2. акадэ мiя; the Royal Academy of Arts 
Карале ўская акадэ  мія маста цтваў (у Вяліка-
брытаніі) 

accelerate v. паскара ць
acceleration n. паскарэ  нне
accelerator n. акселера тар; педа ль 

акселера тара
accent1  п. 1. на цiск (у слове) 2. знак 

на ціску 3. акцэ нт, вымаўле нне 
accent2 v. рабı ць на ціск, акцэнтава ць
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accentuate  v. акцэнтава  ць, пад-
крэ с ліваць

accept v. прыма ць (у розных знач.); ac-
cept an offer/an invitation прыма ць прапа но-
ву/запрашэ нне; accept smth. (as smth.) 
прыма ць/лічы ць за пра ўду; He was disap-
pointed not to be accepted into the club. Ён 
быў расчараваны тым, што яго не прынялі ў 
клуб.

acceptable adj. прыма льны, прыда т-
ны, дапушча льны

acceptance  n. 1. прыня  цце, пры-
ма  н не, прыём 2. адабрэ нне, ухвале нне; gain/
fi nd acceptance атрыма ць прызна нне

access п. (to) до ступ; падыхо  д; прахо д; 
have free access мець свабо дны до ступ

accessible  adj. дасяга льны, дасту  п-
ны 

accessory  n. 1. law саўдзе льнік (зла-
чынства) 2. pl. accessories аксесуа ры, пры ла-
ды; рэ чы 

accident  п. 1. здарэ нне, няшча сны 
вы падак, ава рыя; meet with/have an accident 
пацярпе ць ава рыю 2. вы падак; by accident 
выпадко ва 

accidental  аdj. выпадко вы, не пра-
дугле джаны, нечака ны

acclaim1 n. адабрэ  нне, ухвале нне; The 
book received considerable acclaim. Кніга ат-
рымала станоўчыя водгукі.

acclaim2  v. 1. гу чна віта ць; acclaim 
the winners of a race віта ць перамо жцаў го н-
кі 2. абвяшча ць

acclimatization, BrE -isation  
n. акліматыза цыя

acclimatize, BrE -ise  v. акліма-
тызава цца, акліматызо  ўвацца, прыста со ўвац-
ца (да новых умоў)

accommodate  v. 1. забяспе чваць 
жыллём, размяшча ць, дава ць прыту лак 
2. змяшча ць, умяшча ць

accommodation  n. жыллё, па-
мяшка нне; прыту лак, прыста нішча; fi nd suit-
able/temporary/permanent accommodation 
знайсцı  прыда тнае/часо вае/ста лае жыллё

accompaniment n. 1. mus. акам-
панeме нт; суправаджэ  нне; to the accompani-
ment of the guitar пад гіта ру 2. дада так, 
дапаўне нне

accompanist n. акампанія тар
accompany v. fml 1. суправаджа ць, 

спадаро жнiчаць 2. mus. акампанı раваць 
accomplice  n. саўдзе льнік (злачын-

ства)

accomplish  v. выко нваць, здзяй-
сняць, ажыццяўля ць, завярша ць; accomplish 
one’s aim дасяга ць сваёй мэ ты

accomplished  adj. 1. уме лы; май-
стэ рскі; кваліфікава  ны; даскана лы; an ac-
complished violinist выда тны/цудо ўны скры-
па ч; an accomplished poet ма йстар паэты ч-
нага сло ва 2. вы хаваны, культу рны

accomplishment n. 1. выка на н-
не; завяршэ  нне; дасягне нне 2. майстэ р ства

accord1  n. гармо нія; зго да ♦ of one’s 
own accord па ўла снай во лі, без прыму су; 
with one accord аднаду шна, аднагало сна

accord2 v. fml (with) адпавяда ць, зна хо-
дзіцца ў адпаве  днасці; His principles and ac-
tions do not accord. Яго прынцыпы і дзеянні 
не стасуюцца. 

accordance n. : in accordance with у 
адпаве днасці з, зго  дна з; act in accordance 
with the law дзе йнічаць у адпаве днасці з 
зако нам 

accordingly adv. 1. такı м чы нам, та-
му  2. адпаве дна, у адпаве днасці 

according to  prep. зго дна з, паво д-
ле, адпаве дна, у адпаве  днасці з; according to 
the law паво дле зако ну, зго дна/у адпаве д-
насцi з зако нам

accordion n. акардэо н 
accordionist n. акардэанı ст
accost  v. 1. звярта цца (да каго-н.) 

2. прыстава ць; чапля цца (таксама перан.)
accoucheur n. акушэ  р
accoucheuse n. акушэ  рка
account1  п. 1. раху нак (банкаўскі); a 

current account бягу чы раху нак; a deposit 
account дэпазı тны раху нак 2. тлумачэ  нне; 
(грашо вая) справазда ча 3. дакла д ♦ on ac-
count of таму  што; on no account ні ў я кім 
ра зе; нізашто  ; take into account браць пад 
ува гу

account2  v. лічы ць, разгляда ць; ac-
count for тлума чыць, растлума чваць; His ill-
ness accounts for his absence. Яго няма, таму 
што ён хворы.

accountable  adj. 1. падсправа зда ч-
ны 2. адка зны

accountancy n. бухга лтарская спра      -
ва, рахункаво дства; бухга лтарскі ўлік 

accountant  n. бухга лтар, рахун-
каво д 

accumulate v. 1. акумулява ць, на-
запа шваць, збіра ць (пра кнігі, грошы і да т.п.) 
2. збіра цца (пра бруд)
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accumulation  n. акумуля цыя, 
збіра нне, накапле нне 

accuracy  п. дакла днасць, пра вiль-
насць 

accurate  аdj. дакла дны, пра вiльны 
(пра гадзіннік, карту, падлікі і да т.п.) 

accusation  п. aбвiнaвa чaннe; абві-
нава чванне

accusative n. : the accusative (case) 
ling. вінава льны склон 

accuse  v. (of) абвiнава чваць, ста віць у 
віну 

accused  n. : the accused абвінава ча-
ны, падсу дны; абвінава чаныя, падсу  дныя 

accustom  v. : accustom oneself to 
smth. прызвыча іцца да чаго -н.

accustomed  adj. (to) звы клы, пры-
звыча ены, прывы чны; be/become accus-
tomed мець звы чку, прызвыча йвацца 

ace  n. 1. туз; the ace of trumps казы рны 
туз 2. infml ас (пра пілота, футбаліста і г.д.)

acetate n. 1. chem. ацэта т (соль воцат-
най кіслаты) 2. ацэта тная тканı на 

ache1  п. боль; a dull ache тупы  боль; I’ve 
got (a) toothache. Мне/у мяне баліць зуб; My 
body was all aches and pains. Маё цела ўсё 
балела.

ache2 v. 1. бале ць; My head aches/is aching. 
Мне балiць галава. 2. ве льмі хаце ць; жада ць; 
I was aching for home. Мне вельмі хацелася 
дадому. 

achieve  v. 1. дасяга ць; achieve success 
дасяга ць по спеху  2. выко нваць (пра работу, 
планы і да т.п.)

achievement  п. дасягне нне; по-
спех; an achievement test тэст за пэ  ўны пе-
ры яд навуча ння

Achilles heel  n. ахіле  сава пята  , 
сла  бае ме сца 

acid1  п. 1. кiслата ; acid rain кiсло  тны 
дождж; the acid test ла кмусавая папе ра; про-
ба; выпрабава нне 2. slang нарко тык ЛСД

acid2 аdj. 1. кı слы 2. е дкi; з’е длiвы (тон)
acidity n. 1. chem. кісло тнасць 2. med. 

павы шаная кісло тнасць (страўнікавага соку)
acknowledge  v. 1. прызнава ць; зга-

джа цца (з чым-н.); aknowledge the need for 
reforms прызнава ць неабхо днасць рэфо рм; 
acknowledge one’s guilt/mistake прызна ва ць 
сваю  вiну памы лку 2. выка зваць удзя ч насць 
3. пацвярджа ць

acknowledgement n. 1. пры зна н-
не 2. удзя чнасць, падзя ка 3. пацвяр джэ нне

acme  n. вышэ йшая ступе нь чаго -н., 
кульмінацы йны пункт; the acme of perfec-
tion верх даскана ласці

acne п. med. 1. вуго р, прышч 2. вугра ва-
тасць (захворванне) 

acorn п. жо луд 
acoustic adj. акусты чны, гукавы 
acoustics n. аку стыка
acquaint v. (with) знаёміць (з)
acquaintance  п. 1. знаёмства 

(з чым-н.) 2. знаёмы; знаёмая; an acquain-
tance of mine адзı н мой знаёмы/адна  мая  
знаёмая ♦ make smb.’s acquaintance зна-
ёміцца з кiм-н.

acquainted  adj. : be acquainted 
with smb. ве даць каго -н. асабı ста; get/be-
come acquainted (па)знаёміцца; be acquaint-
ed with smth. быць знаёмым з чым-н.

acquire v. fml набыва ць, атры мліваць; 
авало дваць 

acquisition  n. набыццё; набы так; 
language acquisition засвае нне мо вы; the ac-
quisition of shares набыццё а кцый 

acquit v. law апраўда ць (у судзе)
acquittal n. law апраўда нне
acre п. акр (каля 0,4 га)
acrid adj. 1. е дкі, во  стры (пра пах, дым 

і да т.п.) 2. рэ зкі, з’е длівы; an acrid remark 
рэ зкая заўва га 

acrimony n. fml зло сць; з’е длівасць
acrobat n. акраба т; акраба тка 
acrobatics n. акраба тыка
acronym n. ling. акро нім, абрэ вія ту-

ра (утвораная з пачатковых літар) 
across1  adv. 1. упо перак; ушырыню ; 

The lake is more than a mile across. Возера 
 больш за мілю ў шырыню. 2. насу праць, 
напро цi; He lives just across from us. Ён жыве 
якраз насупраць нас. 3. на другı  бок; Can you 
swim across? Ці можаце вы пераплысці на 
другі бок? 

across2 prep. це раз, скрозь, праз; упо пе-
рак; swim across a river пераплыва ць раку ; a 
bridge across the river мост це раз раку ; 
across the street па той бок ву ліцы

acrylic1  n. 1. акры лавае валакно  
2. acry lic(s) акры лавая фа рба 

acrylic2  adj. акры лавы; an acrylic 
sweater акры лавы свı тар

act1  п. 1. акт, учы нак; an act of kindness 
акт/учы нак міласэ рнасці; acts of terrorism 
тэрарысты чныя а кты 2. акт, зако н, пастано ва, 
дакуме нт; an Act of Congress зако н, прыня ты 
Кангрэ сам 3. прытво рства, прыкı дванне; put 
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on an act рабı ць вы гляд; прытвара цца, пры-
кı двацца 4. theatre дзе я, акт 5. : a circus act 
цыркавы  ну мар ♦ catch smb. in the act зла-
вıць каго -н. на ме сцы злачы нства

act2  v. 1. дзе йнiчаць; The doctors acted 
promptly. Дактары дзейнічалі неадкладна. 
2. трыма цца; паво дзiць сябе  3. прытвара цца, 
прыкı двацца, рабı ць вы гляд; I decided to act 
dumb. Я вырашыў прытварыцца нямым. 4. вы-
ко нваць, (і)гра ць ро лю; (і)гра ць на сцэ не; act 
Hamlet ігра ць ро лю Га млета 5. (on) уз-
дзейнічаць; Alcohol acts quickly on the brain. 
Алкаголь хутка ўздзейнічае на мозг. ♦ act for 
smb./on behalf of smb./on smb.’s behalf дзе й-
нічаць ад імя  каго -н./выко нваць фу нкцыі 
каго -н.
act out  phr.v. разы грываць; рабı ць 
вы гляд
act up phr.v. infml дурэ  ць, забаўля ц-
ца, сваво  ліць 

acting1 n. выкана нне, ігра  (на сцэне) 
acting2  adj. часо вы, часо ва выко н-

ваючы абавя зкі; the acting manager выко н-
ваю чы абавя зкі кіраўніка /ме неджара

action п. 1. дзе янне; time for action час/
пара  дзе йнiчаць 2. учы нак; Each of us must 
take responsibility for our own actions. Кожны 
павінен быць адказны за свае ўчынкі. 

activate v. актывізава ць
activation n. chem. актыва цыя
active аdj. акты ўны, дзе йны; the active 

voice ling. незале жны стан
activist  n. актывı ст, дзе яч; a human 

rights activist праваабаро нца
activity  п. 1. акты ўнасць, дзе йнасць 

2. pl. activities заня ткі, дзе йнасць, мерапры-
е мствы (пра спорт, адпачынак і да т.п.)

actor п. акцёр
actress п. актры са, акто рка 
actual аdj. рэчаı сны, сапра ўдны, фак-

ты чны
actuality n. fml 1. рэчаı снасць 2. іс-

нава нне
actually  adv. ула сна ка жучы, фак ты ч-

на; так, як ёсць; на са май спра ве
acumen  n. ке млівасць, ке мнасць, 

ця млівасць
acupuncture  n. акупункту ра, 

ігол катэрапı я
acute  аdj. во стры; мо  цны; an acute 

pain во стры боль 
AD  (скар. ад лацін. Anno Domini) на-

шай э ры

ad  n. infml (скар. ад advertisement) аб’я-
ва, рэкла мная аб’я ва

adage n. высло ўе; пры маўка, пры казка
adagio n. mus. ада жыа
Adam  n. 1. bibl. Ада м 2. чалаве к, 

мужчы на ♦ I don’t know him from Adam. 
Я ягo і ў вочы не бачыў. 

adamant  adj. fml 1. непахı сны, ня-
зло мны 2. упа рты

Adam’s apple  n. ада маў я блык, 
кады к

adapt  v. 1. прыстасо ўваць; adapt one-
self (to) прыстасо ўвацца (да чаго-н.) 2. адап-
тава ць

adaptability  n. прыстасава ль-
насць 

adaptable  adj. прыстасава льны, якı  
лёгка прыстасо ўваецца 

adaptation  n. 1. адапта цыя, пры-
стасава нне (арганізма да навакольнага ася-
роддзя) 2. адапта цыя (перапрацоўка тэксту)

adapter, adaptor  n. ада птар, пера-
хаднı к 

adaptive  adj. адапты ўны, якı  ма е 
адно сіны да адапта цыі

add  v. 1. прыбаўля ць, дадава ць 2. (to) 
павялı чваць, узмацня ць; To add to our diffi cul-
ties it was getting dark. У дадатак да ўсяго 
пачынала цямнець. ♦ add fuel to the fi re/
fl ames падліва ць смалы /ма сла/але ю ў аго нь 
(пагаршаць сітуацыю)
add in  phr.v. дабаўля ць, уключа ць 
(у цану)
add on  phr.v. 1. прыбаўля ць 
(да сумы) 2. прыбудо ўваць
add up  phr.v. склада ць, скла дваць; 
падлı чваць ♦ it doesn’t add up канцы  з 
канца мі не сыхо дзяцца

addenda pl. → addendum
addendum n. (pl. addenda) адэ н дум, 

дапаўне нне, дада так (да асноўнай часткі)
adder n. гадзю ка 
addict  п. : а drug addict наркама н; а 

tobacco/nicotine addict зая длы курэ ц
addicted  adj. : be addicted to drugs/

alcohol/tobacco мець згу бную ця гу да нар ко-
тыкаў/алкаго лю/тытуню  

addiction  п. : drug addiction нарка-
манiя

addictive  adj. якı  выкліка е шко дныя 
звы чкі (пра наркотыкі, алкаголь і да т.п.)

addition  п. 1. дабаўле нне, дада так 
2. mаth. склада нне ♦ in addition апрача , ак-
рамя  таго , да таго  ж 
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additional аdj. дадатко вы 
additive  n. даба ўка (для захавання 

ежы, для яе колеру)
address1 n. 1. а драс 2. зваро т, прамо ва 
address2  v. 1. адрасава ць 2. звярта цца 

(да каго-н.)
addressee n. адраса т; атрыма льнік
adenoids n. pl. anat. адэно  іды
adept1 n. зна ўца, экспе рт
adept2  adj. дасве дчаны, уме лы, спрак-

тыкава ны
adequate  аdj. адэква тны, адпа ве д-

ны, дастатко вы
adhere  v. fml (to) 1. прытры млівацца, 

цвёрда трыма цца, быць ве рным (справе, 
прын цыпам); adhere to the rules прытры м лі-
вацца пра вілаў; adhere to a political party 
быць прыхı льнікам яко  й-н. па ртыі 2. прылі-
па ць, прыкле йвацца, бра цца 

adherence  n. прыхı льнасць, ад да -
насць, ве рнасць

adherent  n. fml прыхı льнік, пасля-
до ўнік (ідэі, партыі і да т.п.)

adhesion n. прыліпа нне, скле йванне
adhesive1 n. кле йкае рэ чыва
adhesive2 аdj. лı пкi, кле йкi; adhesive 

tape скотч, кле йкая сту жка 
ad hoc1  adj. лацін. : аn ad hoc com-

mittee спецыя льны камітэ  т, камітэ т «ад хок»
ad hoc2 adv. лацін. спецыя льна, на да-

дзены вы падак
adieu1  n. развіта нне; bid smb. adieu 

развı твацца з кім-н.
adieu2 interj. быва йце!; да пабачэ ння!
ad infi nitum  adv. лацін. бяс-

кон ца, без канца  
adjacent adj. (to) суме жны, сусе дні
adjectival  adj. ling. ад’екты ўны, 

прыме тнікавы
adjective п. ling. прыме тнiк
adjoin  v. прыляга ць, прымыка ць, ме-

жава ць
adjourn  v. адтэрміно ўваць, адклада ць; 

адкла дваць; прыпыня ць (на некаторы тэр мiн)
adjournment  n. 1. адтэрміно ўка 

2. перапы нак (у пасяджэнні)
adjudicate  v. fml судзı ць, раз-

гляда ць у арбітра жным судзе ; выно сіць ра-
шэ нне/прыгаво р 

adjudicator n. траце йскі суддзя 
adjust v. 1. папраўля ць, упарадко ўваць, 

рэгулява ць (пра механiзмы) 2. (to) прыста-
соў ваць; adjust oneself to smth. прыста со ў-
вацца да чаго -н.

adjustment  n. 1. прыстасава нне 
(да машыны, сістэмы і да т.п.) 2. удаклад-
не нне, папра ўка 

ad lib adv. (скар. ад лацін. ad libitum) 
экспро мтам, спанта нна, без падрыхто ўкі; He 
spoke entirely ad lib. Ён гаварыў без пад рых-
тоўкі.

administration  п. 1. кiрава нне 
2. адмiнiстра цыя, кіраўнı цтва 3. the Admi-
nistration AmE адмiнiстра цыя, ура д

administrative  adj. адміністра-
ты ўны; арганізацы йны; выкана ўчы

administrator  n. адміністра тар; 
кіраўнı к спраў; распара дчык

admirable  adj. fml цудо ўны, вы-
датны 

admiral n. адмiра л 
admiralty  n. адміралце йства; the 

Admiralty ваенна-марско  е міністэ  рства (у 
Вялікабрытаніі)

admiration  n. (for) захапле нне, 
зачарава нне; John gazed at her in admiration. 
Джон глядзеў на яе з захапленнем.

admire  v. захапля цца, зачаро ўвацца; 
любава цца 

admissible adj. прыма льны, дапуш-
ча льны

admission  n. 1. прызна нне (віны, 
паражэння і да т.п.) 2. до ступ; увахо д; Ad-
mission: $ 2.50. Плата за ўваход $ 2.50; ad-
mission by ticket увахо д па біле тах; free ad-
mission увахо д во льны (бясплатны); no ad-
mission after 11 p.m. увахо д забаро нены 
пасля  11 гадзı н ве чара

admit  v. 1. прызнава ць; admit one’s 
mistake прызнав аць памы лку; He admits his 
guilt. Ён прызнае сваю віну. 2. дапуска ць, 
пуска ць; прыма ць (у школу, садок i да т.n.)

admittance n. fml увахо д, дазво л увай-
сцı ; gain admittance атрыма ць дазво л на 
ўвахо д; no admittance увахо д забаро нены 
(надпіс на шыльдзе)

admittedly  adv. шчы ра ка жучы; 
пра ўда; (трэ ба) прызна цца (пабочныя словы)

admonish  v. fml (for) 1. папярэ дж-
ваць, рабı ць заўва гу 2. перасцерага ць

admonition  n. fml папярэ джанне, 
заўва га

ado  n. dated мітусня  ♦ without further/
more ado адра зу; без усяля кай мітуснı  

adolescence п. юна цтва
adolescent n. юна к, малады  хло пец; 

дзяўчы на
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Adonis n. 1. myth. Адо ніс 2. прыго жы 
юна к 3. bot. адо ніс, гарыцве т

adopt  v. 1. усынаўля ць; удачара ць 
2. пры ма ць; adopt a resolution прыма ць рэ-
залю цыю

adopted  adj. прыёмны; an adopted 
son прыёмны сын; an adopted child прыём-
нае дзіця 

adoption n. 1. усынаўле нне; удача рэ н-
не 2. прыня цце (пра план, метад і да т.п.)

adoptive  adj. прыёмны; adoptive 
parents прыёмныя бацькı 

adorable adj. чаро ўны, цудо ўны
adoration  п. гара чая любо ў; шана-

ва нне; абагаўле  нне 
adore  v. го рача любı ць; шана ваць; 

абагаўля ць 
adorn v. упрыго жваць; аздабля ць 
adornment n. 1. аздабле нне, уп ры-

го жванне (дзеянне) 2. упрыго жанне, упрыга-
жэ нне (прадмет для аздаблення)

adrenalin n. адрэналı н
adrift adj., adv. якı  плыве  без руля  і ве-

тразяў; па во лі хваль (таксама перан.)
adroit  adj. спра ўны; спры тны; уме лы; 

ке млівы
adulation  n. падхалı мства, ліслı -

васць
adult п., аdj. даро слы, ста лы
adulterate  v. падме шваць, разбаў-

ля ць
adulterer  n. мужчы на, вінава ты ў 

парушэ нні шлю бнай ве рнасці 
adulteress  n. жанчы на, вінава тая ў 

парушэ нні шлю бнай ве рнасці 
adulterous  adj. вінава ты ў па ру шэ н-

ні шлю бнай ве рнасці 
adultery n. адзюльтэ  р, здра да, ня ве р-

насць (у шлюбе)
adulthood n. ста ласць; паўнале цце
advance1 п. 1. прагрэ с, узды м 2. ава нс; 

in advance за гадзя 3. pl. advances спро бы 
паз наёміцца/распача ць знаёмства

advance2 v. ру хацца/iсцi  напе рад; The 
mob advanced on/towards us. Натоўп рухаўся 
нам насустрач.

advanced  adj. 1. перадавы , прагрэ-
сıўны; advanced students студэ  нты, якı я ава-
ло далі асно вамі прадме та 2. : advanced in 
years пажылы ; ста лага ве ку; She died at an 
advanced age. Яна памерла ў пажылым уз-
росце.

advantage п. 1. перава га 2. вы гада, 
кары сць ♦ take advantage of вы карыстаць, 
скарыста ць

advantageous  adj. вы гадны, 
спрыя льны, кары сны 

аdvent n. 1. прыбыццё, прыхо д 2. Ad-
vent eccl. прышэ сце 3. Advent eccl. Адве нт, 
перы яд (чатыры тыдні) пе рад Хрысто вым 
нараджэ ннем (у заходнім хрысціянстве) 

adventure п. 1. прыго да 2. аванту ра
adventurer  n. 1. шука льнік пры-

го д 2. авантуры ст, прайдзісве  т
adventurous  adj. прадпры ма ль-

ны, сме лы; an adventurous trip по ўнае пры-
го д падаро жжа

adverb п. ling. прысло ўе 
adverbial  adj. ling. : an adverbial 

modifi er of place/time/manner акалı чнасць 
ме сца/ча су/спо сабу дзе яння 

adversary  n. fml во раг, працı ўнік; 
сапе рнік

adverse  adj. варо жы; шко дны; не-
спрыя льны (пра надвор’е, умовы і да т.п.); 
under adverse circumstances пры неспры-
яльных акалı чнасцях

adversity  n. бяда , неспрыя льныя 
ўмо вы; in time(s) of adversity у час(ы ) лі ха-
ле цця

advert  n. BrE, infml (скар. ад adver-
tisement) рэкла ма; аб’я ва

advertise v. рэкламава ць 
advertisement  п. аб’я ва; рэк ла-

ма; the advertisement page старо нка з рэк ла-
май (у газеце) 

advertising  n. рэкла ма, рэкла ма-
ва нне 

advice  п. пара да; ask smb.’s advice ра-
iцца з кiм-н., пыта цца не чае (у не кага) па ра ды 

advisable  adj. пажада ны, мэта-
згодны; it is advisable (to do smth.) па жа да-
на, мэтазго дна (зрабı ць не шта)

advise v. ра iць, ра дзiць
adviser, advisor n. кансульта нт, да ра д-

ца, дара дчык 
advisory  adj. кансультаты ўны, да-

ра дчы; an advisory committee кансульта-
тыў ны камітэ т; an advisory service кан суль-
таты ўная слу жба

advocacy  п. fml 1. засту пніцтва; 
падтры мка (ідэі, курсу) 2. law абаро на клі-
ента ў судзе 

advocate1  п. 1. абаро нца, засту пнiк; 
an advocate of human rights праваабаро нца 
2. law адвака т, абаро нца 

advocate2  v. fml абараня ць, высту-
па ць у абаро ну (чаго-н.); прапагандава ць



aegis 25 Afrikaans

aegis  n. : under the aegis of fml пад 
эгıдай

aerial1 п. BrE антэ на
aerial2 adj. паве траны, авіяцы йны
aerobicsn. аэро біка
aerodrome n. аэрадро м
aerodynamic  adj. аэрады на-

мı чны
aerodynamics  n. аэрады на-

міка
aeronautics n. аэрана ўтыка
aeroplane п. BrE аэрапла н, самалёт
aerosol n. аэразо ль
aerospace n. 1. паве траная i ка смı ч-

ная прасто ра; атмасфе ра 2. касмı чная інду -
стрыя 

aesthetе  n. эстэ т, прыхı льнік прыго жа-
га/вы танчанага

aesthetic adj. эстэты чны
aesthetics n. эстэ тыка
aetiology  n. этыяло гія (вучэнне аб 

прычынах)
afar adv. : ♦ from afar lit. здалёк, здалёку
affability n. ве тлівасць, прыя знасць
affable adj. ве тлівы, прыя зны
affair  п. 1. спра ва; world/international 

affairs міжнаро дныя спра вы 2. рама н (лю-
боўны); су вязь (любоўная); She is having an 
affair with her boss. У яе раман са сваім на-
чальнікам. ♦ it’s not my affair гэ та не мая  
спра ва

affect v. 1. уздзе йнiчаць, уплыва ць 2. хва-
лява ць, крана ць 3. прытвара цца, прыкı двацца

affectation  n. афекта цыя, пры-
творства; ненатура льнасць; мане рнасць

affected adj. паказны , прытво рны, не-
натура льны (пра паводзіны, смех і да т.п.); 
мане рны

affection  п. (for) прыхı льнасць; пяш-
чо тнасць, любо ў

affectionate  adj. ласка вы, пяш чо т-
ны; an affectionate look пяшчо тны позірк; an 
affectionate child ласка вае дзіця 

affi liate v. (to/with) далуча ць; далу ча ц-
ца; прыма ць (у члены) 

affi liation n. 1. далучэ  нне; прыня цце 
2. сябро ўства, чле нства 

affi nity n. fml 1. (for/with), (between A 
and B) прыхı льнасць, сімпа тыя, інтарэ с 2. (bet-
ween) блı зкасць, падабе  нства, па до  бнасць

affi rm v. fml пацвярджа ць; сцвярджа ць
affi rmative  adj. fml сцвярджа льны; 

an affi rmative reply сцвярджа льны адка з; He 
answered in the affi rmative. Ён адказаў сцвяр-

джальна; an affi rmative sentence сцвяр джа ль-
ны сказ 

affi x1 n. ling. а фікс
affi x2  v. fml (to) прымацо ўваць; пры-

клейваць
affi xation n. ling. афікса цыя
affl ict  v. fml пашко джваць; разбіва ць; 

стра чваць (зрок, слых і да т.п.) 
affl iction  n. fml 1. боль, паку та 

2. бедства, няшча сце
affl uence n. бага цце, даста так
affl uent  adj. бага ты, шчо дры; рас-

кошны; an affl uent society грама дства ўсе-
агу льнага даста  тку

afford  v. магчы , мець магчы масць/
мажлı васць; дазво  лiць сабе (набыць); I can’t 
afford it. Гэта мне не па кішэні; I can’t afford 
the time. Мне некалі; У мяне няма часу; Няма 
калі.

affront п. абра за, знява га; прыніжэ нне; 
кры ўда

Afghan1  п. афга нец; афга нка; the Af-
ghans афга нцы

Afghan2 аdj. афга нскi 
afi eld  adv. удалечынı , далёка ад; во д-

даль, зво ддаль, наво  ддаль ♦far/farther/fur-
ther afi eld далёка ад (дому)

afl ame  adj. якı  ахо плены по лымем; у 
агнı  (таксама перан.); The house was all 
afl ame. Дом быў ахоплены полымем. 

afl oat1  adj. якı  плыве  па паве рхні; якı  
трыма ецца на паве рхні (таксама перан.); the 
largest vessel afl oat найбуйне йшае су дна на 
плаву 

afl oat2  adv. на вадзе , на мо  ры; spend 
one’s life afl oat праве сці жыццё на мо  ры 

afoot  adj. 1. якı  рыхту ецца; якı  зна хо -
дзіцца ў ста не падрыхто  ўкі; There is a plan 
afoot. Рыхтуецца план. 2. пехато й, пе шшу, 
пе шкі

aforementioned adj. fml вышэй-
згада ны, вышэйнaзва  ны, вышэйпамянёны

afraid  adj. : be afraid of smb./smth. 
бая цца каго -н./чаго  -н.; She was afraid to open 
the door. Яна баялася адчыніць дзверы. ♦ I 
am afraid (форма ветлівасці) : I can’t help 
you, I am afraid. Баюся, што не магу вам 
дапамагчы.

afresh adv. fml зноў, ізно ў, на нава
African1  п. афрыка нец; афрыка нка; 

the Africans афрыка нцы
African2 аdj. афрыка нскi 
Afrikaans  п. афрыка анс, бу рская 

мо ва
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Afro-American1  n. афрааме-
рыка нец

Afro-American2  adj. афрааме-
рыка нскі

Afro-Asian1  n. жыха р адно й з 
краı н Афра зіі

Afro-Asian2 adj. афра-азія цкі
after1 adv. пасля , по тым; three years af-

ter праз тры гады  ; I never saw her after. Я ні-
колі яе больш не бачыў. 

after2  prep. 1. (пра час) пасля ; за; after 
dinner па абе дзе; after supper пасля  вячэ ры; 
year after year год за го дам 2. за (ззаду); 
walk/run after smb. iсцı /бе гчы за кiм-н.; Shut 
the door after you. Зачыні за сабою дзверы; 
The police are after him. Паліцыя шукае яго; 
Аfter you! Прашу вас, праходзьце!/Толькі 
пасля вас. 3. (для выражэння падабенства) : 
He takes after his father. Ён падобны да 
бацькі; He was named John after his grandfa-
ther. Яго назвалі Джонам у гонар дзеда. ♦ af-
ter all усё ж такі; He was right after all. Усё ж 
такі ён меў рацыю.

after3  сonj. (у даданых сказах часу) 
пасля  таго  як; I found your keys after you had 
left. Я знайшоў твае ключы, як ты пайшоў. 

afterbirth  n. звыч. the afterbirth 
пасле д; плацэ  нта

after-effect  n. вы нік; the after-ef-
fects of medicine (непажада ныя) вы нікі пры-
ёму ле каў

afterlife n. тагасве тнае жыццё
aftermath n. вы нік; насту пствы (бед-

ства, катастрофы); the aftermath of the war 
насту пствы вайны 

afternoon  п. : in the afternoon па-
паўднı , па абе дзе; good afternoon! до бры 
дзень! 

afterthought  n. 1. запо зненае мер-
кава нне; запо зненая ду  мка 2. не шта зро б-
ленае ў дада так

afterwards  adv. пасля  , по тым, 
пазне й 

afterwоrd  п. паслясло ўе; заклю-
чэнне (у кнізе); эпіло г

again adv. (i)знo ў; now and again 
час ад ча су; once again яшчэ  раз; never again 
ніко лі, больш ніко лі

against () prep. су праць, суп-
ро ць; насу перак; against smb.’s will су праць 
чыёй-н. во лi; I have nothing against it. Я нічо-
га не маю супраць (гэтага); against the back-
ground (of) на фо не 

age1  п. 1. узро ст; be/come of age да сяг-
нуць паўнале цця; be under age не дасягну ць 
паўнале цця; look one’s age выгляда ць на свае  
гады /свой узро ст; What is his age? Kолькi 
яму гадоў? 2. ages infml ве льмі до ўга; I wait-
ed for ages. Я чакаў вельмі доўга. 3. век; эпо-
ха; the Middle Ages Сярэ днiя вякı , Сярэдня-
вечча

age2 v. старэ ць; ста рыцца 
aged  аdj. 1. якı  налı чвае пэ  ўную ко ль-

касць гадо ў; а boy aged 15 хло  пец пят на ц цаці 
гадо ў/пятнаццацігадо вы хло пец 2.  
fml стары , састарэ лы

ageism  n. узро ставая дыскрымі-
нацыя

ageless adj. 1. якı  не старэ  е 2. ве чны; 
спрадве чны

agency  п. аге нцтва; аn employment 
agency аге нцтва па працаўладкава нні; а trav-
el agency турысты чнае аге нцтва

agenda п. пара дак дня; the next item 
on the agenda насту пны пункт пара дку дня 

agent  п. 1. аге нт; прадстаўнı к; па-
срэднiк 2. а secret agent аге нт разве дкі, 
шпіён 3. сро дак; фа ктар; chemical agent хі мı ч-
нае рэ чыва 4. ling. дзе йнік

agent noun  п. ling. аддзе яс ло ў-
ны назо ўнік, якı  абазнача е асо бу

agglutinative  adj. ling. аглюціна-
ты ўны; agglutinative languages аглюціна-
тыў ныя мо вы

aggravate  v. пагарша ць, абцяжа р-
ваць

aggregate  n. суку пнасць; цэ лае; in 
(the) aggregate fml у суку пнасці, у цэ лым, 
 ра зам 

aggression п. агрэ сiя; напа д 
aggressive  adj. 1. агрэсı ўны; захо  п-

ніц кі 2. наступа льны (пра зброю) 3. на по-
рысты, насто йлівы, упа рты 

aggressively  adv. 1. агрэсı ўна 2. на-
сто йліва, упа рта, напо рыста

aggressor n. агрэ сар; захо пнік
aggrieved  adj. fml пакры ўджаны, аб-

ра жаны, знява жаны
aghast  adj. (at) узру шаны; усхваля ва-

ны; ура жаны; stand aghast зняме ць ад жа ху 
agile  adj. бо рзды; жва вы; спры тны; 

шпа ркі; увı шны; an agile mind жывы  ро зум
agility n. жва васць; спры тнасць; шпа р-

касць; увı шнасць 
agitate  v. 1. (for/against) агітава ць; 

agitate for/against smb./smth. агітава ць за 
каго -н./што-н./су праць каго -н./чаго  -н. 2. хва-
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ля ва ць, узбуджа ць; be agitated хвалява цца 
3. узбо ўтваць, пераме шваць

agitation  п. 1. хвалява нне, уз ру-
шэнне 2. агiта цыя 

agitator n. агіта тар; падбухто  ршчык
aglow adj. lit. (with) пала ючы; якı  я рка 

гары ць (таксама перан.)
agnostic  n. агно стык, прыхı льнік 

агнастыцы зму
agnosticism n. агнастыцы зм
ago  adv. таму  (наза д); a year ago год 

таму  (наза д); long ago даўно ; not long ago 
няда ўна 

agog  adj. усхвалява ны, узру шаны; якı  
згара е ад ціка ўнасці

agonize, BrE -ise  v. (over) адчува ць 
мо цныя паку ты; паку тaваць (ад чаго-н.)

agonizing, BrE -sing  adj. па-
кутлівы; an agonizing death паку тлівая смерць; 
an agonizing decision паку тлівае рашэ нне

agonizingly  adv. паку тліва; ве ль-
мі (у вялікай ступені)

agony n. аго нія, кана нне; паку та, боль; 
in agonies of doubt у паку тах сумне ння

agrarian adj. агра рны; agrarian re-
forms агра рныя рэфо рмы

agree  v. (with, to) 1. згаджа цца, па га-
джа цца; пагадня цца, дамаўля  цца; I agree. 
Я згодны/згодная; Do you agree? Вы згод-
ныя? 2. супада ць, сыхо дзіцца; His story 
agrees with mine in everything except small de-
tails. Яго аповед сыходзіцца ва ўсім з маім, 
акрамя неістотных падрабязнасцей. 3. : The 
food didn’t agree with me. Ад гэтай яды мне 
стала кепска. 4. ling. дапасо ўваць; дапа-
соўвацца; The adjective agrees with the noun in 
the given language. У гэтай мове прыметнік 
дапасуецца да назоўніка.

agreeable adj. fml 1. прые мны; agree-
able weather до брае надво р’е 2. зго дны; be 
agreeable (to smth.) згаджа цца (з чым-н.) 
3. прыма льны

agreeably adv. fml прые мна 
agreement  п. 1. зго да, дамо ў ле-

насць; come to an agreement прыйсцı  да зго-
ды; пагадзı цца 2. пагадне нне, дагаво р; а 
trade agreement гандлёвае пагадне  нне; а bi-
lateral agreement двухбако вае пагадне нне 
3. ling. дапасава нне 

agricultural  аdj. сельска гаспа-
да рчы; земляро бчы 

agriculture  п. се льская гаспа-
дарка; земляро бства

agronomist n. аграно м

agronomy n. аграно мія
aground  adj., adv. на ме лі; на мель; 

be aground сядзе ць на ме лі (таксама пе-
ран.); run aground се сці на мель; The ship 
ran aground. Карабель сеў на мель. 

ague  n. dated 1. маляры  я, (ба ло тная) 
ліхама  нка 2. дры  жыкі; burning ague га-
ра чка 

ah  interj. (перадае здзіўленне, радасць, за-
хапленне, нязгоду, боль і іншыя пачуцці) ай, 
о, вой, вось; Ah, there you are. Вось і ты; Ah, 
this wine is good. О, гэта добрае віно; Ah! I 
hurt my foot. Вой! Я выцяў нагу. 

aha  interj. ага ! (перадае здагадку, ра-
даснае здзіўленне, задавальненне і да т.п.); 
Aha, so it’s you hiding here! Ага, гэта ты тут 
хаваешся! 

ahchoo interj. апчхı !
ahead  adv. напе рад, упе рад; спе раду, 

напе радзе, папе радзе; ahead of time датэр-
мiно ва 

ahem interj. (перадае сумненне, 
недавер, збянтэжанасць) хм!

ahoy  interj. naut. (вокліч маракоў, каб 
прыцягнуць увагу) Ship ahoy! Вунь кара-
бель!; Ahoy there! Гэй вы, на караблі! 

aid1  п. 1. дапамо га, по мач, падмо га, пад-
тры мка; economic/humanitarian aid эка на-
мıчная/гуманіта рная дапамо га; come to smb.’s 
aid дапамагчы  каму -н. 2. дапамо жны сро дак; 
a hearing aid слыхавы  апара т; teaching aids 
дапамо жныя сро дкі пры навуча нні

aid2 v. дапамага ць, падтры мліваць
aidе п. памо чнік; ад’юта нт
AIDS n. (скар. ад Acquired Immune De-

fi ciency Syndrome) СНІД (сіндро м набы тага 
імунадэфіцы ту) 

ail v. fml хварэ ць (таксама перан.)
ailing  adj. fml 1. хво ры, хваравı ты; an 

ailing child хваравı тае дзіця  2. якı  ма е пра-
бле мы; an ailing economy хво рая экано міка 

ailment n. недамага нне; не мач; child-
hood ailments  дзіця чыя хваро бы 

aim1 п. 1. цэль; мiшэ нь; take aim at пры-
цэ львацца 2. мэ та; with the aim of з мэ тай, з 
наме рам; мець на мэ  це 

aim2  v. 1. (at) цэ лiцца, прыцэ  львацца 
2. (at/for) iмкну цца

aimless adj. бязмэ тны
aimlessly adv. бязмэ тна
ain’t non-standard, скар. ад am not, is not, 

are not, has not, have not 
air1 n. 1. паве тра; fresh air све жае паве тра; 

in the open air на во льным паве тры; travel 
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by air ляце ць самалётам 2. the air эфı р; go 
on the air выхо дзіць/вы йсці ў эфı р, вы-
ступаць па ра дыё; be off the air : We’ll be off 
the air until 15 hours. Перапынак у перадачах 
да 15 гадзін. 3. pl. airs derog. ва жны вы гляд; 
мане рнасць; крыўля нне; put on airs ва жні-
чаць; трыма цца пага рдліва/фанабэ рыста/
ганарлı ва ♦ build castles in the air будава ць 
паве траныя за мкі; beat the air таўчы  ваду  ў 
сту пе; walk on air не чуць ног пад сабо й (ад 
ра дасці)

air2  v. 1. прасу шваць, сушы ць; праве тры-
ваць; air a room/ clothes праве трываць па-
ко й; прасу шваць адзе нне 2.  абвяшча ць; за-
яўля ць уго лас 

airbase n. вае нна-паве траная ба за 
airborne  adj. 1. якı  знахо дзіцца ў па-

ве тры 2. якı  пераво  зіцца/перадае цца па паве-
тры 3. : airborne troops паве траны дэ са нт

air conditioner  n. кандыцыяне р 
(паветра)

air conditioning  n. кандыцыя-
нірава нне паве тра

aircraft n. (pl. aircraft) самалёт 
aircraft-carrier n. авіяно сец
aircrew n. экіпа ж (паветраны) 
airfi eld n. лётнае по ле; аэрадро м
air force  n. вае нна-паве траны флот; 

вае нна-паве траныя сı лы 
air hostess n. BrE сцюардэ  са 
airily  adv. лёгка; бесклапо тна, бес тур-

бо тна
airlift1 n. паве траная пераво зка
airlift2 v. пераво зіць па паве тры
airline  п. авіякaмпа нія; international 

airlines міжнаро дныя авіякампа ніі 
airliner n. авіяла йнер, паве траны ла й-

нер
airlock n. 1. паве траная про бка 2. па ве-

траны шлюз 3. та мбур
airmail п. авiяпо шта; by airmail авiя-

по штай; Send it airmail/by airmail. Пашліце 
гэта авіяпоштай. 

airman n. (pl. -men) лётчык
airplane п. AmE самалёт
air pocket n. паве траная я ма
airport п. аэрапо рт
air raid  n. паве траны налёт, налёт 

авія цыі
air-raid shelter n. бамбасхо вішча
airship n. дырыжа бль
airsick  adj. якı  паку туе ад паве транай 

хваро бы
airsickness n. паве траная хваро ба

airspace n. паве траная прасто ра
airstrip n. узлётна-паса дачная паласа 
airtight adj. герметы чны
air traffi c  n. паве траны рух; па ве-

траныя пераво зкі 
air traffi c controller n. авія-

дыспе тчар
airway  n. паве траная тра са; British Air-

ways Брыта нскія авiялı нiі (назва авіякампаніі)
airwoman n. (pl. -women) лётчыца
airworthy  adj. прыго дны/прыда тны 

да палёту
airy adj. 1. по ўны паве тра; прасто рны; a 

large airy room прасто рны пако й 2. лёгкі, 
эфı рны

aisle  n. прахо  д (паміж радамі ў царкве, 
тэатры, кінатэатры, самалёце і да т.п.)

ajar  adj. прыадчы нены; няшчы льна 
зачы нены (пра дзверы); He left the door ajar. 
Ён няшчыльна зачыніў дзверы.

akimbo adv. : ♦ (with) arms akimbo 
ру кі ў бо кі

akin adj. fml (to) 1. ро дны, свая цкі 2. па-
до бны, блı зкі

à la carte  adj., adv. на зака з; пар-
цыённа, по рцыямі; à la carte dinner абе д з 
парцыённых страў

alacrity  n. fml запа л, гато ўнасць, 
энтузія зм, імпэ т 

alarm1  п. 1. трыво га; неспако й, хва ля-
ва нне 2. сігна л трыво гі; сігналіза цыя 3. бу-
дзı льнік 

alarm2  v. 1. трыво жыць; хвалява ць, 
непако іць 2. ста віць на сігналіза цыю

alarm clock п. будзı льнiк
alarming  adj. трыво жны, по ўны 

трыво гі/неспако ю/хвалява ння
alarmist п. derog. панікёр
alas interj. lit. (вокліч, які перадае за сму-

чэнне, шкадаванне) на жаль; эх; ды дзе там 
Albanian1  n. 1. алба нец; алба  нка; 

the Albanians алба нцы 2. алба нская мо ва
Albanian2 adj. алба нскi 
albatross n. zool. альбатро с
albeit  conj. fml хоць, хаця ; тым не 

менш; They continued to publish, albeit irregu-
larly, two journals. Яны працягвалі друкаваць, 
хоць і нерэгулярна, два часопісы. 

albinism n. альбінı зм
albino  n. (pl. -os) альбіно с; альбі-

носка
album n. альбо м (у розных знач.)
albumen  n. biol. альбумı н, бяло к; 

бяло к я йка
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alchemist n. алхı мік
alchemy n. алхı мія
alcohol  п. спірт; алкаго ль; спіртны  я 

напо і
alcoholic1 n. алкаго лік
alcoholic2  adj. алкаго льны; спір-

тавы 
alcoholism  n. алкагалı зм; алка-

го льная зале жнасць; п’я нства 
alcove n. алько ў; нı ша
alder  n. bot. во льха, але шына; an alder 

gro ve але шнік, альхо ўнік, альша нік, аль-
шэўнік

alderman  n. (pl. -men) о лдэрмен, 
член муніцыпалітэ та

ale n. 1. эль (гатунак піва) 2. dated пı ва
alert1  n. трыво га; сігна л трыво гі; пера-

сцяро га; be on the alert быць напагато ве
alert2  adj. 1. пı льны, асцяро жны 2. бо р-

зды, жва вы, шпа ркі
alert3 v. 1. узніма ць/падніма ць па тры во-

зе 2. (to) перасцерага ць, папярэ джваць аб 
небяспе цы; The policeman alerted me to the 
danger. Паліцэйскі папярэдзіў мяне аб небяс-
пецы.

alertness  n. 1. пı льнасць, асцяро ж-
насць 2. жва васць, шпа ркасць

A level  n. (скар. ад advanced level) 
выпускны  экза мен у шко лах Вялікабрыта ніі, 
неабхо дны для паступле ння ва ўніверсітэ  т ці 
кале дж 

alga n. (pl. algae) во дарасць, багавı  нне
algae n. pl. → alga 
algebra п. а лгебра
Algerian1 ] n. алжы рац; алжы рка; 

the Algerians алжы рцы
Algerian2 ] adj. алжы рскi 
ALGOL, Algol  n. comput. Алго л (мова 

праграмавання) 
algorithm n. алгары тм
alias1 n. вы думанае імя  ; мяну шка
alias2  adv. вядо мы пад ı менем; Tom 

Smith, alias Ben Brown. Том Сміт, вядомы як 
Бен Браўн.

alibi  n. 1. а лібі; have an alibi мець 
 а лібі 2. infml адгаво рка; апраўда нне

alien1  n. чужазе мец; чужазе мка; інша-
зе мец; іншазе мка

alien2  аdj. чужы ; чужазе мны; інша-
земны

alienate  v. 1. рабı  ць чужы  м; адда-
ля ць; астыва ць (пра пачуццё) 2. alienate prop -
erty law адчужа ць маёмасць

alienation  n. (from) адчужэ нне; 
аддале нне 

alight1  adj., adv. якı  ахо плены агнём/у 
агнı ; be alight быць у агнı , гарэ ць; set smth. 
alight падпа льваць што-н., запа льваць 
што-н.; A cigarette set the dry grass alight. 
Сухая трава загарэлася ад цыгарэты.

alight2  v. fml 1. (from) выхо дзіць, сыхо-
дзіць; alight from a bus/train выхо дзіць з 
аўто буса/з цягніка 2. (on/upon) садзı цца (на 
што-н.), прызямля цца
alight on  phr.v. fml натра піць, знай-
сцı ; выпадко ва адшука ць, выпадко ва наткну цца
alight upon phr.v. = alight on

align  v. 1. размяшча ць на адно й лı ніі; 
выраўно ўваць 2. : align oneself with smb. 
аб’ядно ўвацца з кім-н.; падтры мліваць каго -н.; 
станавı цца на бок каго -н.

alignment n. 1. размяшчэ нне на ад-
но й лı ніі 2. падтры мка (звыч. палітычная)

alike1  аdj. падо бны; They are very much 
alike. Яны вельмi падобныя адно да аднаго. 

alike2 adv. адно лькава; They tried to treat 
all their children alike. Яны імкнуліся ста-
віцца да ўсіх сваіх дзяцей аднолькава.

alimentary  adj. харчо вы; па жы ў-
ны; alimentary products харчо выя праду кты

alimentary canal  n. anat. 
стра ўнікава-кı шачны тракт 

alimony п. 1. алiме нты 2. утрыма нне
alive  аdj. 1. жывы ; remain alive за-

стацца жывы м 2. ажы ўлены; Mary’s face was 
alive with happiness. Твар Мэры свяціўся ад 
шчасця. 3. : keep a tradition alive праця гваць 
трады цыю ♦ alive and kicking жывы  і здаро-
вы; be alive to the danger усведамля ць 
небяспе ку; more dead than alive ні жы вы ні 
мёртвы

alkali n. chem. шчо лач 
alkaline  adj. chem. шчо лачны; alka-

line soils саланчакı 
alkaloid n. алкало ід
all1 n. усё; That is all I know. Гэта ўсё, што 

я ведаю; He lost his all. Ён страціў усё, што 
меў. ♦ that is all! гэ та ўсё!

all2  pron. 1. усе ; All were agreed. Усе па-
гадзіліся; They all came late. Яны ўсе спазні-
ліся; All together now! А зараз – усе разам! 
2. усё; I know it all. Я гэта ўсё ведаю. ♦ after 
all урэ  шце; у рэ  шце рэшт; all in all уво гуле; 
all over усю ды; all right! до бра!; ну до бра!; 
all the same тым не менш; усё ро  ўна, усё 
адно ; а ўсё ж; at all нао гул, зусı м; He has no 
money at all. У яго зусім няма грошай; fi rst of 
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all перш-на перш; most of all найбо льш, 
больш за ўсё; not at all : Thank you! – Not at 
all. Дзякуй! – Няма за што!; Калі ласка! 

all3  adj. уве сь, уся , усё, усе ; all day (long) 
уве сь дзень; all night усю  ноч; all the time 
уве сь час; She lived here all her life. Яна 
пражыла тут усё сваё жыццё. 

all4  adv. зусı м, ца лкам; all alone зусı м 
адзı н; all around усю ды, скрозь; all at once 
рапто ўна; That is all wrong. Гэта зусім не так.

Allah n. Ала х
all-American adj. тыпо ва амеры-

ка нскі (у пазітыўным сэнсе)
all-around AmE = all-round
allay  v. fml памянша ць, аслабля ць; супа-

ко йваць (пра боль, страх, непакой і да т.п.) 
all-clear  n. the all-clear адбо й; сігна л 

адбо ю; дазво л; give the all-clear даць адбо й; 
даць дазво л

allegation n. fml сцве рджанне 
(звыч. галаслоўнае)

allege  v. fml 1. сцвярджа ць; She alleged 
ill health. Яна спаслалася на кепскае зда-
роўе. 2. заяўля ць (звыч. галаслоўна); an al-
leged thief чалаве к, якı  галасло ўна абвінава  ч-
ваецца ў крадзяжы  ; an alleged murderer 
чалаве к, якı  галасло ўна абвінава чваецца ў 
забо йстве

allegedly  adv. як сцвярджа юць, па 
сцве рджанні; (як) бы  ццам, нібы , нібы та

allegiance  n. (tо) ве рнасць, ад да -
насць; лая льнасць

allegorical  adj. алегары чны, інша-
сказа льны

allegory n. алего рыя, іншасказа нне
alleluia n., interj. алілу я
allergеn n. алерге н
allergic  adj. (to) алергı чны; якı  вы-

кліканы алергı яй (таксама перан.) 
allergy  n. 1. med. алергı я, павы шаная 

адчува льнасць (да чаго-н.) 2. infml алергı я, 
непрыя зь

alleviate v. fml аслабля ць, памянша ць 
(пра пакуты)

alleviation  n. fml аслабле нне, па-
мян шэ нне (болю, пакут)

alley n. 1. (таксама alleyway) прахо д па-
мı ж дама мі 2. заву лак 3. але я

All Fools’ Day  n. Дзень сме ху; 
Дзень ду рняў (1 красавіка)

alliance  п. алья нс, саю з; хаўру с; 
form/make an alliance ствара ць алья нс/саю з; 
in alliance with smb. у алья нсе/хаўру се з 
кім-н. 

allied  adj. (to) 1. саю зны; саю зніцкі 
2.  суме жны; allied sciences суме ж-
ныя наву кі

alligator n. аліга тар
alliteration n. ling. алітэра цыя 
allocate  v. выдзяля ць сро дкі; асiгна-

ва ць гро шы (на што-н.)
allocation  n. выдзяле нне сро дкаў/

гро шай; асігнава  нне
allophone n. ling. алафо н
allot  v. 1. размярко ўваць 2. раздава ць; 

выдзяля ць; within the allotted time у вы зна-
чаны час/тэ рмін; allot a task дава ць зада нне

allotment n. 1. размеркава нне 2. ка-
ва лак зямлı ; зяме льны ўча стак (які здаецца ў 
арэнду для апрацоўкі) 

allow  v. 1. дазваля ць; Smoking is not al-
lowed. Курыць не дазваляецца; No dogs al-
lowed. Уваход з сабакамі забаронены. 2. (for) 
праду гледжваць; браць пад ува гу

allowable  adj. дазво лены; дапуш-
чальны; allowable expenses дапушча льныя 
выда ткі

allowance  n. 1. грашо вая дапамо га; 
family allowance грашо вая дапамо га на 
дзяце й/сям’ю  ; travel allowance гро шы на 
пае здку 2. дазво л на право з; a luggage allow-
ance of 20 kilos дазво л на право з 20 кілагра-
маў багажу  3. АmЕ кішэ нныя гро шы ♦ make 
allowance(s) for прыма ць пад ува гу, прыма ць 
у разлı к

alloy n. сплаў (металаў)
all-purpose  adj. шматмэ тавы; агуль-

нага прызначэ ння; універса льны
all right1  adj. 1. здавальня ючы; да-

статко вы; Are you getting along all right in 
your new job? Вы задаволены вашай новай 
пра цай? 2. здаро вы; паспяхо вы; He was ill but 
he is all right again. Ён хварэў, але зараз ён 
здаровы. 

all right2  adv. пра вільна!; до бра!; я зго д-
ны; так! ну до  бра (у адказах); All right, I’ll 
come. Добра, я прыйду.

all-round  adj. усебако вы, раз на-
стайны

all-rounder  n. BrE ма йстар на ўсе  
ру кі; зна ўца

All Saints’ Day  n. eccl. Дзень 
усı х святы х (1 лістапада)

All Souls’ Day  n. eccl. Дзень па-
міна ння ўсı х паме рлых (2 лістапада)

allspice n. яма йскі духмя ны пе рац
all-star  adj. зо ркавы; an all-star cast 

зо ркавы склад/саста ў (пра спектакль, фільм 
і да т.п.)
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allude  v. fml (to) спасыла цца, зга д ваць, 
прыга дваць, намяка ць 

allure1 n. fml прыва бнасць; спаку  са; sex-
ual allure сексуа льная прыцяга льнасць, сек-
сапı льнасць

allure2  v. спакуша ць, прыва бліваць, за-
вабліваць

alluring  adj. спаку слівы; an alluring 
smile спаку слівая ўсме шка

allusion n. (to) алю зія; намёк
allusive  adj. 1. якı  змяшча е спасы лкі 

2. якı  змяшча е намёк
ally1  п. саю знiк; хаўру  снік; the Allies 

саю знікі (пра краіны, якія былі саюзнікамі
ў Першай і Другой сусветных войнах) 

ally2  v. 1. заключа ць саю з; уступа ць у 
саю з; аб’ядно ўвацца 2. (passive) быць звя зa-
ным з; English is closely allied to German. 
Англійская і нямецкая – блізкароднасныя 
мовы.

Alma Mater, alma mater n. лацін. 
а льма-ма тар 

almanac n. альмана х, штого днік
almighty  аdj., п. усёмагу тны; the Al-

mighty Бог, Усявы шні; Almighty God, have 
mercy on us. Усёмагутны Божа, памілуй нас. 

almond п. мiнда ль 
almost adv. ама ль; ама ль што; ледзь 

не; He slipped and almost fell. Ён пакаўзнуўся 
і ледзь не паваліўся. 

alms n. pl. dated мı ласціна
almshouse n. hist. багадзе льня
aloe n. bot. ало э, алья с
aloft  adv. poet. 1. наве рсе, уве рсе; у 

вышынı 2. увы сь, увышыню  
alone аdj. 1. адзı н, адна ; She lives alone. 

Яна жыве адна. 2. сам, сама ; The assassin 
said he had acted alone. Забойца сказаў, што 
ён дзейнічаў адзін (самастойна). 3. адзiно кi, 
само тны; Jane felt all alone in the world. 
Джэйн адчула сябе вельмі адзінокай. 4. : The 
gloves alone cost ₤50. Толькі пальчаткі кашта-
валі ₤50. ♦ go it alone дзе йнічаць самасто йна 
(без дапамогі іншых); leave/let smb. alone 
пакı нуць у спако і; не чапа ць; Leave him 
alone! Не чапай яго!; let alone не ка жучы 
(ужо ) пра; There isn’t enough room for us, let 
alone any guests. Нам самім мала месца, не 
кажучы ўжо пра гасцей; stand alone 1) быць 
самасто йным/самадастатко вым 2) быць/стаяць 
асо бна

along  adv., prep. уздо ўж, наўсця ж; walk 
along the road ісцı  па даро  зе; sail along the 

coast плы сцi ўздо ўж бе рага ♦ get along with 
smb. ла дзiць, жыць у зго дзе з кiм-н. 

alongside1 adv. по бач; каля , ля; Peter 
caught up with me and rode alongside. Пітэр 
дагнаў мяне і ехаў побач.

alongside2 prep. по бач каля ; The car 
pulled up alongside us. Машына спынілася 
побач з намі.

aloof  adj. адчу  жаны, адасо блены; абы-
якавы да ı ншых ♦ keep/hold aloof трыма цца 
адчу жана/адасо  блена; remain/stand aloof 
ухі ля цца, цура цца 

aloofness  n. адчу жанасць, адасо  б ле-
насць, хало днасць (у адносінах) 

aloud adv. уго лас; го ласна; She read the 
letter aloud to us. Яна прачытала нам ліст 
уголас. 

alpha  n. а льфа (1-я літара грэчаскага 
алфавіта) ♦ alpha and omega а льфа і аме га; 
пача так і кане ц; са мае істо тнае/гало ўнае

alphabet n. алфавı т
alphabetic(al)() adj. алфавı тны; in 

alphabetical order у алфавı тным пара дку 
alphabetism  n. алфавı тная дыс-

крыміна цыя
alphabetize, BrE -ise v. упарад ко ў-

ваць па алфавı це
alpine  adj. альпı йскі; picturesque al-

pine villages маляўнı чыя альпı йскія вёскі
alpinism n. альпінı зм
alpinist n. альпінı ст; альпінı стка 
already  adv. ужо  (у розных знач.) : 

1. We got there early but Jane had already left. 
Мы прыехалі туды рана, але Джэйн ужо не 
было. 2. Is it 6 o’clock already? Няўжо зараз 
ужо 6 гадзін? 3. I am already late. Я ўжо 
спазняюся. 

alright adj., adv. = all right 
also adv. такса ма, гэтакса ма
altar  n.алта р ♦ at/on the alter of smth. 

fml на алта р чаго -н. (мастацтва, перамогі і 
да т.п.)

alter v. 1. мяня ць, перайна чваць; мя ня ц-
ца; She had altered so much I scarcely recog-
nized her. Яна так змянілася, што я ледзьве 
пазнаў яе. 2. : alter a dress перашыва ць су-
кенку

alteration  n. змяне нне; пераро бка; 
мадыфіка цыя

altercation  n. fml сва рка, ла янка, 
зва да

alter ego  n. лацін. (pl. alter egos) 
1. друго е «я» 2. са мы блı зкі ся  бра
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alternate1  adj. 1. пачарго вы, папе-
раме нны 2. ко жны другı ; on alternate days 
ко жны другı  дзень; праз дзень 

alternate2  v. (with, between) чарга-
ваць; чаргава цца

alternating current n. electr. 
пераме нны ток

alternation  n. ling. альтэрна цыя, 
чаргава нне

alternative1 п. альтэрнаты ва, вы бар
alternative2 adj. альтэрнаты ўны; al-

ternative medicine альтэрнаты ўная меды-
цына

alternatively  adv. на вы бар; у 
якасці альтэрнаты вы 

although  conj. (у даданых усту паль-
ных сказах) хоць, хаця ; нягле дзячы на то е 
што; дарма  што; Although he was late he stop-
ped to buy a newspaper. Хоць ён і спаз няўся, 
але спыніўся, каб купіць газeту. 

altitude п. вышыня ; at an altitude of 
6000 metres на вышынı  6000 ме траў 

alto n. (pl. -os) mus. 1. кантра льта; альт 
(голас) 2. альт (музычны інструмент)

altogether  adv. ца лкам, по ўнасцю; 
зусı м; ра зам 

altruism n. альтруı зм
altruist n. альтруı ст; альтруı стка
altruistic adj. альтруісты чны
aluminа п. тіп. гліназём
aluminium n. алюмı ній
aluminum AmE = aluminium
alumna  n. (pl. alumnae) AmE, fml 

была я студэ нтка, выпускнı ца (школы, кале-
джа, універсітэта) 

alumnae pl. → alumna
alumni  n. pl. былы я студэ нты, сту дэ нт -

кі, выпускнікı   (школы, каледжа, універ-
сітэта); Harvard Alumni Association Аса-
цыя цыя выпускніко ў Га рварда

alumnus  n. (pl. alumni) fml былы  
сту дэ нт, выпускнı к (школы, каледжа, універ-
сітэта)

alveolar  adj. ling. альвеа-
ля рны

always  adv. заўсёды, заўжды ; as al-
ways як звыча йна; As always, Tom was late for 
school. Як звычайна, Том спазніўся на за-
няткі ў школу.

am 1-я асоба, адз. л., цяпер. ч. ад be; 
I am a student. Я студэ  нт/студэ  нтка. 

a.m.  (скар. ад лацін. ante meridiem) у 
пе ршай пало ве дня; at 6 a.m. а шо  стай гадзı-
не ра нiцы 

amalgamate  v. аб’ядно ўваць; 
зліва ць, злуча ць; узбуйня  ць; The two compa-
nies were amalgamated into one. Гэтыя дзве 
кампаніі былі аб’яднаны ў адну. 

amalgamation  n. аб’ядна нне; 
зліццё

amanita  n. bot. 1. пага нка 2. му-
хамо р

amass  v. збіра ць; назапа шваць (у вялі-
кай колькасці)

amateur n. 1. ама тар; ама тарка; лю бı-
цель; любı целька; ахво тнік; ахво тніца 2. ды-
лета нт; дылета нтка

amateurish  adj. 1. ама тарскі 2. ды-
лета нцкі

amaze v. здзiўля ць, ура жваць, дзiвı ць 
amazed  adj. (at/by) ве льмі ўра жаны/

здзı ўлены
amazement n. здзiўле нне 
amazing  adj. якı  ўра жвае; дзı ўны; 

дзіво сны; цудо ўны; незвыча йны, надзвы ча й-
ны; New York is an amazing city. Нью-Ёрк вель-
мі ўражвае.

amazingly  adv. дзı ўна; на дзı ва; 
Amazingly, no one noticed it. На дзіва, ніхто 
гэтага не заўважыў. 

Amazon  n. myth. амазо нка, жан чы -
на-ве ршніца

ambassador  n. 1. амбаса дар; па-
со л 2. прадстаўнı к 3. паслане ц; goodwill am-
bassadors пасланцы  до брай во лі 

amber1 n. буршты н, янта р 
amber2 adj. буршты навы, янта рны
ambiguity  п. неадназна чнасць; 

ня я снасць
ambiguous  adj. няя сны; двухсэн-

со ўны 
ambition  п. 1. iмкне нне; have great 

ambitions мець вялı кія памкне нні 2. амбı -
цыя; славалю бства; пра гнасць да сла вы/ула ды

ambitious  аdj. амбı тны; славалю бı-
вы; пра гны да сла вы; an ambitious man сла-
валюбı вы чалаве  к; an ambitious plan гран-
дыёзны план; an ambitious attempt сме лая 
спро ба

ambivalent  adj. 1. (about/to-
wards) раздво ены (пра адносіны, пачуцці); 
дваı сты 2. амбівале нтны

ambulance n. ху ткая дапамо га; са-
ніта рная машы на; Call an ambulance! Вы клі-
кайце хуткую дапамогу!

ambush  n. заса да; lie in ambush ся-
дзе ць у заса дзе; run into an ambush тра піць 
у заса ду
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ameba AmE → amoeba
amelioration  n. паляпшэ нне; 

упара дкаванне
amen, Amen  interj. амı нь (за-

ключнае слова малітваў, пропаведзяў) 
amend v. паляпша ць, выпраўля ць 
amendmentn. дапрацо ўка, пра ў-

ка; папра ўка (да законапраекта, канстыту-
цыі і да т.п.)

amenity  n. звыч. pl. amenities вы го-
ды; камфо рт; зру чнасць

American1  n. амерыка нец; амеры-
ка нка; the Americans амерыка нцы

American2 аdj. амерыка нскi 
Americanism n. ling. амеры ка-

нiзм (слова або выраз, уласцівыя амерыкан-
скаму варыянту англійскай мовы)

amethyst  п. min. аметы ст; an ame-
thyst ring пярсцёнак з аметы стам

amiability  n. ве тлівасць, добра-
зыч лı васць, прыя знасць

amiable  adj. ве тлівы, добразычлı вы, 
прыя зны 

amicable adj. сябро ўскі 
amid(st) () prep. fml сяро д, пасяро д; 

між, памı ж; amid the trees сяро д/між дрэў
amino acid  n. chem. аміна кіс-

лата 
amiss1  adj. памылко вы, няпра вільны; 

What is amiss? Што здарылася?
amiss2  adv. памылко вa, няпра вільнa 

♦ take smth. amiss скажо на разуме ць; ня пра-
вільна тлума чыць што-н.

ammonia  n. 1. chem. амія к 2. на-
шаты рны спірт

ammunition n. боепрыпа сы; збро я 
(таксама перан.); ammunition store/dump 
склад боепрыпа саў

amnesia  n. амнезı я; прага л у па мя-
ці; стра та па мяці; auditory amnesia слыхава я 
амнезı я; verbal amnesia верба льная амнезı я

amnesty n. амнı стыя; a general/com-
plete/partial amnesty агу льная/по ўная/част-
ко вая амнı стыя

amoeba n. zool. (pl. amoebae or amoe-
bas) амёба 

amoebae n. pl. → amoeba 
amok  adv. : ♦ run amok ашале ць; 

раз’ю шыцца; развар’ява цца; раз’я трыцца 
among(st) () prep. сяро д, пасяро д; 

памı ж, мiж; The house is hidden among the 
trees. Дом схаваўся (па)між дрэў; I was 
among the crowd. Я апынуўся (па)сярод 
натоўпу. 

amoral  adj. амара льны; разбэ  ш-
чаны; распу сны

amorality n. амара льнасць; раз бэ ш-
чанасць; распу снасць

amorous  adj. 1. улю блівы 2. зака ха-
ны; улюбёны; an amorous look закаха ны по-
зірк 3. аму рны, любо ўны

amorphous  adj. амо рфны; бясфо р-
менны

amount1 п. 1. су ма 2. ко лькасць
amount2 v. (to) склада ць (пэ ўную су-

му), дасяга ць, быць ро ўным; His income does 
not amount to ₤10 000 a year. Яго даход не да-
сягае 10 000 фунтаў у год.

amp1 n. (скар. ад ampere) electr. ампе р
amp2  n. (скар. ад amplifi er) узмац-

няльнік
ampere n. ампе р
amphetamine  n. pharm. амфе-

тамı н
amphibian п. 1. амфı бія, земна во д-

ная жывёла 2. самалёт-амфı бія, танк-амфı бія, 
аўтамабı ль-амфı бія

amphibrach n. ling., lit. амфібра хій
amphitheatre n. амфітэа тр
amphora n. а мфара
ample  аdj. бага ты, шчо дры; дастатко -

вы 
amplifi cation  n. 1. пашырэ  нне; 

павелічэ нне; узмацне нне 2. lit., ling. амплі-
фіка цыя

amplifi er n. tech. узмацня льнік
amplify  v. 1. павялı чваць; узмацня ць 

2. падрабя зна апı сваць, разго ртваць (думку)
amplitude  n. 1. ампліту да 2. дыя-

пазо н; шырыня , разма х
ampoule n. med. а мпула 
ampule AmE = ampoule
amputate v. ампутава ць, адсяка ць
amputation n. ампута цыя
amuck = amok
amulet n. амуле т, талісма н
amuse  v. забаўля ць, весялı ць, паця-

шаць; amuse oneself ба віць (прыемна) час
amusement n. заба ва, паце ха 
amusement park  n. парк з 

атракцыёнамi 
amusing  аdj. заба ўны, займа льны, 

сме шны 
an  → a неазначальны артыкль перад 

галоснымі; fi ve miles an hour пяць міль за 
гадзı ну 

anachronism n. анахранı зм
anachronistic adj. анахранı чны
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anaconda  n. анако нда (самая вя-
лікая змяя)

anaemia n. BrE 1. med. анемı я, мала-
кро ўе 2. мля васць, сла басць

anaemic  adj. BrE 1. анемı чны, мала-
кро ўны 2. вя лы, кво лы, ве льмі сла бы

anaesthesia n. med. анестэзı я, абя з-
бо льванне 

anaesthetic1 n. BrE болесуці ша  ль-
ны сро дак; a general anaesthetic агу льны 
нарко з; (a) local anaesthetic мясцо вы нарко з; 
The operation is carried out under a general 
anaesthetic. Гэта аперацыя праводзіцца пад 
агульным наркозам.

anaesthetic2  adj. BrE болесуці-
шаль ны; an anaesthetic drug болесуці ша  ль-
нае ляка рства

anaesthetist n. BrE анестэзіёлаг
anaesthetize, BrE -ise  v. абяз-

больваць
anagram n. ling. анагра ма
anal adj. anat. ана льны, заднепрахо дны
analgesic1  n. med. анальге тык, 

болесуціша льны сро дак
analgesic2  adj. med. болесуці-

шальны 
analog AmE = analogue
analogous adj. (to/with) аналагı чны, 

падо бны
analogue n. ана лаг (у розных знач.)
analogy  n. анало гія; падабе нства, 

падо бнасць; by analogy па анало гіі
analyse v. аналiзава ць 
analyses pl. → analysis
analysis  n. (pl. analyses) ана ліз; 

падрабя зны разгля д; дасле дaванне ♦ in the fi -
nal/last analysis у канчатко вым вы ніку

analyst n. 1. аналı тык; a political ana-
lyst паліты чны агляда льнік 2. лабара нт-хı мік 
3. псіхааналı тык

analytic(al) () adj. аналіты чны; an 
analytic approach to the problem аналі-
тычны падыхо д да прабле мы

analyze AmE = analyse
anamnesis  n. 1. med. ана мнез 

2. fml прыпаміна нне (мінулага)
anapaest n. ling., lit. ана пест
anaphora n. ling. ана фара
anarchic adj. анархı чны
anarchism n. анархı зм
anarchist n. анархı ст; анархı стка
anarchy  n. ана рхія, безула ддзе, бяз-

ладдзе
anathema n. ана фема, адлучэ  нне ад 

царквы ; пракля цце

anatomical adj. анатамı чны
anatomist n. ана там
anatomize, BrE -ise  v. аната мı-

раваць
anatomy  n. анато мія (у розных 

знач.)
ancestor n. про дак; пра шчур
ancestry  n. 1. род, пахо джанне, ра-

даво д; She comes of distinguished ancestry. 
Яна дварaнскага паходжання. 2. про д кі; пра-
шчуры 

anchor1  n. я кар; cast/drop anchor кı-
нуць я кар; lie/ride at anchor стая ць на я кары; 
weigh anchor зня цца з я кара

anchor2  v. 1. ста віць на я кар 2. фік са-
ваць; замацо ўваць

anchorage n. я карная стая  нка
anchorite n. анахарэ  т; пустэ льнік
anchorman  n. (pl. -men) радыё-

вяду чы; тэлевяду чы 
anchorwoman  n. (pl. -women) 

радыёвяду чая; тэлевяду чая
anchovyn. zool. анчо ус; хамса 
ancient  аdj. старада ўнi, старажы тны; 

анты чны; ancient history анты чная гісто рыя; 
an ancient oak векавы  дуб

ancillary adj. fml дапамо жны; пад со б-
ны; ancillary services дапамо жныя слу ж бы

and  conj. 1. i, ды; з; apples and 
pears я блыкі і гру шы; bread and butter хлеб 
з ма слам; you and I мы з ва мі/ты ды я 2. а; 
I shall go, and you stay here. Я пайду, а вы за-
ставайцеся тут. 3. у спалучэннях: and/or і/
або ; and now... (ну) а за раз …; and so on і да 
таго  падо бнае

andante n. mus. анда нтэ
androgynous adj. двуxпо лы
androgyny n. гермафрадыты зм
android  n. андро ід, чалавека падо б-

ны ро бат
anecdotal  adj. : These stories are 

not accurate. They are based on anecdotal evi-
dence. Гэтыя гісторыі недакладныя. Яны не 
заснаваны на фактах.

anecdote  n. 1. каро ткае заба ўнае 
апавяда нне пра рэа льную асо бу або  падзе ю; 
сме шная гісто  рыя 2. (суб’екты ўнае) апі са н-
не, яко е не заснава на на фа ктах 

anemia AmE = anaemia
anemic AmE = anaemic
anemone n. bot. анемо на, курасле п
anesthesia AmE = anaesthesia
anesthesiologist  n. AmE 

ура ч-анeстэзіёлаг
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anesthetize AmE = anaesthetize
anew adv. (i)знo ў, нано ва, на нaва
angel  n. анёл; a guardian angel анёл-

ахо ўнік 
anger1 n. гнеў, злосць 
anger2 v. злава ць; выкліка  ць гнеў; уг ня-

вı ць
angina (pectoris) () n. med. 

стэнакарды я, грудна я жа ба
angle1  n. 1. ву гал, кут 2. тath. ву гал 

3. пункт гле джання; from another angle з 
друго га бо ку 

angle2 v. 1. ру хацца пад вугло м 2. скі ро ў-
ваць у пэ ўным напра мку (таксама перан.)

angle3  v. ву дзіць ры бу, лавı ць ры бу ву-
даю

angle bracket n. (звыч. pl.) вуг ла-
ва я ду жка (< >)

angler n. рыбало ў-вудзı льшчык
Anglican1 n. англіка нец, прыхı льнік 

англіка нства
Anglican2  adj. англіка нскі; the An-

glican Church англіка нская царква  (царква 
Англіі)

anglicize, BrE -ise  v. англізава ць, 
надава ць англı йскі хара ктар

angling n. ло ўля ры бы ву даю
Anglocentric  adj. англацэнт-

ры ч ны (скіраваны на адлюстраванне куль-
турных і моўных з’яў Англіі)

Anglo-French  n. hist., ling. 
францу зская мо ва, яка я ўжыва лася ў А́нгліі 
падча с нарма нскага панава ння

Anglo-Saxon  аdj. англасак-
сонскi 

Angolan1 n. анго лец; анго лка 
Angolan2 аdj. анго льскi 
angora  n. 1. анго рская ко шка/каза;  

ангорскі трус 2. анго ра, анго рская шэрсць; 
an angora swea ter свı тар з анго ры

angrily  adv. зло сна, са зло сцю, сяр-
дзı та, гне ўна

angry  аdj. раззлава ны, сярдзı ты, зло с-
ны; make smb. angry раззлава ць каго -н. 

anguish  n. боль, паку та; be in an-
guish паку таваць; a look of anguish паку т-
лівы по зірк

anguished adj. паку тлівы
angular  adj. 1. вуглавы ; з во стрымі 

вугла мі 2. худы , хударля вы, кастля вы, кашча -
вы (пра чалавека); a tall angular woman вы-
со кая хударля вая жанчы на

aniline1 n. chem. анілı н

aniline2  adj. chem. анілı навы; aniline 
dye анілı навы фарбава льнік

animal1  n. 1. жывёла, жывёлiна; do-
mestic animals сво йскiя/ха тнія жывёлы; а 
wild animal звер, дзı кая жывёлiна; the ani-
mal planet плане та жывёл 2. жыва я істо та 
3. скацı на (пра грубага, подлага чалавека)

animal2 adj. 1. жывёльны (які мае ад-
носіны да жывёл) 2. жывёльны, гру бы, нı зкі; 
animal desires/instincts жывёльныя пабу-
джэн ні/інсты нкты

animal husbandry n. жывё-
лагадо ўля

animate1 аdj. fml жывы ; адушаўлёны; 
animate beings жывы я істо ты; an animate 
noun ling. адушаўлёны назо ўнік

animate2  v. 1. ажыўля ць; дава ць но-
вы ı мпульс; 2. ствара ць мультфı льм 

animated  adj. ажы ўлены, жывы , 
жва вы; an animated conversation/discussion 
ажы ўленая размо ва/дыску сія; Her face sud-
denly became animated. Нечакана яе твар 
ажы віўся.

animated cartoon  п. ані ма-
цы йны/мультыплікацы йны фільм 

animation  n. 1. ажы ўленасць; ак-
ты віза цыя 2. аніма цыя; мультыпліка  цыя

animatоr  n. аніма тар (спецыяліст 
па анімацыі); мультыпліка тар

animism  n. анімı зм (уяўленне пра 
існаванне душы ў кожнай рэчы; надзяленне 
прадметаў і з’яў прыроды ўласцівасцямі 
жывых істот)

animist  n. анімı ст (прыхільнік тэо-
рыі анімізму)

animosity n. варо жасць; непрыя з-
насць; feel animosity against smb. варо жа 
ста віцца да каго -н.

anise п. bot. анı с
aniseed n. анı савае се мя
anisette n. анı савы лікёр
ankle n. шчы калатка 
annals n. ана лы; ле тапіс; хро нікі
annex(е)1  n. 1. прыбудо ва; крыло ; флı-

гель 2. fml дада так, дапаўне нне (да даку мента, 
кнігі і да т.п.)

annex2 v. анексава ць; далуча ць
annexation  n. ане ксія; анекса ва н-

не; далучэ нне
annihilate v. ца лкам/по ўнасцю зніш-

ча ць
annihilation  n. анігіля цыя; зніш-

чэнне
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anniversary  n. гадавı на; уго дкi; 
святкава нне ўго дкаў; а wedding anniversary 
гадавı на вясе лля; аn anniversary edition 
юбіле йнае выда  нне

Anno Domini  adv. лацін. на-
шай э ры

annotate  v. анатава ць; забяспе чваць 
тлумачэ ннямі

annotation n. 1. камента р, камента -
рый, тлумачэ  нне (да тэксту, дыяграмы і 
да т.п.); заўва га 2. анатава нне; аната цыя 

announce  v. аб’яўля ць, абвяшча ць, 
паведамля ць 

announcement  n. аб’яўле нне, 
абвяшчэ нне, паведамле нне 

announcer  п. 1. ды ктар 2. канфе-
рансье  

annoy  v. назаля ць, дайма ць, разд раж-
няць, дакуча ць, злава ць; It annoys me. Гэта 
злуе мяне.  

annoyance  n. 1. раздражне нне 
2. пры края непрые мнасць 

annoying  adj. пры кры; How annoying! 
Якая прыкрасць!

annual1  n. 1. штого днік (пра пуб-
лікацыю) 2. bot. аднагадо вая раслı на

annual2 аdj. штогадо вы, штого дні 
annually adv. штого д, штого ду
annuity n. (штогодняя) рэ нта, дахо д
annul  v. анулява ць, адмяня ць, касава ць; 

annul an agreement анулява ць пагадне нне; 
annul a marriage (с)касава ць шлюб

annulment  n. анулява нне, адме на, 
касава нне

Annunciation  n. eccl. the Annun-
ciation Дабраве шчанне, Благаве шчанне

anode n. electr. ано д
anoint  v. (with) 1. ма заць, зма зваць 

(скуру, рану) 2. eccl. пама зваць 
anointed  adj. : the Lord’s Anointed 

Пама заннік Бо жы
anointment  n. 1. зма званне 

2. eccl. пама занне
anomalous  adj. fml анама льны, 

ненарма льны
anomaly  n. анама лія, ненар ма ль-

насць, адхіле нне
anon adv. lit., dated ху тка, ско ра; See you 

anon! Да (хуткай) сустрэчы! Пакуль!
anon. (скар. ад anonymous) ананı мны
anonymity n. ананı мнасць
anonymous  adj. ананı мны; an 

anonymous letter ананı мка; an anonymous 
(telephone) call ананı мны звано к 

anorak  n. анaра к, ку ртка з ка пю-
шонам

anorexia (nervosa) () n. 
med. анарэ  ксія; адсу тнасць апеты ту

anorexic1  n. med. хво ры на ана-
рэксію

anorexic2  adj. med. якı  паку туе ад 
анарэ ксіі 

another  adj., pron. 1. другı ; one after 
another адзı н за адны м; one another адзı н 
аднаго  2. другı , ı ншы; in another room у 
другı м пако i; another time ı ншым ра зам; one 
way or another так ці іна кш 3. яшчэ  адзı н; 
Please give me another cup of coffee. Kалi 
ласка, дайце мне яшчэ (адзiн) кубачак кавы; 
Have another go. Зрабіце яшчэ адну спробу.

answer1  п. 1. адка з; in answer to your 
letter у адка з на ваш ліст; I rang the bell, but 
there was no answer. Я пазваніў (у дзверы), 
але адказу не было. 2. тлумачэ нне, рашэ  нне; 
There is no simple answer to the problem. Няма 
простага рашэння гэтай праблемы.

answer2 v. 1. адка зваць; answer a ques-
tion адка зваць на пыта нне; answer the door/
the door bell адчыня ць дзве ры (на стук ці 
званок); answer the telephone адка зваць на 
тэлефо нныя званкı  2. адпавяда ць; answer re-
quirements адпавяда ць патрабава нням; an-
swer the purpose адпавяда ць мэ це 3. : an-
swer a charge абвярга ць абвінава чанне 4. : 
The dog answers to the name of Rex. Сабака 
адклікаецца на мянушку Рэкc; The wound an-
swered to treatment. Рана паддавалася ля-
чэнню. 
answer back  phr.v. пярэ чыць; 
гавары ць дзёрзкасці (у адказ); агрыза цца
answer for  phr.v. адка зваць, не сці 
адка знасць; You will answer for your behav-
iour. Вы адкажаце за свае паводзіны.

answerable adj. (to, for) 1. адка зны 
(за); I am answerable for his safety. Я нясу 
адказнасць за яго бяспеку. 2. на якı  мо жна 
даць адка з; His arguments are not answerable. 
На яго аргументы нельга адказаць.

answering machine п. аўта ад-
ка зчык

answer  phone = answering machine
ant п. мура шка ♦ have ants in one’s pants 

infml круцı цца, ёрзаць
antagonism  n. антаганı зм; ва-

ро жасць
antagonist  n. антаганı ст, непры-

міры мы працı ўнік
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antagonistic  adj. (to, towards) 
антаганісты чны, варо жы

antagonize, BrE -ise v. выкліка ць 
варо жасць/антаганı зм

Antarctic1 п. the Antarctic Анта рк-
тыка

Antarctic2  adj. антаркты чны; the 
Antarctic Circle Паўднёвы паля рны круг

ante  n. ста ўка; raise/up the ante па вы-
ша ць ста ўкі

ant-eater n. zool. мурашкае  д
antecedent1  n. fml 1. якı /што 

папярэ днічае; папярэ дняе 2. antecedents pl. 
fml пра шчуры, праро дзічы, про дкі 3. ling. 
антэцэдэ нт 

antecedent2  adj. папярэ дні; ante-
cedent events папярэ днія падзе і

antechamber n. fml = anteroom
antedate  v. папярэ днічаць; antedate 

a letter датава ць ліст папярэ  днім чысло м
antediluvian adj. lit. дапато пны 

(перан.)
antelope n. zool. антыло па
antenatal  adj. чэ раўны; даро давы; 

an antenatal clinic жано чая кансульта цыя
antenna  n. (pl. antennae or antennas) 

1. tech. антэ на 2. entomol. ву сік, шчу пальца 
3. pl. antennae нюх, чуццё (перан.)

antennae pl. → antenna
anterior  adj. 1. anat. пярэ дні 2. (to) 

папярэ дні
anteroom  n. fml пярэ дняя, пры хо-

жая; вестыбю  ль
anthem  п. 1. гiмн; the national an-

them дзяржа ўны гiмн 2. псало м
anther n. bot. пы льнік, пы льнікавы мя-

шэ чак
anthill n. мура шнік
anthology п. антало гiя 
anthracite n. антрацы т
anthrax n. med. сібı рская я зва (хва-

роба)
anthropocentric  adj. philos., 

ling. антрапацэнтры чны
anthropocentrism  n. phi-

los., ling. антрапацэнтры зм
anthropoid1 n. антрапо ід
anthropoid2  adj. антрапо ідны, ча-

лавекападо бны
anthropological adj. антрапа-

лагı чны
anthropologist n. антрапо лаг
anthropology n. антрапало гія

anthropomorphic  adj. антра-
памарфı чны

anthropomorphism n. ант-
рапамарфı зм

anti-aircraft  adj. зенı тны; anti-
aircraft artillery зенı тная артыле  рыя; anti-
aircraft defence проціпаве траная абаро на

antibiotic n. антыбіётык
antibody n. антыце ла
Antichrist  n. the Antichrist aнты-

хрыст
anticipate  v. 1. чака ць, спадзя ва ц-

ца; They anticipate moving to a bigger house by 
the end of the year. Яны спадзяюцца пера-
ехаць у большы дом да канцa гэтага года. 
2. прадчува ць; прадба чыць 3. : anticipate 
smb.’s wishes апярэ джваць не чыя жада нні

anticipation  п. 1. чака нне, спа-
дзява нне; in anticipation of your early reply 
чака ючы ва шага ху  ткага адка зу 2. пра дуга д-
ванне 3. апярэ джванне

anticlimax  n. 1. спад 2. рас-
чарава нне

anticlockwise  adv. су праць га-
дзı ннікавай стрэ  лкі

anticoagulant  n. med. анты-
каагуля нт, супрацьзгушча льны сро дак

anticolonial  adj. антыка ла ні-
яльны

anti-Communist1  n. антыка-
му нı ст; антыкамунı  стка

anti-Communist2  adj. антыка-
муністы чны

antics  n. pl. 1. гарэ злівасць, сваво  ль-
ства 2. хı трыкі, шту чкі 3. крыўля нне

anticyclone n. антыцыкло н
antidepressant  n. антыдэп рэ-

сант
antidote  n. проція ддзе, супрацья д-

дзе (таксама перан.); an antidote against/
for/to snakebite проція ддзе ад змяı нага ўку су

anti-fascist1 n. антыфашы ст; анты-
фашы стка

anti-fascist2 adj. антыфашы сцкі
antifreeze n. антыфры з
anti-gas adj. mil. проціхімı чны; anti-

gas equipment сро дкі проціхімı чнай aбaро  ны
antigen n. med. антыге н
anti-hero n. антыгеро й
antihistamine  n. med. анты гіс-

та мı нны сро дак
anti-infl ammatory  adj. med. 

процізапале нчы
anti-missile adj. прoціраке тны



antimony 38 anybody

antimony n. chem. сурма 
antinomy  n. philos. антыно мія, су-

пярэ чнасць; парадо  кс
antioxidant  n. chem. анты aк-

сіда нт
antipathetic  adj. (to) антыпа-

тычны, непрые мны
antipathy  n. (to/towards, against, 

for) антыпа тыя, пачуццё непрыя знасці; mu-
tual antipathy узае мная антыпа тыя; have/feel 
an antipathy to/against/for smb. мець/ад чу-
ва ць антыпа тыю да каго -н.

anti-personnel  adj. mil. проці-
пяхо тны, супрацьпяхо  тны 

antiperspirant  n. антыпер-
спіра нт, дэзадара нт 

antiquarian  adj. антыква рны; 
an antiquarian book букіністы чная кнı га

antiquary  n. антыква р; зна ўца/
калекцыяне р антыкварыя  ту; гандля р антык-
варыя там

antiquated adj. старамо дны, ус та-
рэ лы, дапато пны

antique1  п. антыква рная рэч; по мнік 
даўніны  

antique2  аdj. 1. старажы  тны; an an-
tique city старажы тны го рад 2. антыква рны; 
an antique vase антыква рная ва за; an antique 
shop антыква рная кра ма, антыква  рны ма-
газı н

antiquity  n. анты чнасць; стара-
жытны свет (асабліва старажытнагрэчаскі, 
старажытнарымскі); a city of great antiquity 
(ве льмі) старажы тны го рад; the antiquities of 
ancient Greece старажы  тнасці Элады

antirrhinumn. bot. (і)львı ны зеў
anti-Semite n. антысемı т; анты се-

мı тка
anti-Semitic adj. антысемı цкі
anti-Semitism  n. анты семі-

тызм
antisepsis n. med. антысе птыкa
antiseptic1  n. med. антысепты чны 

сро дак
antiseptic2  adj. med. антысеп-

тычны
antisocial  adj. 1. антыграма дскі; 

antisocial behaviour антыграма дскія паво -
дзіны 2. негаваркı ; замкнёны

anti-Sovietadjантысаве цкі
anti-submarine  adj. mil. про-

ціло дачны
anti-tank adj. mil. проціта нкавы

anti-tetanus  adj. : anti-tetanus 
injection проціслупняко вы/супрацьслупня ко-
вы ўкол

antitheses pl. → antithesis
antithesis  n. (pl. antitheses) 1. ан-

тытэ за 2. кантра ст, супрацьле гласць
antivirus  adj. comput. анты вı-

русны
antiwar  adj. антывае нны; an anti-

war demonstration антывае нная дэманст-
рацыя

antler n. але неў рог
antonym n. ling. анто нім
anus n. anat. за дні прахо  д
anvil n. кава дла
anxiety п. 1. неспако й, трыво га; хва-

лява нне; feel anxiety непако іцца, хвалява цца 
2. мо цнае жада нне, імкне нне; the people’s 
anxiety for the war to end мо цнае жада нне 
людзе й, каб спынı лася вайна 

anxious  аdj. 1. заклапо чаны, зане-
пако ены, устрыво  жаны 2. : be anxious about 
непако іцца, турбава  цца 3. : She was anxious 
to see him. Яна вельмі хацела бачыць яго.

anxiously  аdv. неспако йна, тры во ж-
на, з хвалява ннем

any1  pron. 1. (у пыт. ск.) хто-не будзь, 
што-не будзь; якi-не будзь, не йкi, хоць якı ; 
колькi-не будзь; Do any of you want to come? 
Хоча хто-небудзь з вас прыйсці? 2. (у адм. ск.) 
нiхто , нiшто ; нiя кi; I haven’t talked to any of my 
friends. Я не гаварыў ні з кім з маіх сяброў. 
3. (у сцвярдж. ск.) уся кi, любы , ко жны; Take 
any of these books. Бяры любую з гэтых кніг. 

any2  adj. 1. ко жны, любы ; Any student 
knows this. Кожны студэнт ведае гэта; Come 
any time (you like). Прыходзь у любы час. 
2. (у адм. ск.) нія кі; There wasn’t any hope. Не 
было ніякай надзеі; There is hardly any doubt. 
Няма ніякага сумнення; not in any circum-
stances ні пры якı х абста вінах 3. (у пыт. ск.) 
якı ; якı -не будзь; Is there any news? Ёсць якія-
небудзь навіны? 4. : Have you any children? У 
вас ёсць дзеці?; He hasn’t any sisters. У яго 
няма сясцёр; We haven’t any milk. У нас няма 
малака. 

any3  adv. : Do you want any more coffee? 
Вы хочаце яшчэ кавы?; That didn’t help us 
any. Гэта нам ніколькі не дапамагло; I can’t go 
any farther. Я не магу больш ісці далей.

anybody pron. 1. (у пыт. ск.) хто-не-
будзь; Did you speak to anybody? Вы з кім-
небудзь гаварылі? 2. (у адм. ск.) нiхто ; I ha-
ven’t spoken to anybody yet. Я ні з кім яшчэ не 
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гаварыў. 3. (у сцвярдж. ск.) ко жны, любы , 
уся кi; Anybody can do that. Кожны можа гэта 
зрабіць.

anyhow  adv. 1. усё-такі, усё ж (такі); 
апрача  таго ; у дада так 2. як-не будзь, абы-я к

any more, anymore adv. (у адм. і пыт. 
ск.) больш не; ужо   не; They do not live here 
any more. Яны тут больш не жывуць.

anyone pron. = anybody
anyplace adv. AmE, infml = anywhere
anything  pron. 1. (y пыт. ск.) што-не-

будзь; Is there anything you need? Вам што-
небудзь патрэбна? 2. (y адм. ск.) нiчо га; He 
doesn’t do anything. Ён нічога не робіць. 3. (y 
сцвярдж. ск.) усё; усё, што хо чаш/хо чаце; I 
like gardening better than anything. Больш за 
ўсё я люблю працаваць у садзе.

any time, anytime adv. у любы  час, 
заўсёды; Call on me any time. Заходзьце да 
мяне ў любы час.

anyway adv. 1. апрача  таго ; у дада так; 
2. усё-такі, усё ж (такі); усё ро ўна 3. адны м 
сло вам; караце й (ка жучы) 4. ва ўся кім ра зе

anywhere  adv. 1. (y пыт. ск.) дзе-не-
будзь, куды-не будзь; не дзе, дзе сьцi; Did you 
go anywhere yesterday? (Ці) хадзілі вы куды-
небудзь учора? 2. (y адм. ск.) нiдзе ; нiку ды; I 
can’t fi nd my purse anywhere. Я нідзе не магу 
знайсці свой кашалёк. 3. (y сцвярдж. ск.) 
усю ды, скрозь; дзе хо чаш/хо чаце; куды  хо-
чаш/хо чаце; You can buy it anywhere. Вы гэта 
можаце купіць усюды (у любой краме). 

AOB  (скар. ад any other business) 
ро знае (тое, што не стаіць на парадку дня)

aorist n. ling. ао рыст
aorta n. anat. ао рта
apace  adv. fml ху тка, шпа рка; develop/

grow apace ху тка разго ртвацца/расцı 
apart  adv. 1. убаку ; на адле гласці; The 

two buildings stood 400 metres apart. Гэтыя 
два будынкі былі на адлегласці 400 метраў 
(адзı н ад аднаго ). 2. паасо бку; They live apart. 
Яны жывуць паасобку. 3. на ча сткі, на ка ва л-
кі; come apart распада цца, разва ль вацца; fall 
apart абва львацца, ру шыцца (перан.); take 
apart разбіра ць на ча сткі (матор, гадзіннік і 
да т.п.) ♦ joking apart без жа ртаў 

apart from  prep. акрамя , акрамя  
таго ; апрача , апро ч; Apart from Patrick the car 
was empty. У машыне нікога не было, акрамя 
Патрыка; Apart from their house in Paris, they 
also have a villa in Italy. Апрача дома ў 
Парыжы яны яшчэ маюць вілу ў Італіі; But 
quite apart from that, there are other consider-

ations. Aле, акрамя таго, ёсць i іншыя мер-
каваннi. 

apartheid п. апартэı д 
apartment  п. 1. AmE кватэ ра з не- 

калькіх пако яў 2. пако й, памяшка нне 3. BrE 
pl. apartments апартаме нты; the royal apart-
ments карале ўскія апартаме нты

apartment block n. BrE шмат-
кватэ рны дом

apartment building  n. AmE 
шматкватэ рны дом

apartment house  n. AmE не-
вялı кі дом з не калькімі кватэ рамі 

apathetic adj. апаты чны, абыя кавы 
apathetically adv. апаты чна, абы-

я кава
apathy n. апа тыя, абыя кавасць
APC  (скар. ад armoured personnel 

carrier) БТР (бронетранспарцёр)
ape1  п. 1. zool. ма лпа 2. ма лпа (перан.), 

крыўля ка 
ape2 v. перайма ць, крыўля цца, малпава ць
aperitifn. аперыты ў
aperture n. fml адту ліна, дзı рка; шчы-

ліна
apex  n. вяршы ня; пік (таксама пе-

ран.); the apex of the triangle вяршы ня 
трохвуго льніка; At 40, she reached the apex of 
her carreer. У сорак гадоў яна дасягнула вяр-
шыні сваёй кар’еры.

aphasia n. med. афа зія; стра та па мяці 
aphid n. тля
aphorism n. ling. афары зм; высло ўе
aphorist n. ствара льнік афары  змаў
aphoristic adj. афарысты чны
aphrodisiac  n. афрадызыя к 

(сро дак, які ўзмацняе палавое пачуццё)
Aphrodite  n. 1. myth. Афрады та 

2. прыгажу ня
apiarist n. пчаля р
apiary n. па сека, пчальнı к
apiece  adv. за шту ку, са шту кі; на кож-

нага; He sells books for а dollar apiece.Ён 
прадае кнігі па долару (за кожную); She gave 
them 10 dollars apiece. Яна дала ім па 10 
долараў кожнаму. 

aplomb  n. апло мб; празме рная сама-
ўпэ ўненасць

apocalypse  n. апака ліпсіс; кане ц 
све ту

apocalyptic(al) () adj. апакаліп-
ты чны

apocope  n. ling. апо капа (утварэнне 
новых слоў шляхам усячэння канца слова)
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Apocrypha  n. pl. 1. the Apocrypha 
eccl. Aпo крыфы 2. апо крыфы; тво ры, а ўтар 
якı х не ўстано ўлены

apocryphal  adj. 1. eccl. апакры-
фıчны, некананı чны 2. няпэ  ўны, сумнı ўны

apogee  n. апаге й (таксама перан.); 
са мая высо кая ступе нь развіцця ; ро сквіт (ча-
го-н.) 

apolitical adj. апаліты чны
Apollo n. 1. myth. Апало н 2. прыгажу н
apologetic  adj. выба члівы, 

праба члівы; якı  про сіць прабачэ  ння; an apo-
logetic letter ліст, по ўны выбачэ  нняў; an apo-
logetic smile выба члівая ўсме шка; with an 
apologetic air з вінава тым вы глядам; He was 
very apologetic. Ён прасіў прабачэння.

apologetics n. апалаге тыка
apologist  n. апалаге т, абаро  нца 

яко й-н. ідэ і/яко га-н. вучэ ння; прыхı льнік 
(ідэі)

apologize, BrE -ise  v. прасı ць 
прабачэ ння 

apology  п. прабачэ  нне, выбачэ нне; 
make/offer an apology to smb. for smth. 
прасı ць прабачэ ння ў каго -н. за што-н.

apoplectic  adj. 1. раз’ю шаны, 
раззлава ны 2. med., dated апаплексı чны, 
схıльны да апапле ксіі; an apoplectic attack/
fi t апаплексı чны ўдар

apoplexy n. med., dated апаплек сı ч-
ны ўдар; інсу льт

a posteriori  adj. лацін. апастэ-
рыёрны, заснава ны на во пыце

apostle n. 1. Apostle апо стал (адзін з 12 
паслядоўнікаў Ісуса Хрыста) 2. апо стал, 
заўзя ты паслядо ўнік яко й-н. ідэ  і 

apostrophe n. ling. апо страф
apothecary  n. dated аптэ кар; фар-

мацэ ўт
apotheosis  n. апафео з; праслаў-

ленне
appal, AmE appall  v. застра шваць, 

прыво дзіць у жах; We were appalled at the 
sight. Убачанае прывяло нас у жах.

appalling adj. жахлı вы, жу дасны
apparatus  п. 1. прыбо р, апара т; 

апарату ра; абсталява нне 2. о рган кірава ння; 
(дзяржа ўны) апара т 3. physiol. апара т

apparel  n. lit. 1. адзе нне 2. убра нне, 
убо ры, стро і 

apparent аdj. вiдо чны, вiдаво  чны 
apparently  adv. вiдаво чна; віда ць, 

як вiда ць 
apparition n. пры від, здань

appeal1  п. 1. law апеля цыя, абс ка р-
джанне 2. прыцяга льнасць (сексуальная), 
прыва бнасць 3. за клiк; адо  зва; зваро т

appeal2  v. 1. апелява ць; абска рджваць; 
appeal against the judge’s decision абска р-
дзіць рашэ нне суддзı  2. прыця гваць; пада ба ц-
ца; імпанава ць; His courage appealed to her. Ёй 
падабалася яго смеласць. 3. звяр та цца, зак лi-
ка ць; I appeal to you to help them. Я заклікаю 
вас дапамагчы ім; She appealed to him for 
mercy. Яна прасіла ў яго літасці.

appealing adj. 1. прыва бны, пры ця-
галь ны 2. якı  мо ліць/про сіць; умо льны

appear  v. 1. пака звацца, з’яўля цца; 
Smoke appeared on the horizon. На гарызонце 
з’явіўся дым. 2. здава цца; ака звацца; it ap-
pears (to me) that ... (мне) здае цца, што ...; 
He appears to have left. Здаецца, ён паехаў/
з’ехаў. 3. выступа ць у судзе ; He has been 
asked to appear as a witness for the defence. 
Яго папрасілі выступіць на судовым працэсе 
ў якасці сведкі на баку абароны.

appearance  п. 1. зне шнасць; во н-
кавы вы гляд; 2. з’яўле нне, паяўле нне; make/
put in an appearance з’яўля цца (на лю дзях) 
♦ to all appearances мярку ючы па ўсı м; keep 
up appearances рабı ць вы гляд, што нічо га не 
зда рылася; appearances are deceptive зне ш-
насць падма нлівая 

appease  v. fml 1. супако йваць, заспа-
койваць, суціша ць, уціхамı рваць; appease an 
angry man супако йваць раз’ю шанага чала ве-
к а; appease smb.’s anger суніма ць чый-н. гнеў 
2. наталя ць; appease one’s hunger на таля ць 
го лад

appeasement  n. fml утаймава нне; 
замірэ нне; a policy of appeasement палı тыка 
замірэ ння

appeaser n. прыміры цель
appellant n. law апеля нт 
appellate court n. апеляцы йны суд
appellation n. fml на зва; абазна чэ  н-

не; ты тул
appellative n. ling. імя  агу льнае (як 

супрацьлегласць імені ўласнаму)
appellee n. law адка зчык (па апеляцыі)
append v. fml (to) дабаўля ць, дадава ць, 

далуча ць
appendage n. fml дада так; прыда так 
appendectomy  n. med. выда-

лен не апе ндыкса
appendices pl. → appendix
appendicitis п. med. апендыцы т 
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appendix  n. (pl. appendices or ap-
pendixes) 1. anat. апе ндыкс 2. дада так, 
дабаўле нне (да кнігі, слоўніка і да т.п.)

appertain  v. fml (to) адно сіцца; ты-
чыцца; нале жаць

appetite  п. апеты т (таксама перан.); 
work up an appetite нагуля ць апеты т

appetizer, BrE -iser  п. 1. заку ска 
2. аперыты ў

appetizing, BrE -sing  adj. сма чны; 
апеты тны (таксама перан.)

applaud  v. апладзı раваць, віта ць во -
плескамі; ухваля ць

applause п. апладысме нты, во плескi; a 
storm of applause вы бух во плескаў 

apple п. я  блык ♦ the apple of one’s eye 
не  шта ве льмі дараго е; ве льмі дарагı  чалаве к; 
the apple of discord я блык разла ду 

apple-juice n. я блычны сок
apple-orchard n. я блыневы сад
apple-pie n. 1. я блычны піро г 2. AmE 

уту льнасць, пара дак ♦ in apple-pie order у 
по ўным пара дку; бездако рна

apple sauce  n. 1. я блычнае пюрэ  
2. AmE, infml бяссэ нсіца, лухта 

apple-tree n. я блыня 
appliance  п. прыла да, прыста са ва н-

не; a dental appliance зубны  пратэ з; an 
electricаl appliance электрапрыбо р

applicable  adj. (to) дастасава льны, 
прыда тны

applicant  п. кандыда т; прэтэндэ нт 
(на пасаду, вакансію і да т.п.)

application  п. 1. прымяне нне, ужы-
ва нне, скарыста нне 2. зая ва, прашэ нне; an ap-
plication form бланк (для заявы) 3. нама з-
ванне (лячэбнай мазі, крэму і да т.п.) 4. : a 
database application камп’ю тарная прагра ма

applied  аdj. прыкладны ; applied sci-
ences прыкладны я наву кi 

applique n. апліка цыя, аздо ба
apply  v. 1. звярта цца з про сьбай (звыч. 

пісьмовай); падава ць зая ву 2. прымяня ць, 
ужыва ць, выкарысто ўваць 3. зма зваць (крэмам, 
маззю і да т.п.) 4. даты чыць, ты чыцца; What I 
am saying applies only to some of you. Тое, што я 
кажу, тычыцца толькі некаторых з вас.

appoint  v. 1. назнача ць, прызнача ць 
(на пасаду) 2. дагаво рвацца, дамаўля цца (на-
конт сустрэчы)

appointee  n. асо ба, прызна чаная на 
яку ю-н. паса ду

appointment  п. 1. назначэ нне, 
прызначэ нне (на пасаду) 2. сустрэ  ча, спат-

канне; візı т; I’ve got a dental appointment at 3 
o’clock. Мая сустрэча з дантыстам назначана 
на 3 гадзіны.

apportion  v. fml (among, betwеen) 
размярко ўваць; раздзяля ць, дзялı ць; appor-
tion money размярко ўваць гро шы

apposite  adj. прыда тны, слу шны, 
дарэ  чны, тра пны

apposition  n. 1. fml дада так. 2. ling. 
прыда так

appraisal  n. ацэ нка (працы); экспер-
ты за

appraise v. fml ацэ ньваць
appreciable  adj. адчува льны; зна ч-

ны; прыкме тны; an appreciable effect зна ч-
ны эфе кт; an appreciable increase адчува ль-
нае павелічэ нне; an appreciable change in 
temperature прыкме тнае змяне нне тэмпера-
ту ры; appreciable difference істо тная ро з-
ніца; an appreciable amount зна чная ко ль-
касць

appreciate  v. 1. (высо ка) цанı ць, 
аддава ць нале жнае; We appreciate your help. 
Мы высока цэнім вашу дапамогу. 2. до бра 
разбiра цца, разуме ць, быць зна ўцам 

appreciation  n. 1. (высо кая) ацэ н-
ка (чаго-н.) 2. разуме нне (чаго-н.) 3. fml рэ-
цэ  нзія (асабліва станоўчая); стано  ўчы во д-
гук 4. fi nance рост ва ртасці; павышэ  нне цаны 

appreciative  adj. 1. удзя чны 2. якı  
разуме е кашто ўнасць/значэ  нне (чаго-н.); an 
appreciative audience чу лая/спага длівая пу б-
ліка

apprehend  v. 1. fml арышто ўваць; 
затры мліваць 2. dated разуме ць, спасціга ць

apprehension п. 1. апа ска, асця ро -
га, бо язь, дрэ нныя прадчува нні 2. fml а рышт; 
захо п; the apprehension of the terrorists 
 а рышт тэрары стаў 3. разуме нне

apprehensive  adj. (about, of) якı  
адчува е трыво гу; be apprehensive хваля ва ц-
ца, асцерага цца; be apprehensive of the fu-
ture хвалява цца за бу дучыню

apprentice1 п. ву чань у ма йстра; ap-
prentice training прафесı йнае навуча нне, 
вуч нёўства 

apprentice2 v. аддава ць y ву чнi
apprenticeship  п. вучнёўства; на-

вуча нне
apprise v. fml (of) паведамля ць, інфар-

мава ць
approach1  п. 1. прыблiжэ  нне, наблi-

жэ нне, надыхо д; прыхо д; the welcome ap-
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proach of spring доўгачака ны надыхо д вясны  
2. падыхо д (да праблемы) 3. падыхо д (да порта, 
ракі і да т.п.) 

approach2  v. наблiжа цца, пады хо-
дзiць; надыхо  дзiць; approach the town 
падыхо дзiць да го рада; Autumn is approach-
ing. Надыходзiць восень. 

approachable  adj. дасту пны; да-
сяжны; дасяга льны 

approaching  adj. якı  набліжа ецца; 
надыхо дзячы; The approaching storm made us 
hurry. Блізкая навальніца прыспешвала нас.

approbation n. fml адабрэ нне, ух ва-
ле нне; са нкцыя, зго да (на што-н.)

appropriate1  аdj. (for, to) адпа-
ведны, прыда тны; нале жны

appropriate2  v. 1. прысво йваць 
(асабліва незаконна) 2. асігно ўваць, асігна-
ва ць; выдзяля ць пэ ўныя грашо выя сро дкі 

appropriately  adv. адпаве дна, 
адпаве дным чы нам, нале жна

appropriateness  n. адпа ве д-
насць

appropriation  n. fml 1. пры-
сваенне, прысво йванне; appropriation of pro-
perty прысвае нне маёмасці 2. асіг на ва нне; 
выдзяле нне грашо вых сум для спецыя льных 
мэт 3. асігнава ная су ма

approval  п. 1. ухва ла, ухвале нне, 
адабрэ нне; in approval у знак зго ды; He nod-
ded in approval. Ён кіўнуў (галавой) у знак 
згоды. 2. разгля д; ацэ  нка; зацвярджэ нне; The 
plan will be submitted to the committee for offi -
cial approval. План будзе перададзены ў 
камітэт на зацвярджэнне. ♦ buy on approval 
купı ць на про бу (пры продажы тавару)

approve  v. 1. (of) ухваля ць; лiчы ць 
пра вiльным; Do you approve of my decision? 
Вы лічыце маё рашэнне правільным? 
2. зацвярджа ць; прыма ць; ухваля ць; The re-
port was unanimously approved. Справаздача 
была зацверджана аднагалосна. 3. рэкамен-
дава ць (для карыстання)

approving adj. пахва льны, стано ўчы
approximate1  adj. прыблı зны; an 

approximate cost прыблı зны кошт; an ap-
proximate number прыблı зная лı чба 

approximate2  v. fml 1. approxi-
mate smth. прыблı зна раўня цца; The total 
cost will approximate £10 billion. Агульны 
кошт складзе прыблізна 10 мільярдаў. 
2. набліжа ць; набліжа  цца да (чаго-н.); The 
animals were reared in conditions which ap-

proximated the wild as closely as possible. 
Жывёлы гадаваліся ва ўмовах, максімальна 
набліжаных да прыродных. 

approximately  adv. прыблı зна; 
каля ; The fl ight takes approximately two hours. 
Палёт доўжыцца каля дзвюх гадзін. 

approximation n. 1. прыблı зная 
су ма; прыблı зная велічыня  2. (of/to smth.) 
набліжэ нне; a very close approximation to 
the truth ве льмі блı зкае набліжэ  нне да 
 ı сці ны

Apr. пісьмовае скар. ад April красавı к
apricot  n. 1. bot. абрыко с; абры ко -

савае дрэ ва; apricot jam абрыко савы джэм 
2. абрыко савы ко лер

April п. красавı к; He was born in April. 
Ён нарадзіўся ў красавіку; Jane arrived at the 
end of April. Джэйн прыехала напрыканцы 
красавіка.

April Fool  n. 1. першакрасавı цкi 
жарт 2. ахвя ра першакрасавı  цкага жа рту; 
April Fool’s Day/All Fools’ Day Дзень сме ху/
гу мару; Дзень ду рняў 

a priori1 adj. лацін., fml апрыёрны
a priori2 adv. лацін., fml апрыёры
apron  п. 1. фарту х 2. tech. пляцо ўка 

для самалётаў пе рад анга рам 3. theatre аван-
сцэ на

apropos adv. лацін. дарэ чы; між ı н-
шым; apropos of у су вязі з (чым-н.); Apropos 
(of) what you were just saying… У сувязі з тым 
што вы толькі што казалі…

apse n. archit. апсı да
apt аdj. 1. адпаве дны, слу шны; an apt re-

mark слу шная заўва га 2. здо льны; зда тны; 
an apt pupil здо льны ву чань 3. (to) схı льны 
(рабіць што-н.)

aptitude  n. (for) здо льнасць; зда т-
насць; схı льнасць; an aptitude test праве рка 
здо льнасцей навучэ нцаў

aptly аdv. адпаве дным чы нам; тра пна
aqualung n. аквала нг
aquamarine  n. 1. min. аква ма-

ры н 2. блакı тна-зялёны ко лер; ко лер марско й 
хва лі

aquaplane n. sport аквапла н 
aquaria pl. → aquarium
aquarium  n. pl. (aquaria or 

aquariums) аква рыум
Aquarius  n. 1. astron. Вадале й 

(сузор’е) 2. astrol. Вадале й (знак задыяка; ча-
лавек, які нарадзіўся пад гэтым знакам) 

aquarobics n. акваро біка 
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aquatic  adj. 1. вадзяны ; aquatic 
plants вадзяны я раслı ны 2. вадапла ўны (пра 
птушак) 3. во дны (пра спорт)

aqua vitae   n. лацін. 
мо цны алкаго льны напо й (брэндзі, гарэлка), 
алкаго ль

aqueduct n. акведу к
aquiline  adj. арлı ны; an aquiline 

nose арлı ны нос
Arab1  п. 1. ара б; ара бка 2. ара бскі 

скаку н
Arab2  adj. ара бскі; Arab countries/na-

tions ара бскія краı ны 
arabesque  n. арабе ска (у розных 

знач.)
Arabian  adj. аравı йскі; the Arabian 

desert Aравı йская пусты ня/пустэ льня; the 
Arabian Nights «Ты сяча і адна  ноч» (казкі) 

Arabic1  п. ара бская мо ва; in Arabic 
па-ара бску

Arabic2  аdj. ара бскi; the Arabic al-
phabet ара бскi алфавı т; Arabic numerals 
ара бскiя лı чбы

arabica n. ара біка (кава)
Arabist n. арабı ст
arable  adj. во рны; arable land во рная 

зямля 
Aramaic1 n. араме йская мо ва
Aramaic2  adj. араме йскі; the Ara-

maic alphabet араме йскі алфавı т
arbiter  n. 1. арбı тр, суддзя ; пасрэ днік 

2. траце йскі суддзя ♦ an arbiter of fashion/
style заканада ўца мод/сты лю

arbitrage n. econ. 1. арбіт-
ра жныя апера цыі (куплі і продажу каш тоў-
ных папер) 2. арбітра ж, траце йскае рашэ  нне

arbitrariness  n. 1. адво льнасць 
2. самаво льства; дэспаты зм 3. ling. умо ў-
насць

arbitrary аdj. 1. адво льны; выпад ко-
вы 2. самаво льны; дэспаты чны 3. умо ўны; 
arbitrary signs/symbols умо ўныя зна кі/ сı м-
валы 

arbitrate  v. 1. быць траце йскім суд-
дзёй; выно сіць траце йскае рашэ  нне 2. пе ра-
дава ць (спра ву) у арбітра ж

arbitration  n. траце йскі суд; ар-
бітра ж

arbitrator  n. 1. арбı тр, суддзя ; 
пасрэ  днік 2. траце йскі суддзя 

arboreta pl. → arboretum
arboretum  n. (pl. arboretums or 

arboreta) арбарэ тум; дэндра рый; гадава льнік 
(для дрэў і кустоў) 

arbour n. альта нка
arc n.1. а рка2. дуга  
arcade  n.1. паса ж; a shopping ar-

cadeгандлёвыя рады  2. archit. арка да
arcane adj. fml тае мны, патае мны
arch1n. 1. а рка 2. скляпе нне
arch2 adj. (часта неадабральна) хı тры 

(пра позірк, усмешку); спры тны 
arch3v. выгіна ць дуго й; The cat arched its 

back and hissed. Кот выгнуў спіну дугою і за-
шыпеў.

archaeological adj. археалагı чны
archaeologist n. архео лаг
archaeology n. археало гія
archaic  adj. архаı чны; устарэ  лы; an 

archaic form/word архаı чная фо  рма/арха-
ı чнае сло  ва; The system is archaic and needs 
changing. Сістэма ўстарэла і патрабуе зменаў.

archaism n. ling. архаı зм
archangel n. арха нгел
archbishop  n. архібı скуп; архі-

епıскап
archdeacon n. архідыя кан
archduchess  n. hist. эрцгерцагı ня 

(тытул члена былой аўстрыйскай імпера-
тарскай фаміліі)

archduchy n. эрцге рцагства
archduke  n. hist. эрцге рцаг (тытул 

члена былой аўстрыйскай імператарскай 
фа міліі)

arched adj. а рачны, а ркавы
arch-enemy  n. 1. закля ты во раг 

2. д’я бал
archeologist  AmE = archaeolo-

gist
archeology AmE = archaeology
archer  n. 1. страло к з лу ка; лу чнік 2. the 

Archer astron. Страле ц (сузор’е) 3. the Archer 
astrol. Страле ц (знак задыяка; чалавек, 
якінарадзіўся пад гэтым знакам)

archery n. стральба  з лу ка
archetypal adj. прататы пны
archetype  n. археты п; прататы п; ты-

по вы прадстаўнı к
archimandrite n. архімандры т
archipelago n. архіпела г 
architect п. архiтэ ктар, до йлiд 
architectural  adj. архітэкту рны, 

будаўнı чы
architecture  п. архiтэкту ра, до й-

лiдства
archival adj. архı ўны
archive(s) () n. 1. архı ў, архı ўныя да-

ку ме нты 2. архı ў (месца захоўвання)
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archive v. 1. змяшча ць у архı ў 2. com-
put. архівава ць

archivist  n. архівı ст; спецыялı  ст па 
архı ўнай спра ве; супрацо  ўнік архı ва; хава ль-
нік фо нду

archway n. прахо д пад а ркай
Arctic1 n. the Arctic Арктыка
Arctic2  adj. 1. аркты чны; паўно чны; 

па ля рны; the Arctic Circle Паўно чны па ля р-
ны круг; the Arctic Ocean Паўно чны Ле давı-
ты акія н 2. arctic аркты чны, сцюдзёны, ве ль-
мі хало дны

ardent  adj. па лкі; гара чы; палымя ны; 
an ardent desire гара чае жада нне; an ardent 
lover па лкі палюбо  ўнік; an ardent supporter 
заўзя ты прыхı льнік

ardor AmE = ardour
ardour  n. BrE, fml 1. палымя насць; за-

па л, гара чнасць 2. энтузія зм; стара  ннасць; 
імпэ т ♦ damp smb.’s ardour астудзı ць чый-н. 
запа л

arduous  adj. fml ця жкі, напру жаны; 
энергı чны; an arduous ascent ця жкае ўзы хо-
джанне; an arduous task ця жкая зада ча; ar-
duous work напру жаная пра ца

areмн. л., цяпер. ч. ад be 
area  п. 1. тэрыто рыя; пло шча; абся  г; 

the area under cultivation пасяўна я пло шча; 
She knows the local area very well. Яна ведае 
мясцовасць вельмі добра. 2. рэгіён, зо на, 
раён, акру га; a conservation area запаве днік; 
a dollar area до ларавая зона; a no-go area 
1) забаро неная зо на 2) забаро  неная тэ ма 
3. пло ш ча; The room is 12 square metres in 
area. Гэты пакой мае памер 12 квадратных 
метраў. 4. сфе ра; галіна  дзе йнасці; во  бласць

arena п. 1. арэ  на; кру глая сцэ  на (у цыр-
ку, тэатры і да т.п.) 2. арэ  на; по ле дзе й-
насці; the international/political arena мiж-
наро дная/паліты  чная арэ  на 

aren’t скар. ад 1. are not 2. am not (у пыт. 
ск.)

argon n. chem. арго н
argot  n. ling. арго , жарго н; thieves’ ar-

got зладзе йскі жарго н
arguable adj. fml 1. даказа льны; it is 

arguable that... мо жна сцвярджа ць, што... 
2. спрэ чны; якı  патрабу е до  казаў

arguably  adv. : He is arguably the 
best actor of his generation. Ён, я ўпэўнены, 
лепшы акцёр свайго пакалення.

argue  v. 1. (with), (about/over) спра-
чацца; Do what you are told and don’t argue 
(with me). Рабі тое, што табе кажуць, і не 

спра чайся (са мной). 2. аргументава ць; дака з-
ваць, даво дзiць, перако нваць; it is argued 
that… сцвярджа ецца, што…; argue against/
for smth. прыво дзіць до вады су п раць/на 
кары сць чаго -н.; argue smb. into/out of doing 
smth. перакана ць каго -н. рабı ць/не рабı ць 
што-н. 

argument  п. 1. спрэ чка; дыску сiя; 
a matter of argument спрэ чнае пыта нне 
2. ар гуме нт, до каз, до вад 

argumentation  n. аргумен та -
цыя, прывядзе нне до казаў 

argumentative  adj. 1. якı  лю -
біць спрача цца 2. спрэ чны, дыскусı йны

argy-bargy  n. BrE, infml вэ рхал, 
гармı дар 

aria n. mus. а рыя
arid  adj. 1. сухı ; перасо хлы; засу шлівы 

(пра зямлю, клімат); arid deserts бязво дныя 
пусты ні/пустэ льні 2. неціка вы; ну дны; an 
arid discussion неціка вая дыску сія

aridity  n. засу шлівасць, сухата ; су -
хасць (таксама перан.) 

Aries n. 1. astron. Аве н (сузор’е) 2. astrol. 
Аве н (знак задыяка; чалавек, які нарадзіўся 
пад гэтым знакам) 

arise v. (arose, arisen) fml 1. паўстава ць; 
узніма цца; узніка ць (таксама перан.); A storm 
arose during the night. Ноччу пачалася бура; 
A new crisis has arisen. Пачаўся новы крызіс; 
А question arose… Паўстала пытанне… 2. : 
arise from/out of smth. fml паўстава ць з; 
мець выто кі 3. dated устава ць (з пасцелі); He 
arose at dawn. Ён устаў на досвітку. 

arisen р.р. → arise
aristocracy n. арыстакра тыя 
aristocrat  n. арыстакра т; арыста-

кра тка
aristocratic  adj. арыстакра-

тычны
arithmetic n. арыфме тыка 
arithmetic(al) () adj. арыфме ты ч-

ны; arithmetic progression math. арыф ме ты ч-
ная прагрэ сія

ark  n. каўчэ  г ♦ Noah’s ark Но еў каўчэ  г; 
out of the ark устарэ лы

arm1  n. 1. рука  (ад кiсцi да пляча); at 
arm’s length на адле гласці вы цягнутай рукı ; 
under the arm пад па хай 2. рука ў (адзення); 
The arms need shortening. Рукавы трэба 
ўкараціць. 3. ру чка (крэсла); падлако тнік 4. : 
the arm of the river рука ў ракı  ♦ arm in arm 
пад руку /пад ру чку; with open arms сардэ ч-
на, ра дасна, ве тлiва; keep smb. at arm’s 
length трыма ць каго -н. на адле гласці
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arm2  v. узбро йваць; arm oneself with 
 узб ро йвацца (таксама перан.) 

armada n. арма да (таксама перан.)
armadillo n. zool. армадзı л 
armament(s) () n. 1. збро я, узбра-

енне; the armaments industry вае нная прамы-
сло васць; an armaments factory вае нны 
заво д 2. узбрае нне (дзеянне, працэс)

armband n. нарука ўная павя зка
armchair n. крэ сла, фатэ ль; 

an armchair traveller тэлевандро ўнік, тэле-
падаро жнік 

armed  adj. узбро ены (у розных знач.); 
an international armed confl ict міжнаро дны 
ўзбро ены канфлı кт; The man is armed and 
dangerous. Гэты чалавек узброены і небяс-
печны. ♦ armed to the teeth узбро ены да 
зубо ў

armed forces  п. the armed forces 
а рмія, узбро еныя сı лы

Armenian1  n. 1. армянı н; армя нка; 
the Armenians армя не 2. армя нская мо ва

Armenian2 adj. армя нскі
armful  n. бярэ мя (дроў); аха пак (се-

на); an armful of fresh fl owers аха пак све -
жых кве так

armistice n. пepaмı p’e, замiрэ нне; спы-
не нне вае нных дзе янняў 

armor AmE = armour 
armored AmE = armoured
armory AmE = armoury
armour n. ла ты; па нцыр; браня 
armoured  adj. бранірава ны; an ar-

moured car бронеаўтамабı ль; брoнемашы на; 
бранявı к; an armoured personnel carrier бро-
нетранспарцёр

armoury  n. 1. арсена л (таксама пе-
ран.) 2. AmE буды нак для вайско  вай пад-
рыхто ўкі непрафесіяна лаў

armpit п. па ха, падпа ха 
armrest n. падлако тнік
arms  n. pl. 1. збро я, узбрае нне 2. (coat 

of) arms герб ♦ be under arms быць пад 
ружжо м, быць у ста не баяво й гато ўнасці; lay 
down one’s arms скла сці збро ю; take up 
arms узя цца за збро ю

arms control  n. кантро ль над 
узбрае ннем

arms race n. го нка ўзбрае ння
arm-twisting n. infml выкру чванне 

рук (перан.)
arm-wrestling  n. sport армрэ слінг 

(від барацьбы)

army п. 1. а рмiя 2. во йска; Her husband 
is in the army. Яе муж служыць у войску. 
3. вялı кая ко лькасць, мно ства

arnica n. bot. а рніка; купа льнік
aroma  n. прые мны пах, духмя насць, 

во дар
aromatherapy n. ароматэрапı я
aromatic  adj. араматы чны, па ху-

чы, духмя ны, во дарны; aromatic herbs па ху-
чыя тра вы

arose past → arise
around1 adv. 1. прыблı зна, каля ; She is 

around fi fty. Ёй пад пяцьдзясят; Tom arrived 
around six o’clock. Том прыехаў каля шасці 
гадзін. 2. наво кал, вако л, наўко л; all around 
усю ды; I could hear laughter all around. З усіх 
бакоў я мог чуць смех. 3. паўсю ль; усю ды; 
There were papers lying around all over the 
fl oor. Паўсюль на падлозе ляжалі паперы. 
♦ he’s been around ён чалаве к быва лы 

around2  prep. 1. вако л (кругом); a 
fence around the garden плот вако л агаро да; 
Let’s go around the town, not through it. 
Давайце паедзем кругом, а не праз горад. 
2. па (усюды); books lying around the room 
кнı гі, раскı даныя па пако і; walk around the 
streets хадзı ць па ву ліцах 3. каля  (недзе 
блізка); He lives somewhere around London. 
Ён жыве недзе каля Лондана; The children are 
playing around the house. Дзеці гуляюць каля 
хаты. 

around-the-clock adj. беспера-
пы нны; кругласу  тачны 

arousal  n. 1. абуджэ нне (таксама пе-
ран.) 2. узбуджэ нне; emotional/sexual arousal 
эмацыяна льнае/сексуа льнае ўзбуджэ нне

arouse  v. 1. будзı ць, абуджа ць (такса-
ма перан.); arouse suspicion выклiка ць пада-
зрэ нне 2. узбуджа ць (сексуальна)

arpeggio n. mus. арпе джыа
arr. (пісьмовае скар. ад arrivеs/arrival); arr. 

London 06.00 прыбыва е ў Ло ндан а шо  стай 
гадзı не ра ніцы

arraign v. law прыця гваць да суда ; аб ві-
нава чваць

arrange  v. 1. арганiзо ўваць, нала дж-
ваць, ла дзiць; The party was arranged quickly. 
Вечарыну хутка арганізавалі. 2. сістэматы за-
ва ць, пара дкаваць, упарадко  ўваць; уладко ў-
ваць, прыво  дзiць да ла ду; The books were ar-
ranged alphabetically. Кнігі былі ўпарадка-
ваны па алфавіце. 3. mus. рабı ць аранжы ро ў-
ку 4. дамаўля цца; as arranged як дамо ўлена
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arrangement  п. 1. сістэматы за -
цыя; размяшчэ нне 2. pl. arrangements пад-
рых то ўка; ме ры/мерапрые мствы арганіза цы й-
нага хара ктару; travel arrangements пад-
рыхто ўка да падаро жжа; make arrangements 
(for) прыма ць ме ры (да); I’ll make arrange-
ments for you to be met at the airport. Я зраб-
лю ўсё, каб вас сустрэлі ў аэрапорце. 3. аран-
жыро ўка (музычная) 4. дамо ўленасць; by 
pri or arrangement зго дна з папярэ  дняй да-
мо ўленасцю; come to an arrangement прый-
сцı  да зго ды 

arrant adj. dated : an arrant hypocrite 
страшэ нны крываду шнік; an arrant fool чы с-
ты ду рань; arrant nonsense чы стая лухта 

array1  n. 1. кале кцыя; an array of tools 
набо р інструме нтаў; прыла ды 2. : in battle 
array у баявы м пара дку 3. comput. таблı ца; 
ма трыца 4. lit. убо р, убра нне

array2 v. fml 1. размясцı  ць у пэ  ўным па-
ра д ку (пра прадметы, рэчы і да т.п.) 2. вы-
ст ро йваць, ста віць стро ем 3. апрана ць; апра-
на цца; She was arrayed in a black velvet gown. 
Яна была апранута ў чорную аксамітавую 
сукенку.

arrears  n. pl. запазы чанасць; доўг; 
даўгı ; be in arrears мець запазы чанасць; rent 
arrears запазы чанасць па квартпла це

arrest1 n. 1. а рышт; затрыма нне; узя цце 
пад ва рту; пазбаўле нне во лі; He was put un-
der arrest. Яго арыштавалі. 2. спыне нне; за-
тры мка; He died after suffering a cardiaс ar-
rest. Ён памёр ад сардэчнага прыступу. 

arrest2  v. 1. арышто ўваць; пазбаўля ць 
во лі; You can get arrested for doing that. Вас 
могуць за гэта арыштаваць. 2. fml затры м-
ліваць; спыня ць (таксама перан.) 3. звяр-
таць ува гу, захапля ць; arrest smb.’s attention 
прыця гваць чыю -н. ува гу; An unusual noise 
arrested his attention. Незвычайны шум пры-
цягнуў яго ўвагу.

arresting  adj. захапля  льны; прыця-
га льны

arrival  п. 1. прые зд; прыхо д; прыбыц-
цё 2. чалаве к, якı  прые хаў/прыбы ў; an early/
late arrival чалаве к, якı  прые хаў ра на/по зна 
3. нованаро джаны; They are expecting a new 
arrival in the family. Яны чакаюць прыбаў-
лення ў сям’і. 

arrive  v. 1. (at, in, on) прыязджа ць; 
прылята ць; прыхо дзіць; прыбыва ць; She’ll 
arrive in New York at noon. Яна прыедзе ў 
Нью-Ёрк апоўдні. 2. надыхо дзіць, прыхо дзіць, 
настава ць; The wedding day fi nally arrived. 

Нарэшце надышоў дзень вяселля. 3. рабı цца 
вядо мым; праслаўля цца ♦ arrive at an agree-
ment прыйсцı  да зго ды; arrive at a decision/a 
conclusion прыйсцı  да рашэ ння/высно вы 

arrogance n. пы ха; пага рда; фана бэ-
рыстасць; самаўпэ  ўненасць; ганары стасць 

arrogant  аdj. пыхлı вы; напы шлівы; 
пага рдлiвы; фанабэ  рысты; самаўпэ  ўнены; 
ганарлı вы 

arrow п. страла ; стрэ лка 
arse n. BrE, slang 1. taboo зад, ду па 2. ду -

рань, бо ўдзіла 
arsenal  n. арсена л; склад збро і і вае н-

най амунı цыі
arsenic n. chem. мыш’я к 
arson n. падпа л (наўмысны і злачынны)
arsonist n. падпа льшчык
art1  n. 1. маста цтва; fi ne arts выяўле нчае 

маста цтва; applied arts прыкладно е мас та цт-
ва; works of art тво ры маста цтва 2. pl. the 
arts гуманiта рныя наву кi 3. уме нне; май стэ р-
ства

art2 v. archaic : thou art = you are
artefact n. артэфа кт
arterial adj. med. артэрыя льны
arteriosclerosis  n. med. 

артэрыясклеро з
artery n. 1. med. артэ  рыя 2. магістра ль, 

гало ўны шлях
artesian  adj. артэзія нскі; artesian 

well артэзія нскі кало дзеж
artful  adj. 1. хı тры; спры тны; an artful 

person спрытню га 2. до бры, зру чны ў карыс-
та нні (пра рэчы, прадметы) 

artfulness  n. 1. хı трасць 2. спры т-
насць; уме нне 

art gallery п. маста цкая галерэ я
arthritiс  n., adj. med. хво ры на арт-

ры т
arthritis n. med. артры т
artichoke  п. арцішо к; Jerusalem ar-

tichoke земляна я гру ша, тапінамбу  р 
article п. 1. арты кул (у газеце, часопісе) 

2. пункт, пара граф, арты кул (у дакуменце) 
3. прадме т, рэч; household articles прадме ты/
рэ чы ха тняга ўжы тку 4. ling. арты кль; the 
defi nite/indefi nite article азнача льны/неазна-
ча льны арты кль

articulate1 adj. 1. выра зны, членара з-
дзе льны 2. я сны, дакла дна сфармулява ны

articulate2 v. 1. я сна выража  ць/фар-
мулява ць 2. ling. артыкулява ць; выра зна вы-
маўля ць 3. злуча ць; an articulated lorry/
truck грузавı к з прычэ  пам
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articulation n. ling. артыкуля цыя
articulatory adj. артыкуля цы йны
artifact = artefact 
artifіce  n. fml хı трыкі з мэ тай ашу ка н-

ства
artifi cial  аdj. 1. шту чны, ненату ра ль-

ны 2. прытво рны, уя ўны, удава ны, фаль-
шывы

artifi cial intelligence  n. 
comput. шту чны інтэле кт

artifi ciality n. 1. шту чнасць, нена-
тура льнасць 2. прытво рнасць, фальшы васць 

artifi cial respiration  n. med. 
шту чнае дыха нне

artillery n. артыле рыя 
artisan n. fml раме снік 
artist  n. 1. маста к; маста чка 2. арты ст; 

арты стка
artiste  n. (эстра дны) арты ст; (эст ра д-

ная) арты стка
artistic adj. 1. маста цкі; the artistic di-

rector of the theatre маста цкі кіраўнı к тэа тра 
2. артысты чны; artistic abilities/talent артыс-
ты чныя здо льнасці/артысты  чны та лент

artistry n. артысты зм; майстэ рства
artless  adj. fml 1. про сты, натура льны, 

прастаду шны, няхı тры 2. немайстэ рскі; не-
адмысло вы 

artlessness  n. натура льнасць, непа-
срэ днасць, прастаду  шнасць

artsy adj. AmE = arty
artwork  n. 1. ілюстра цыі (да кнігі, 

часопіса і да т.п.) 2. тво р маста цтва 
arty adj. infml якı  прэтэнду е на артыс ты ч-

насць; з прэтэ  нзіяй на вe дaнне маста цтва
Aryan1  n. 1. індаеўрапе ец 2. ары ец; 

ары йка
Aryan2 adj. 1. індаеўрапе йскі 2. ары й-

скі
as1 ; pron. што, якı , (такı ) як (на пры к-

лад); She came the same day as you. Яна прые-
хала ў той самы дзень, што і вы; Some 
animals, as the fox and the wolf… Некаторыя 
звяры, як, напрыклад, лісіца і воўк…

as2 ;  adv., prep. 1. у ро лі, у я касці; як; 
Speaking as a doctor I wouldn’t advise this. Як 
доктар я б вам гэта не параіў; They were all 
dressed as clowns. Яны ўсе былі апрануты ў 
касцюмы клоўнаў. 2. часам перакладаецца 
тв. скл.; He works as a teacher. Ён працуе 
настаўнікам; The news came as a shock. Наві-
на сталася шокам; as always як заўсёды; as a 
result of smth. у вы ніку чаго -н.; as…as 
(ужываецца пры параўнанні дзвюх асоб, з’яў 

і г.д.) : He is as tall as his father. Ён такога са-
мага росту, як і яго бацька; It’s not as hard as I 
thought. Гэта не так цяжка, як я думаў; as far 
as нако лькі; As far as I remember/know. Наколь-
кі я памятаю/ведаю; as soon as possible як 
мага  хутчэ й ♦ as white as snow бе лы як снег 

as3 ;  conj. 1. (у даданых сказах часу) у 
той час як; калı ; I saw her as she was getting 
off the bus. Я ўбачыў яе, калі яна выходзіла з 
аўтобуса. 2. (у даданых сказах спосабу дзеян-
ня) як; Do it as I do. Рабі гэта, як я; Leave it as 
it is. Пакінь гэта, як яно ёсць. 3. (у даданых 
сказах прычыны) пако лькі, таму  што, бо; As 
he was ill, we went without him. Мы паехалі 
без яго, бо ён хварэў. 4. (у даданых уступаль-
ных сказах) хоць, як ні; Tired as he was he 
walked on. Хоць ён і стаміўся, але ішоў да-
лей. 5. (не перакладаецца) This is a picture of 
my father as photographed in 1970. Гэта фата-
графія майго бацькі, зробленая ў 1970 годзе. 
6. (у спалучэннях) : as for што даты чыць, што 
ты чыцца, што да; As for Alison, she’s doing 
fi ne. Што да Элісан, у яе ўсё цудоўна; as it is 
як ёсць, у цяпе рашнім ста не; as it were так 
бы мо віць; as long as (у даданых сказах умо-
вы і часу) калı , пры ўмо ве што, паку ль, у той 
час як; You can take the book as long as you 
promise to give it back in a week’s time. Ты мо-
жаш узяць кнігу, калі паабяцаеш вярнуць яе 
праз тыдзень; as much гэ  так і; так і; I thought 
as much. Я так і думала; as regards/as to што 
да, што даты чыць; as soon as (у даданых ска-
зах часу) як то лькі; I’ll tell him the news as 
soon as I see him. Я раскажу яму гэтыя на-
віны, як толькі ўбачу яго; as usual як звы-
чайна; Jane was late as usual. Як звычайна, 
Джэйн спазнілася; as well такса ма; She can 
do it as well. Яна таксама можа гэта зрабіць; 
as well as у дада так; такса ма; They own a 
house in France as well as a villa in Spain. 
Яны маюць дом у Францыі, а таксама вілу ў 
Іспаніі; as yet дагэ туль; паку ль што; We’ve 
had no word from John as yet. Дагэтуль мы ні-
чога не чулі ад Джона.

asana n. аса на
asap скар. ад as soon as possible як 

мага  хутчэ й
asbestos n. min. азбе ст
ascend  v. fml узніма цца, узыхо дзіць; 

падніма цца (таксама перан.); ascend the 
throne узысцı  на прасто л/трон

ascendancy, ascendency  n. fml 
(over) панава нне; перава га; даміну ючая па-
зıцыя
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ascendant, ascendent n., adj. fml які 
даміну е/пану е; пану ючы 

ascension  n. 1. the Ascension eccl. 
Узнясе нне, Ушэ  сце 2. fml узыхо джанне

Ascension Day  n. eccl. Узнясе нне, 
Ушэ сце

ascent n. узыхо джанне; пад’ём (на гару, 
узгорак і да т.п.); узлёт (пра самалёт); a 
steеp ascеnt круты /стро мкі пад’ём

ascertain  v. fml высвятля  ць, уста-
на ўліваць; перако нвацца, упэ ўнівацца; The 
po lice are trying to ascertain what really hap-
pe ned. Паліцыя імкнецца высветліць, што 
зда рылася на самай справе.

ascetic1 n. аске т; аске тка
ascetic2 adj. аскеты чны; стры маны
asceticism n. аскеты зм
ascorbic acid  n. аскарбı навая 

кіслата 
ascribe  v. (to) прыпı сваць (каму-н. 

што-н.); This work is usually ascribed to Sha-
kespeare. Гэты твор звычайна прыпісваюць 
Шэкспіру.

ASEAN (скар. ад Association of South 
East Asian Nations) АСЕАН

asepsis n. med. асе птыка
aseptic adj. med. асепты чны, абез за-

ра жаны
asexual  adj. 1. асексуа льны 

2. бяспо лы
ash1  п. 1. по пел; turn to ashes спапялı ць, 

ператвары ць у по пел; They burnt the town to 
ashes. Яны спалілі горад дашчэнту. 2. ashes 
тлен; прах; She wanted her ashes to be scat-
tered at sea. Яна пажадала, каб яе прах разве-
ялі над морам.

ash2 п. bot. я сень 
ashamed  аdj. (of) засаро млены; пры-

саро млены; be (feel) ashamed (of) са ро мец-
ца; I was ashamed of his behaviour. Мне было 
сорамна за яго паводзіны; I was ashamed to 
say that I had lied to him. Мне было сорамна 
прызнацца, што я зманіла яму.

ash-can п. AmE кантэ йнер для сме  цця
ashen adj. по пельны; бле дны, змярцве ла-

бле дны (пра колер твару)
ashore  adv. 1. да бе рага, на бе раг; come/

go ashore сыхо дзіць на бе раг 2. на бе разе
ashtray n. по пельніца
Ash Wednesday n. eccl. Папяль цо-

вая серада  (першы дзень Вялікага посту ў за-
ходнім хрысціянстве)

Asian1 п. жыха р А зіі; азія  т; азія тка
Asian2 аdj. азiя цкi 

Asian American  п. амеры ка -
нец, про дкі яко га пахо дзяць з А зіі

Asiatic adj. : the Asiatic tropics тро-
пікі Азіі

aside  adv. убо к; збо  ку; убаку ; put/set 
aside 1) адклада ць, адкла дваць (грошы); We 
set aside some money for repairs. Мы адклалі 
грошы на рамонт. 2) адклада ць на по тым; We 
put the question aside for next week. Мы адкла-
лі пытанне на наступны тыдзень; take smb. 
aside адве сцi каго -н. убо к 

aside from prep. AmE = apart from 
апрача , акрамя ; Aside from a few sсratches, 
I’m OK. Калі не лічыць некалькіх драпін, у 
мяне ўсё ў норме.

as if  conj. бы ццам, як бы ццам, нiбы , як 
бы; He shook his head as if to say “no”. Ён па-
круціў галавою, нібы кажучы «не»; He loo-
ked at me as if I was mad. Ён паглядзеў на 
мяне, быццам я звар’яцеў.

asinine adj. fml дурны , тупы , абме жа-
ва ны

ask v. 1. пыта ць, спыта ць; пыта цца, спы-
та цца, запыта цца; Can I ask a question? Я ма-
гу задаць пытанне?; He asked about her fami-
ly. Ён спытаўся пра яе сям’ю; He asked where 
I lived. Ён спытаўся, дзе я жыву. 2. (пa)пpa-
сıць (аб чым-н.); ask for help прасı ць 
дапамо гi 3. прасı ць дазво лу; He asked the 
boss whether he could have a day off. Ён 
спытаўся ў боса, ці можа ён мець выхадны 
дзень. 4. пыта цца, даве двацца; ask for a job 
пыта цца нако нт рабо ты 5. запраша ць; зваць; 
They asked me to dinner. Яны запрасілі мяне 
на абед. 6. патрабава ць; You are asking too 
much of him. Вы патрабуеце ад яго зашмат. 
7. : ask smb. out запраша ць каго -н. у тэа тр, 
рэстара н і да т.п. ♦ be asking for it/be asking 
for trouble infml ле зці/пе рціся на ражо н; 
шука ць бяды ; ле зці ў бяду  

askance  adv. падазро на, недаве рліва; 
look askance at smb. глядзе ць на каго -н. 
скоса

askew1 adj. крывы , ко сы, касы ; пера ко-
шаны, нахı лены набо  к; His hat was slightly 
askew. Яго капялюш быў крыху набакір.

askew2 adv. кры ва, ко са; набо к, набакı р 
aslant  adv. ко са, наўко с, наўскася к; 

The picture hung aslant. Карціна вісела крыва.
asleep  adj. 1. якı  спіць; спя чы; be fast/

sound asleep мо цна спаць; fall asleep засну  ць 
2. апаты чны, неакты ўны, безува жны; He is 
as leep to the danger. Ён не ўсведамляе небя-
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спекі. 3. здранцве лы, зняме лы (пра руку, на-
гу) 4. спачы лы (пра нябожчыка), паме рлы  

aslope  adv. ко са, нахı лена, нахı льна, 
пахı ла; на схı ле

asocial adj. 1. адасо блены, замкнёны, 
неканта ктны 2. асацыя льны, антыграма дскі

asp n. zool. ядавı тая змяя ; гадзю ка
asparagus n. bot. спа ржа
aspect  n. 1. аспе кт, бок; пункт гле-

джання; They considered the problem in all 
aspects. Яны разгледзелі праблему з усіх ба-
коў. 2. fml вы раз (твару, вачэй); вы гляд; во н-
кавы/зне шні вы гляд; of pleasing aspect пры е м-
най зне шнасці 3. fml бок, кіру нак; the eastern 
aspect of the building усхо дні бок бу ды нка; 
My house has a south aspect. Фасад май го 
дома глядзіць на поўдзень. 4. ling. тры ва нне; 
the imperfective/perfective aspect незако н-
чанае/зако нчанае трыва нне 5. astron. 
канфігура цыя (планет)

aspen1 n. асı на
aspen2  adj. асı навы ♦ tremble like an 

aspen leaf дрыжэ ць як асı навы ліст
asperate  v. fml рабı ць гру бым, ра-

бıць шурпа тым
asperges n. eccl. крапле нне (святой 

вадой)
asperity n. fml 1. шурпа тасць, ня ро ў-

насць 2. рэ зкасць (пра голас, манеры) 
3. суро васць; the asperity of the northern 
winter суро васць паўно чнай зімы  

asperse v. fml га ньбіць, ганьбава ць; ня-
сла віць, знеслаўля  ць

aspersion n. fml ганьбава нне
asphalt1 n. асфа льт; біту м
asphalt2  v. асфальтава ць, пакрыва ць 

асфа льтам
asphyxia n. med. асфіксı  я, удушэ нне
asphyxiate  v. душы ць; выкліка  ць 

асфı ксію; задыха цца (ад недахопу кіслароду); 
be asphyxiated by gas атруцı цца га зам 

asphyxiation n. уду шша, уду шэ н не
aspic  n. жэле , заліўно е; fi sh in aspic 

заліўна я ры ба
aspirant1  n. fml прэтэндэ нт; 

прэтэндэ нтка; кандыда т; кандыда тка
aspirant2  adj. fml якı  імкне цца (да 

чаго-н.), якı  прэтэнду е (на што-н.) 
aspirate1 n. ling. прыдыха льны гук
aspirate2  v. 1. вымаўля ць з прыды-

хан нем 2. med. выдаля ць ва дкасць з це ла (з 
да памогай аспіратара)

aspiration  n. 1. iмкне нне, мо цнае 
жада нне, пра га; I didn’t realize he had political 

aspirations. Я не ўсведамляла, што ў яго былі 
палітычныя амбіцыі. 2. ling. прыдыха нне

aspirator n. tech. аспіра тар
aspire  v. (to) iмкну цца (да чаго-н.); 

мець мо цнае жада нне, пра гнуць; дамага цца; 
She aspired to a scientifi c career. У яе было 
моцнае жаданне займацца навукай.

aspirin n. med. аспіры н; табле тка ас пі-
ры ну; Take two aspirin(s) for a headache. 
Прымі дзве таблеткі аспірыну ад галаўнога 
болю.

aspiring adj. 1. амбı тны; пра гны да 
паша ны/сла вы 2. poet. якı  імкне цца да высо -
кага

asquint adv. ко са, ско са (таксама пе-
ран.); look asquint глядзе ць ско са; глядзе ць 
падазро на/недаве рліва

ass1  n. 1. асёл (таксама перан.) 2. BrE, 
infml ду рань, бо ўдзіла

ass2 n. AmE, slang, taboo зад, ду па
assail v. fml 1. атакава ць, напада ць (так-

сама перан.); рэ зка крытыкава ць 2. апано ў-
ваць, ахапля ць (пра страх, сумненні і да т.п.); 
He was assailed by fear. Яго апанаваў страх.

assailant  n. fml напа днік, хто атаку е 
або  напада е

assassin n. забо йца, кı лер
assassinate  v. забiва ць (пра палi-

тыч ных або грамадскіх дзеячаў) 
assassination  п. забо  йства (вядо-

мага палiтычнага або грамадскага дзеяча)
assault1  n. 1. напа д (таксама перан.); 

sexual assaults напа ды з мэ тай згвалтава ння 
2. пры ступ, ата ка, штурм; an assault on the 
capital штурм сталı цы; take by assault узя ць 
шту рмам; assault and battery law абра за дзе -
яннем

assault2  v. 1. напада ць; He has been 
charged with assaulting a police offi cer. Яго аб-
вінавацілі ў нападзе на афіцэра паліцыі. 
2. атакава ць; ісцı  на пры ступ; штурмава ць

assay1 n. tech. ана ліз, про ба, тэст (мета-
лаў або хімічных рэчываў)

assay2  v. аналізава ць сплаў ці рэ чыва; 
правяра ць, дасле даваць

assemblage  n. fml 1. збор; кале к-
цыя (пра рэчы); гру па (людзей) 2. збо рка; 
манта ж

assemble  v. 1. збіра ць; збіра цца; All 
the students were asked to assemble in the main 
hall. Усіх студэнтаў папрасілі сабрацца ў ак-
тавай зале. 2. збіра ць (часткі мэблі, меха-
нізмаў і да т.п.)
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assembly  п. 1. асамбле я; закана-
даўчы о рган; the UN General Assembly Гене-
ральная Асамбле я Арганіза цыі Аб’ядна ных 
На цый 2. сход 3. пасяджэ нне 4. збо рка 
(частак мэблі, механізмаў і да т.п.) 
assembly line п. канве ер
assembly plant п. збо рачны цэх
assembly room  п. за ла пася-
джэн няў; а ктавая за ла

assent1  n. fml (to) зго да (на што-н.); 
прыня цце прапано вы 

assent2 v. fml (to) згаджа цца, пагаджа ц-
ца; даць зго ду (на што-н.); He didn’t assent to 
the terms they proposed. Ён не згадзіўся на 
тыя ўмовы, якія яны прапанавалі.

assert  v. 1. сцвярджа ць, упэ ўніваць, за-
пэ ўніваць; He continued to assert that he was 
innocent. Ён настойліва сцвярджаў, што не ві-
наваты. 2. адсто йваць (правы, пункт гле-
джання);  насто йваць (на сваіх правах); as-
sert one’s independence адсто йваць сваю  
самасто йнасць/незале жнасць; assert oneself 
самасцвярджа цца

assertion  n. 1. сцве рджанне, зая ва 
2. упэ  ўніванне, запэ ўніванне 

assertive  adj. 1. напо рысты, упэ ўнены 
2. самаўпэ ўнены, саманадзе йны; in an assertive 
tone аўтарытэ тным то нам

assess  v. 1. ацэ ньваць (таксама перан.); 
assess a situation ацанı ць сітуа цыю 2. вы-
знача ць, устана ўліваць су му (падатку, 
штрафу); assess damages вызнача ць су му 
грашо вай кампенса цыі

assessment n. 1. ацэ нка, ацэ ньванне 
2. атэста цыя 3. вы значаная су ма пла ты

assessor n. 1. кансульта нт; экспе рт-кан-
сульта нт 2. ацэ ншчык 3. экспе рт; суддзя  
(спар тыўных спаборніцтваў)

asset  n. 1. кашто ўнасць, ва ртасць 2. pl. 
assets акты ў; маёмасць 3. ко зыр

asset-stripping  n. ску пка маёма-
сці па нı зкіх цэ нах з мэ  тай перапро дажу па 
больш высо  кіх цэ нах

assiduity n. fml стара ннасць, дба й-
насць, руплı васць

assiduous adj. fml стара нны, дба йны, 
руплı вы; ува жлівы

assign  v. 1. дава ць, задава ць; даруча ць; 
assign homework (за)дава ць дама шняе зада н-
не; The teacher assigned each of the pupils a 
different task. Настаўнік даў кожнаму вучню 
розныя заданні. 2. назнача ць, прызнача ць, 
вы знача ць (дзень, тэрмiн) 3. перадава ць 
правы /маёмасць; The agreement assigns copy-

right to the publisher. Згодна з пагадненнем 
аўтарскае права перадаецца выдаўцу. 

assignation  n. fml патае мнае спат-
ка нне

assignee  n. праваперае мнік; упаў на-
ва жаны, прызна чаная асо ба

assignment n. 1. зада нне; дару чэ  н-
не 2. прызначэ нне, назначэ  нне 

assimilate  v. 1. засво йваць, пры-
маць; assimilate new ideas прыма ць но выя 
ідэ і 2. асімілява ць; асімілява цца; assimilate 
immigrants асімілява ць імігра нтаў

assimilation  n. 1. асіміля цыя, за-
сво йванне, засвае нне 2. ling. асіміля цыя, 
пры падабне нне гу каў (пры вымаўленні)

assist  v. 1. дапамага ць, падтры мліваць; 
We’ll do all we can to assist you. Мы зробім 
усё, каб дапамагчы вам; assist smb. with mo-
ney/in his work дапамагчы   каму -н. гра шы -
ма/у пра цы 2. садзе йнічаць 3. : assist in 
smth. прыма ць удзе л у чым-н.

assistance  n. дапамо га, падтры мка; 
Can I be of any assistance? Ці магу я чым-не-
будзь дапамагчы?; technical/ economic/
military assistance тэхнı чная/эканамı  чная/ва-
е нная дапамо  га; render/give smb. assistance 
аказа ць каму  -н. дапамо  гу

assistant  n. асістэ  нт; асістэ  нтка; па-
мо чнiк; памо чнiца; памага ты; памага тая 

assistant professor  n. AmE ≅ 
дацэ нт (выкладчык універсітэта ці каледжа) 

Assoc. (пісьмовае скар. ад Association) аса цыя-
цыя, аб’ядна нне

associate1  n. 1. кале га; супрацо ўнік; 
супрацо ўніца; партнёр; business associates 
партнёры па бı знесе 2. тава рыш; ся бра; ся-
бро ўка; супо льнік; супо льніца; crime associ-
ates саўдзе льнікі; хаўру  снікі

associate2  adj. 1. аб’ядна ны; звя заны 
(па рабоце, бізнесе) 2. ніжэ йшы (па рангу, 
пасадзе і да т.п.); an associate director па-
мо  ч нік дырэ ктара; an associate editor па мо ч-
нік рэда ктара; an associate member член 
(якой-н. арганізацыі) з няпо ўнымі права мі

associate3 v. 1. асацыява ць, звя зваць 
(у думках); We associate the name of Columbus 
with the discovery of America. Мы звязваем 
імя Калумба з адкрыццём Амерыкі; be asso-
ciated with smb./smth. быць звя заным з 
чым-н./кім-н.; Her name is associated with the 
women’s rights movement. Яе імя звязваюць з 
рухам за правы жанчын. 2. аб’ядно ўваць; 
аб’ядно ўвацца; далуча  ць; далуча цца; злу-
чаць; злуча цца; associate one fi rm with an-
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other аб’ядно ўваць фı рму з фı рмай 3. ве сці 
знаёмства, хаўрусава ць; I don’t like you asso-
ciating with those people. Мне не падабаецца, 
што ты водзішся з гэтымі людзьмі. 4. fml 
падтры мліваць; далуча цца (да думкі, пункту 
погляду і да т.п.)
associate professor  n. AmE 
акадэмı чны ранг, ніжэ йшы за прафе сара

association  п. 1. асацыя цыя; та-
вары ства; супо лка; згуртава нне; аб’ядна нне; 
Automobile Association аўтамабı льная аса-
цыя цыя 2. (with) су вязь (паміж людзьмі, ар-
ганізацыямі) сябро ўства, партнёрства; in as-
sociation with суме сна (з) 3. асацыя цыя; 
успамı н; pleasant associations with child-
hood holidays прые мныя асацыя цыі, звя за-
ныя з адпачы нкам у дзяцı нстве

associative adj. асацыяты ўны
assonance n. poet. асана нс 
assonant adj. асана нсны, сугу чны
assort v. сартава ць; размярко ўваць; гру-

пава ць; класіфікава ць
assorted  adj. пасартава ны; ме шаны, 

мяша ны; разнаста йны; assorted chocolates 
набо р шакала ду асарцı 

assortment  n. асартыме нт; набо  р; 
a wide assortment of goods шыро кі асарты-
ме нт тава раў

Аsst (пісьмовае скар. ад Assistant) Asst Man-
ager памо чнік ме неджара

assuage  v. fml змякча ць, палягча ць, 
суціша ць (боль, гора); наталя ць (голад) 

assume  v. 1. меркава ць, лiчы ць, 
дапуска ць; let us assume that… дапу сцім, 
што… 2.  fml прысво йваць (уладу), за хо п-
ліваць 3. fml браць імя ; He assumed a new 
name. Ён узяў сабе новае імя. 4. : assume an 
air of innocence прыня ць нявı нны вы гляд

assumed  adj. 1. прыня ты; an assu-
med name псеўданı м, прыня тае імя  2. уда ва-
ны; assumed indifference удава ная абыя ка-
васць

assuming conj. дапу сцім; Assuming it 
rains tomorrow, what shall we do? Дапусцім, 
што заўтра будзе дождж, што мы будзем ра-
біць? 

assumption1  n. 1. меркава нне, да-
пуш чэ нне 2. fml прысвае нне, захо п (улады) 
3. прыня цце (абавязку)

Аssumption2 n. eccl. Успе нне (Бага-
родзіцы) 

assurance  n. 1. запэ ўненне, упэ ў-
ненне 2. упэ ўненасць, перакана насць; сама-

ўпэ ўненасць 3. BrE страхава нне (жыцця); 
стра хо  ўка

assure v. 1. (of) запэ ўнiваць, упэ  ўнiваць, 
перако нваць 2. (oneself of smth.) упэ ўнi вац-
ца, перако нвацца 3. гарантава  ць, забяспe ч-
ваць 4. BrE страхава ць жыццё

assured adj.1. упэ  ўнены (пра голас, ма-
неры і да т.п.) 2. гарантава  ны, пэ ўны; Suc-
cess seems assured. Поспех гарантаваны.

assuredly  adv. fml безумо ўна, на пэ ў-
на, пэ ўна

Assyrian1  n. 1. асіры ец; асіры йка 
2. асі ры йская мо ва

Assyrian2 adj. асіры йскі
aster n. bot. а стра
asterisk1 n. зо рачка (знак зноскі)
asterisk2 v. пазнача ць зо рачкай
astern adv. naut. 1. на карме ; за кармо й; 

My cabin is astern. Мая каюта на карме. 
2. наза д

asteroid n. astron. астэро ід
asthenia  n. med. астэнı я, кво ласць, 

сла басць
asthenic adj. med. астэнı чны, кво  лы, 

сла бы 
asthma n. med. а стма
asthmatic1  n. астма тык; хво ры на 

 а стму
asthmatic2  adj. астматы чны; an 

asthmatic attack пры ступ а стмы; asthmatic 
patients хво рыя на а стму

as though = as if
astigmatic  adj. астыгматы чны; 

astigmatic lenses астыгматы чныя лı нзы
astigmatism  n. med. астыг-

матызм
astir  adj., adv. узбу джаны; у ру ху; на 

нага х
astonish  v. здзiўля ць, дзівı ць, ура ж-

ваць; The news astonished everyone. Навіна 
здзі віла ўсіх.

astonishedadj. здзı ўлены, ура жаны
astonishing adj. якı  здзіўля е/ура ж-

вае; уража льны
astonishingly adv. на дзı ва; неспа-

дзя ва на; Jane took the news astonishingly well. 
Джэйн успрыняла навіну на дзіва добра.

astonishment  п. здзiўле нне; to 
my astonishment на маё здзiўле  нне; in aston-
ishment у здзiўле нні

astound vмо цна здзіўля ць, ура ж-
ваць; шакı раваць; She was astounded by his 
arrogance. Яна была шакіравана яго пагард-
лівым стаўленнем.
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astounded adj. ве льмі ўра жаны; 
ша кı раваны

astrakhan  n. кара куль; astrakhan 
coats кара кулевыя фу тры

astral  adj. 1. astron. зо ркавы, зо рны 
2. астра льны

astray adj., adv. : go astray заблудзı цца, 
збı цца з даро гі (таксама перан.) ♦ lead smb. 
astray збіць каго -н. з даро гі

astride1 adv. ве рхам; ride astride е хаць 
ве рхам; stand astride стая ць, расста віўшы 
но гі

astride2 prep. 1. ве рхам; He sits astride 
his horse. Ён сядзіць верхам на кані. 2. уз до ўж, 
пааба пал 

astringent1  n. вя жучы сро дак (пра 
ласьён, лекі і да т.п.)

astringent2  adj. 1. вя жучы; якı  
спыня е кроў 2. крыты чны, рэ зкі (пра словы, 
каментарый) 3. рэ зкі (пра смак або пах)

astrologer n. астро лаг
astrological adj. астралагı чны
astrology n. астрало гія
astronaut  п. астрана ўт; астра на ўт-

ка; касмана  ўт; касмана ўтка 
astronomer n. астрано м
astronomical adj. 1. астрана мı ч-

ны 2. infml ве льмі вялı кі, велічэ зны, веліза р-
ны; astronomical sums of money веліза рныя 
су мы гро шай

astronomy п. астрано мiя 
astrophysicist n. астрафı зік
astrophysics n. астрафı зіка
astute  adj. 1. разу мны; празо  рлівы 

2. хı т ры; кава рны
astuteness n. 1. разу мнасць; пра зо р-

лівасць 2. хı трасць; кава рства
asunder  adv. dated 1. у ро зныя бакı ; 

rush asunder кı нуцца ў ро  зныя бакı ; families 
torn asunder by a war се м’і, раскı даныя ў 
ро зныя бакı  вайно й 2. на кава лкі, на ча сткі; 
break/cut asunder разлама ць/разрэ заць на 
ча сткі

asylum  n. fml 1. прыту лак, пры ста -
нішча; political asylum паліты чны прыту лак 
2. dated дом для псіхı чна хво рых 

asymmetric(al) () adj. асімет ры ч-
ны

asymmetry n. асіме трыя
asynchronous n. fml асінхро нны
asyndeton  n. ling. асіндэто н, бяз-

злу чнікавая су вязь
at prep. 1. (для абазначэння месца ў са-

мым агульным сэнсе) у; на; ля, каля ; at my 

house у мяне  (до ма); at the hotel/theatre у 
гатэ лі/тэа тры; at the corner/station/meeting 
на рагу /ста нцыі/схо  дзе; at the door ля/каля  
дзвярэ й 2. (для абазначэння часу) у, на; at 6 
o’clock а шо стай гадзı не; at the moment у гэ-
ты мо мант; at dawn на до  світку/зо л(а)ку/на 
свiта ннi; at night уначы , но ччу; at fi rst 
спача тку, перш; at once адра зу 3. (перад на-
зоўнікам/займеннікам, на які накіравана дзе-
янне або які з’яўляецца мэтай) у, на; за; look/
shout at smb. глядзе ць/крыча  ць на каго -н.; 
smile at smb. усміха цца каму  -н.; He shot at 
the bird. Ён стрэліў у птушку (і не пацэліў). 
4. (пры абазначэнні рэакцыі на што-н.) з; I la-
ughed at his jokes. Я смяяўся з яго жартаў. 
5. (пры абазначэнні занятку, стану) у; на; за; 
at school у шко ле; at table за стало  м/за 
ядо й; at work на рабо це; He studied at Ox-
ford. Ён вучыўся ў Оксфардзе (ва ўнівер-
сітэце). 6. (пры ўказанні на колькасць, меру, 
цану, узровень, узрост, хуткасць) : at 90° 
Fahrenheit пры 90° па Фарэнге йту; at an 
altitude of 1000 feet на вышынı 1000 фу таў; 
at the age of 60 у 60-гадо вым узро сце; at 
100 km an hour з ху ткасцю 100 км у гадзı ну 
7. (таксама перадаецца тв. скл.) surprised/
pleased at his behaviour здзı ўлены/за да во-
лены яго  паво дзінамі 8. (у спалучэннях) : at 
all нао гул; to be good/clever at smth./at doing 
smth. до бра ўме ць што-н. рабı ць; мець здо ль-
насці да чаго -н.; He is good at football. Ён 
 добра гуляе ў футбол; She is a genius at 
chemistry. У яе выключныя здольнасці да 
хіміі. 

atavism n. атавı зм
atavistic  adj. fml атавісты чны; an 

atavistic instinct/fear атавісты чны інсты нкт/
страх 

ataxia, ataxy, nmed. атаксı я
ate past → eat
atelier  n. майстэ рня мастака , сту дыя, 

атэлье 
atheism n. атэı зм
atheist n. атэı ст; атэı стка
atheistic adj. атэісты чны
atherosclerosis  n. med. атэ-

ра склеро з
atherosclerotic adj. med. атэ-

расклераты чны
athlete  n. 1. атле т, спартсме н; спарт-

сме нка 2. BrE лёгкаатле т; лёгкаатле тка
athlete’s foot n. грыбко вая хваро ба 

на нага х (мікоз)
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athletic  adj. 1. спарты ўны; athletic 
competitions спарты ўныя спабо  рнiцтвы 2. мо ц-
ны, ду жы

athletics n. атле тыка; лёгкая ат ле ты-
ка; заня ткі спо ртам

at-home1 n. неафіцы йны прыём гас це й
at-home2  adj. ха тні; at-home clothes 

ха тняя во пратка; an at-home job надо мная 
пра ца

athwart  adv., prep. fml 1. упо перак; 
наўско с; They put a table athwart the doorway. 
Яны паставілі стол упоперак дзвярэй. 2. су -
праць, супро ць; насу перак; His statement ran 
athwart what was previously said. Яго словы су-
пярэчылі таму, што было сказана раней.

atishoo interj. BrE апчхı !
Atlantic  adj. атланты чны; an Atlan-

tic liner трансатланты чны ла йнер
Atlanticism n. атланты зм
atlas n. а тлас; a road atlas of Europe а т-

лас даро г Еўро пы; a world atlas а тлас све ту
ATM  n. (скар. ад automated teller 

machine) банкама т
ATM card  n. AmE пла стыкавая 

ка ртка (для атрымання грошай з банкамата)
atmosphere п. 1. the atmosphere ат-

масфе ра; pollution of the atmosphere заб ру-
джванне атмасфе ры 2. паве тра (у пакоі, гора-
дзе); a stuffy atmosphere ця жкае паве тра 
3. атмасфе ра (перан.); абста віны; сітуа цыя; 
настро й; a friendly atmosphere сябро ўская 
атмасфе ра

atmospheric adj. атмасфе рны; at-
mospheric pollution атмасфе рнае забру дж-
ванне; atmospheric pressure атмасфе рны 
ціск

atmospherics п. pl. атмасфе рныя 
перашко ды (пра радыё)

atoll п. ато л (каралавы востраў, які мае 
форму суцэльнага ці разарванага кальца)

atom n. а там 
atom bomb n. а тамная бо мба
atomic  adj. а тамны; the atomic age 

 а тамны век; the atomic bomb а тамная бо мба; 
atomic energy/power а тамная эне ргія

atomic number  n. phys. а там-
ны пара дкавы лік

atomize, BrE -ise  v. 1. распыля ць 
2. раздрабня ць (на маленькія часткі); разбі-
ва ць на а тамы

atomizer  n. распыля льнік, пульве-
ры за тар

atonal adj. mus. атана льны

atonality n. mus. атана льнасць
atone  v. fml 1. загла джваць (віну) 

2. (for) кампенсава ць, вярта ць (пра страты)
atonement  n. fml 1. загла джванне 

(віны) 2. кампенса цыя, пакрыццё страт; make 
atonement for прапанава ць кампенса цыю

atop adv., prep. AmE (dated in BrE) зве р-
ху, наве рсе, паўзве рх; па; над; a glass of beer 
with white foam atop ку фель пı ва з бе лай пе-
най зве рху

at-risk adj. : at-risk children дзе ці гру-
пы ры зыкі 

atrium n. 1. archit. а трыум; кры ты по р-
цік 2. med. перадсэ рдзе

atrocious  adj. 1. жу дасны, страшэ  н-
ны, жахлı вы; atrocious weather жахлı вае на-
дво р’е; She speaks English with an atrocious 
accent. Яна гаворыць па-англійску са стра-
шэнным акцэнтам. 2. бязлı тасны, лю ты, жо р-
сткi, зве рскi 

atrocity  n. лю тасць; лю ты ўчы нак; 
жо рсткасць, зве рства 

atrophy1  n. 1. med. атрафı я; muscular 
atrophy атрафı я му скулаў 2. fml аслабле нне, 
прытупле нне 

atrophy2 v. 1. атрафı равацца 2. пры туп-
ля цца 

atropine n. pharm. атрапı н
attaboy  interj. infml малайчы на!; 

брава!
attach  v. 1. прымацо ўваць, прык ле й-

ваць, прывя зваць; attach a rope to smth. 
пры вя зваць вяро ўку да чаго -н. 2. attach 
(great) importance/signifi cance/value/weight 
to smth. надава ць чаму -н. (вялı кае) значэ нне 
3. : attach oneself to smb. прыста ць, пры ча-
пı цца да каго  -н. (перан.)

attache  п. аташэ ; a cultural attache 
аташэ  па культу рных су вязях; a military at-
tache вaе нны аташэ 

attachecase  п. дыплама т (плоскі 
партфель)

attached  adj. 1. адда ны; прыхı льны 
2. прымацава ны; падклю  чаны; далу чаны

attachment  п. 1. прывя занасць, 
прыхı льнасць; любо ў; a child’s strong attach-
ment to his parents любо ў дзіця ці да сваı х 
бацько ў 2. адда насць, ве рнасць (ідэалам, ідэ-
ям, справе) 3. прыстасава нне, прыла да; пры-
ста ўка 4. прымацо ўванне, прымацава нне 
5. пры камандзірава нне; стажыро  ўка 6. com-
put. залу чнік (у электроннай пошце)

attack1  n. (on) 1. напа д, нападзе нне; a 
series of racist attacks се рыя расı сцкіх на па-
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даў 2. ата ка, наступле нне; launch/make/
mount an attack пача ць штурм, перайсцı  ў 
на ступле нне 3. кры тыка, напа дкі 4. med. 
прыпа дак; пры ступ (таксама перан.); a heart 
attack сардэ чны пры ступ; а migraine attack 
пры ступ мігрэ  ні; an attack of the giggles 
пры ступ сме ху 5. sport ата ка; штурм

attack2  v. 1. напада ць; A woman was at-
tacked and robbed by a gang of youths. Банда 
падлеткаў напала на жанчыну і абрабавала 
яе. 2. атакава ць, напада ць; At dawn the enemy 
attacked the town. На досвітку вораг атакаваў 
горад. 3. крытыкава  ць, напада ць (перан.); be 
under violent attack быць прадме там рэ зкіх 
напа дак 4. напада ць; шко дзіць; Locusts at-
tacked the crops. На пасевы напала саранча. 
5. энергı чна бра цца (за што-н.); нава львацца 
6. sport атакава ць, штурмава ць

attacker n. той, хто напада е
attagirl interj. малайчы на!; бра ва!
attain  v. 1. дабіва цца, дасяга ць, здабы-

ва ць; attain a goal дасягну ць мэ ты 2. fml 
дасяга ць (пра ўзрост, узровень і да т.п.); at-
tain the age of 100 дажы ць да ста гадо ў 

attainable adj. дасяга льны, дася жны; 
attainable goals/objectives/targets дасяга ль-
ныя мэ ты

attainder n. hist., law стра та право ў і 
маёмасці

attainment  n. fml 1. дасягне нне; 
the attainment of the target дасягне нне мэ ты 
2. (звыч. pl.) attainments дасягне нні; ве ды; 
кваліфіка цыя; His scientifi c attainments are 
impressive. Яго навуковыя дасягненні ўраж-
ваюць.

attempt1 п. 1. спро ба, намага нне; ma ke 
an attempt спрабава ць; They made no attempt 
to escape. Яны нават не зрабілі спробы 
ўцячы. 2. зама х (на жыццё); Someone has 
made an attempt on the President’s life. На 
жыццё прэзідэнта быў зроблены замах. 

attempt2  v. спрабава ць; намага цца, 
стара цца; сı ліцца; I will attempt to answer all 
your questions. Я паспрабую ад ка заць на ўсе 
вашы пытанні.

attempted  adj. : attempted murder 
зама х на жыццё; attempted robbery спро ба 
зрабı ць крадзе ж

attend v. 1. прысу тнiчаць, быць; на ве д-
ваць (пра мітынг, канцэрт, сход, цыры монію 
i да т.n.); The meeting will be well attended. 
На сходзе будзе шмат людзей; Our children 
attend the same school. Нашы дзеці ходзяць у 

адну школу. 2. (to) fml быць ува жлiвым; He 
hadn’t been attending during the lesson. Ён не 
быў уважлівым на ўроку. 3. (to) ру піцца, 
дбаць; attend to the education of one’s chil-
dren дбаць пра адука цыю сваı х дзяце й 
4. дагляда ць (хворага); Two nurses attended to 
his needs constantly. Дзве медсястры ўвесь 
час даглядалі яго. 5. fml суправаджа ць; The 
President was attended by several members of 
the staff. Прэзідэнта суправаджалі некалькі 
чалавек з яго каманды. 6. (on/upon; to) пры-
слуго ўваць; абслуго ўваць (пакупніка, кліента)

attendancen. 1. прысу тнасць; на ве д-
ванне (школы, лекцый і да т.п.); high/lоw at-
tendance до брае/дрэ  ннае наве дванне (заня т-
каў); Attendance at these lectures is not com-
pulsory. Прысутнічаць на гэтых лекцыях не-
абавязкова. 2. прысу тныя (студэнты, 
слуха чы і да т.п.); The attendance at the meet-
ing was over 300. На мітынгу прысутнічала 
 больш за 300 чалавек. ♦ be in attendance fml 
1) прысу тнічаць (на мерапрыемстве) 2) су-
пра ваджа ць; dance attendance танцава ць 
вако л каго -н. (быць паслужлівым); take at-
tendance AmE правяра ць

attendant1n. 1. асо ба, яка я абслуго ў-
вае або  дапамага е; a cloakroom attendant 
гардэро бшчык; гардэро  бшчыца; a medical 
attendant медсястра  2. суправаджа льнік; 
суправаджа льніца

attendant2 adj. fml якı  суправаджа е; 
attendant circumstances суправаджа льныя 
акалı чнасці; attendant problems прабле мы, 
якı я суправаджа юць (якую-н. справу)

attendee  n. AmE прысу тны (на мі-
тынгу, сходзе і да т.п.)

attendern. BrE той, хто наве двае (за-
няткі, школу і да т.п.)

attention n. 1. ува га; ува жлiвасць; call/
draw smb.’s attention to smth. прыцягну ць ува -
гу каго -н. да чаго -н., звярну ць ува гу каго -н. на 
што-н.; pay attention to smb./smth. звярну ць 
ува гу на каго -н./што-н.; Attention, please! Ува-
га! 2. вялı кая ўва га; інтарэ с; ціка васць; attract 
attention выкліка ць ціка васць; be the centre 
of attention быць у цэ нтры ўва гі 3. до гляд, 
нагля д; кло пат; He was in need of medical at-
tention. Яму патрабаваўся медыцынскі до гляд. 
4. mil. (у граматычным значэнні выклічніка) 
смı рна! (каманда) 

attentive  аdj. 1. ува жны, ува жлiвы 
2. клапатлı вы, чу лы 3. ве тлiвы, далiка тны 

attenuate  v. fml аслабля  ць, змян-
ша  ць (сілу, уздзеянне і да т.п.)
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attest  v. fml 1. све дчыць; быць до  казам 
2. па све дчыць, засве дчыць; пацвярджа ць, 
сцвяр джа  ць; attest a signature засве  дчыць 
по  дпіс

attestation  n. fml 1. све дчанне; па-
цвярджэ нне, до каз (чаго-н.) 2. засве дчанне, 
пацвярджэ нне (подпісу; у судзе і да т.п.)

attic n. гара , гары шча; манса рда 
attire1 n. fml убо р, убра нне, стро і; dres-

sed in formal evening attire апра нуты ў стро -
гі вячэ рні ўбо р

attire2 v. fml апрана ць; апрана цца
attitude  n. ста ўленне, адно сiны, па-

зıцыя 
attn. (пісьмовае скар. ад for the attention of) да 

ўва гі
attorney n. 1. law атарне й; адвака т; па-

ве раны 2. даве раны, даве раная асо ба
Attorney General  n. law 1. BrE 

генера льны атарне й (у Вялікабрытаніі) 
2. мінı стр юсты цыі (у ЗША)

attract  v. 1. (звыч. passive) ва бiць, 
захапля ць, ціка віць; І had always been attract-
ed by the idea of working abroad. Мне заўсёды 
было цікава папрацаваць за мяжой. 2. пры-
ця г ваць (таксама перан.); The warm damp air 
attracts a lot of mosquitoes. Цёплае вільготнае 
паветра прыцягваe мноства маскітаў; She 
tried to аttract the attention of the waiter. Яна 
зрабіла спробу прыцягнуць увагу афіцыянта. 
3. phys. прыця гваць; A magnet attracts iron. 
Магніт прыцягвае жалеза.

attraction  n. 1. прыва бнаць, прыця-
га льнасць (асабліва сексуальная) 2. славу -
тасць, знакамı  тае ме сца; tourist attractions 
славу тасці/выда тныя мясцı ны, якı я прыва б-
ліваюць туры стаў 3. ціка вінка; заба ва; эфе кт-
ны ну мар прагра мы 4. phys. прыцягне нне, 
прыцяжэ нне; gravitational/magnetic attrac-
tion зямно е/магнı тнае прыцяжэ нне

attractive  adj. 1. прыва бны, пры го-
жы, прыцяга льны (асабліва сексуальна); an 
attractive woman прыва бная жанчы на 2. ат-
ракцы йны, захапля льны (пра рэчы, мя сціны і 
да т.п.)

attractiveness  n. прыва бнасць, 
прыцяга льнасць

attribute n. 1. прыкме та; уласцı васць; 
характэ рная ры са; 2. ling. азначэ нне; атрыбу т

attribute  v. прыпı сваць, надава ць; 
This play is usually attributed to Shakespeare. 
Гэта п’еса звычайна прыпісваецца Шэкспіру.

attribution  n. прыпı сванне, пры-
дава нне, надава нне; прынале жнасць

attributive adj. ling. атрыбуты ўны 
attrition  n. fml 1. знясı ленне; a war of 

attrition вайна , разлı чаная на знясı ленне пра-
цı ўніка 2. знос, зно шванне; марнава  нне; тра -
та (прыродных рэсурсаў)

attune  v. (to) 1. настро йваць, прыво -
дзіць у сугу чнасць 2. прыстасо ўвацца (да 
шуму)

ATV  (скар. ад all-terrain vehicle) 
усю дыхо д

atypical adj. атыпı чны
aubergine n. баклажа н
auburn  adj. руды , кашта навы, ры жа-

кары чневы (пра колер валасоў)
auction n. аўкцыён 
auctioneer n. аўкцыянı ст
audacious  adj. fml 1. адва жны, сме -

лы; an audacious pilot адва  жны піло  т 2. на-
ха б ны, гру бы

audacity n. 1. адва га, сме ласць 2. на-
ха бства

audibility n. чу тнасць; гу чнасць
audible adj. чу тны; якı  гучы ць
audience  n. 1. пу блiка; гледачы ; слу-

хачы ; аўдыто рыя 2. аўдые нцыя
audio tape n. плёнка гуказа пісу
audio-visual adj. аўдыяві зуаль ны
audit1 n. аўды т, праве рка, рэвı зія
audit2 v. 1. правяра ць, рэвізава ць 2. быць 

во льным слухачо м (ва ўніверсітэце, у ка-
леджы)

audition1  v. праслухо ўванне (спевака, 
акцёра), слу ханне

audition2  n. праслухо ўваць (спевака, 
акцёра)

auditor n. 1. аўды тар, рэвізо р, фіна нса-
вы кантралёр 2. во льны слуха ч (каледжа, 
універсітэта)

auditoria pl. → auditorium
auditorium  n. (pl. auditoriums or 

auditoria) глядзе льная за ла; канцэ ртная за ла; 
аўдыто рыя (памяшканне)

auditory  adj. слыхавы ; the auditory 
nerve слыхавы  нерв 

auger1 n. све рдзел
auger2 v. свідрава ць
augment v. fml павялı чваць, пабо ль ш-

ваць (аб’ём, памер, колькасць і г.д.) 
augmentation  n. павелічэ  нне; 

прыро ст
augur1  n. 1. hist. аўгу р (у старажыт-

ным Рыме) 2. праро к; прадказа льнік
augur2 v. fml прадка зваць; прадвяшча ць; 

augur well/badly быць до брай/дрэ ннай прык-
ме тай
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augury  n. lit. прадказа нне; прадве  сце; 
прыкме та

Aug. (пісьмовае скар. ад August) жнı вень
August п. жнı вень 
august n. fml ве лічны; пава жны
auk n. zool. гага рка
aunt  п. 1. цётка (бацькава або матчына 

сястра; жонка дзядзькі) 2. infml цёця, цётка
auntie, aunty п. infml цётачка, цёця
aura  n. а ўра (таксама перан.); атмасфе -

ра (перан.)
aural  adj. 1. вушны  2. слыхавы ; aural 

and visual images слыхавы я і зро кавыя во б-
разы; aural comprehension tests тэ сты на 
слы хаво е ўспрыма нне

aureate  adj. fml залаты ; залачо ны; 
залацı сты

aureole n. lit. арэо л; німб
auricle  n. anat. 1. перадсэ  рдзе 2. во н-

кавае ву ха
aurochs  n. (pl. aurochs) zool. 1. зубр 

2. тур
auspices n. pl. : under the auspices of 

smb./smth. пад эгı дай каго -н./чаго  -н.
auspicious  adj. fml спрыя  льны; па-

мы с ны, уда лы; an auspicious start памы сны 
пача так 

austere  adj. 1. про сты (пра стыль) 
2. стро гі, суро вы 3. аскеты чны

austerity  n. стро гасць, суро васць; 
аскеты чнасць

Australian1  n. аўстралı ец; аўстра-
лıйка 

Australian2 аdj. аўстралı йскi 
Austrian1 n. аўстры ец; аўстры йка
Austrian2 аdj. аўстры йскi 
autarky, autarchy n. аўтаркı я
authentic  adj. 1. аўтэнты чны; ары гі-

на льны 2. праўдзı вы, пра вільны 3. сапра ўд ны
authenticate  v. пацвярджа ць аў тэн-

ты чнасць; пака зваць сапра ўднасць
authenticity n. аўтэнты чнасць; са-

пра ўднасць
author  п. 1. а ўтар; пiсьме ннiк; author’s 

rights а ўтарскае пра ва 2. тво рца, ініцыя тар
authoritarian adj. аўтарыта рны, 

недэмакраты чны
authoritarianism  п. аўта-

ры тары зм
authoritative  adj. 1. ула дны; an 

authoritative tone (of voice) ула дны тон 
2. аўтарытэ тны, ва рты даве ру (пра крыніцы) 
3. уплыво вы

authority  n. 1. ула да, паўнамо  цтва 
2. pl. authorities ула ды, нача льства 3. аўта-
рытэ т, аўтарытэ  тная асо  ба 

authorization  n. афіцы йны да-
зво л; са нкцыя

authorize  v. дава ць дазво л/пра ва; 
дазваля ць; санкцыянава ць

authorship v. а ўтарства
autism n. med. аўты зм
auto n. AmE аўтамабı ль, машы на
autobiographer n. аўтабіёграф
autobiographical  adj. 

аўтабіяграфı чны
autobiography n. аўтабіягра фія
autocephalous eccl. аўтакефа ль ны
autoclave n. аўтакла ў
autocracy n. 1. аўтакра тыя, абсалю т-

ная ўла да 2. аўтакраты чная краı на
autocrat n. аўтакра т; самадзе ржац
autocratic adj. аўтакраты чны
autocross n. аўтакро с, аўтапрабе г
autocue n. тэлесуфлёр
autograph1 n. аўто граф
autograph2  v. ста віць аўто граф; 

падпı сваць
autoimmune adj. med. аўтаі му н ны
automaker  n. AmE вытво рца 

аўтамабı ляў (кампанія)
automat n. AmE рэстара н-аўтама т
automate v. (звыч. passive) аўтама ты-

зава ць
automated teller machine 

n. банкама т
automatic n. 1. аўтаматы чная збро я 

2. BrE машы на з аўтаматы чнай трансмı сіяй
automatic  adj. 1. аўтаматы чны; 

automatic doors аўтаматы чныя дзве ры; an 
automatic rifl e аўтаматы чнае ружжо  
2. неўсвядо млены, машына льны, міжво льны

automation n. аўтаматыза цыя
automaton  n. ро бат, аўтама т (так-

сама перан.)
automobile  n. AmE аўтамабı ль, 

аўта машы на; the automobile industry аўта-
мабı льная інду стрыя

autonomous  adj. 1. аўтано мны (пра 
краіну, рэгіён і да т.п.) 2. самасто йны (пра ча-
лавека)

autonomy  n. 1. аўтано мія, сама кі-
рава нне; незале жнасць 2. самасто йнасць 
(пра чалавека)

autopilot n. аўтапіло т
autopsy n. аўтапсı я, разраза нне тру па
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autumn  п. во сень; in the autumn of 
2008 во сенню 2008; in early/late autumn ра н-
няй/по зняй во сенню; autumn rains во сень-
скія дажджы 

autumnal adj. во сеньскі, асе нні; au-
tumnal colours во сеньскія фа рбы

auxiliary1  п. 1. ling. дапамо жны дзея-
сло ў 2. памага ты; памо чнік; памо чніца

auxiliary2 adj. дапамо жны; auxiliary 
nurses/workers дапамо  жныя медсёстры/ра-
бо  чыя; an auxiliary verb ling. дапамо жны 
дзеясло ў 

avail  n. : be of little/no avail fml быць 
непрыда тным; to little/no avail fml быць ма р- 
ным/беспаспяхо вым

availability n. ная ўнасць, дасту  п- 
насць

available adj. ная ўны, дасту пны 
avalanche n. лавı на (таксама пе ран.)
avant-garde n. the avant-garde аван-

га рд (пра мастацтва, музыку, літаратуру)
avarice  n. fml пра гнасць, ску пасць, 

сква пнасць, хцı васць 
avaricious  аdj. fml пра г ны, скупы , 

сква пны, хцı вы
Ave., Av. AmE (пісьмовае скар. на адрасе ад 

Avenue) авеню , ву ліца
avenge v. по мсціць, адпла чваць; адпо м-

сціць
avengeful adj. по мслівы
avenger n. мсцı вец; мсцı віца
avenue n. 1. авеню , шыро кая ву лiца, 

праспе кт 2. але я, авеню   3. шлях (перан.); an 
avenue to success шлях да по спеху 

aver  v. fml сцвярджа  ць, упэ  ўніваць, за-
пэ  ўніваць

average1 n. сярэ  дняя велічыня  ; ся-
рэ  дняе; above/below average вышэ  й/ніжэ й 
сярэ дняга; on average y сярэ днiм 

average2  аdj. 1. сярэ днi; an average 
cost/price сярэ  дняя цана   2. нарма  льны, звы-
ча  йны; children of above/below average in-
telligence дзе ці з інтэле ктам вышэ  й/ніжэ й ся-
рэ дняга

average3 v. выво дзіць сярэ дні лік
averse adj. неахво тны, якı  не жада е
aversion n. агı да; антыпа тыя
avert v. 1. адхіля  ць, прадухіля  ць 2. ад-

во  дзіць (вочы, твар)
aviary n. пту шнік
aviation n. авiя цыя 
aviator n. авія тар, піло т, лётчык; лёт-

чыца

avid adj. прагавı ты, пра гны; заўзя ты; an 
avid reader/collector заўзя ты чыта ч/калек-
цыяне р

avidity  n. пра га, пра гнасць; eat with 
avidity пра гна е сці; read with avidity чыта ць 
запо ем

avionics n. авіяцы йная радыё элект-
ро ніка

avocado n. bot. авака да
avocation  n. пабо  чны заня  так; 

 хо  бі
avoid v. 1. пазбяга ць, унiка ць 2. ухi ля ц-

ца; абміна ць
avoidance  n. (of ) абміна  нне; ухі-

ле нне
avow v. fml прызнава цца, шчы ра каза ць
avowal v. fml прызна нне; an avowal of 

love прызна нне ў каха нні
avuncular  adj. fml добразычлı вы, 

дружалю бны 
await  v. fml чака ць; He is in custody 

awaiting trial. Ён знаходзіцца пад вартай і 
чакае судовага працэсу; A warm welcome 
awaits all our guests. Цёплы прыём чакае ўсіх 
нашых гасцей.

awake1  adj. 1. якı  не спіць; be awake 
не спаць; be wide/fully awake зусı м не спаць; 
зусı м прачну ўшыся 2. : be awake to smth. 
усведамля ць (небяспеку, неабходнасць)

awake2  v. (awoke, awoken) fml 1. бу-
дзıць; His voice awoke the sleeping child. Яго 
голас разбудзіў дзіця, якое спала. 2. пра чы-
нацца 3. абуджа ць, узбуджа ць; awake inter-
est in smb. абудзı ць ціка васць у каго -н.

awaken v. fml 1. прачына цца, прачну ц-
ца (ад сну) 2. абуджа ць; выкліка  ць (пра 
эмоцыі); awaken to smth. пача  ць усведам-
ля ць што-н. (страту чаго-н.)

awakening  n. 1. усведамле нне; 
 ru de awakening го ркае расчарава нне 2. абу-
джэ нне; ціка васць, інтарэ с

award1  n. 1. узнагаро да 2. прэ мія 
3. кампенса цыя 4. грант

award2  v. 1. узнагаро джваць 2. пры-
суджа ць, вызнача ць (суму грошай)

awardee  n. узнагаро  джаны; атры-
ма льнік прэ міі

aware  adj. : be aware ве даць, усведам-
ляць; разуме ць; He was well aware of the prob-
lem. Ён добра ўсведамляў праблему.

awareness n. усведамле нне
awash  adj. (with) 1. пакры ты вадо й 

2. напо ўнены, перапо ўнены; The city is awash 
with drugs. Горад перапоўнены наркотыкамі.
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away1  adj. : be away (from) адсу тні-
чаць; Sorry, he’s away. Прабачце, яго няма; 
She was away from work for a week. Яна не 
была на працы тыдзень.

away2 adv. 1. на адле гласцi ад; far away 
далёка 2. абазначае аддаленне; run away 
уцяка ць ♦ (do) away with lit. пако нчыць з 
(чым-н./кім-н.)

awe  n. глыбо кая паша на і страх; здзіў ле  н-
не; захапле нне

awe  v. fml (звыч. passive) напаўня  цца 
стра  хам

awesome adj. жахлı вы
awful  аdj. 1. жахлı вы, жу дасны, стра ш-

ны, страшэ нны; the awful horrors of war жа хі 
вайны  2. infml ве льмі непрые мны; страшэ  н-
ны; надзвыча йны

awfully аdv. страшэ нна; ве льмі; мо цна
awhile adv. fml хвілı нку, хвілı начку
awkward аdj. 1. няёмкi 2. нязгра бны, 

няўме лы 
awkwardness  n. нязгра бнасць, 

няўклю днасць
awl n. шы ла
awning n. наве с; тэнт
awoke past  → awake
awoken p.p. → awake 
awry1 adj. крывы , перакры  ўлены
awry2 аdv. кры ва, набо к
ax1 AmE = axe1

ax2 AmE = axe2

axe1  n. 1. сяке ра, тапо р 2. the axe infml 
звальне нне

axe2 v. 1. скарача  ць бюджэ  тнае фінанса-
ва  н не 2. звальня ць, скарача ць 3. за біва ць ся-
ке рай (каго-н.)

axel n. а ксель (у фігурным катанні)
axes pl. → axis
axial adj. во севы
axiology philos. аксіяло гія
axiom n. аксіёма
axiomatic adj. аксіяматы чны
axis n. (pl. axes) вось (у розных знач.)
ayatollah n. relig. аятала 
aye n., interj. голас «за»; так; The ayes have it. 

Большасць галасоў – «за».
azalea n. bot. аза лія
Azerbaijan adj. азербайджа нскі
Azerbaijani  n. 1. азербай джа- 

нец; азербайджа нка; the Azerbaijanis азер-
бай джа нцы 2. азербайджа нская мо ва

azimuth n. astron. а зімут
azote chem. азо т
Aztec  n. ацтэ к (індзеец племені ац-

тэкаў)

azure1 n. блакı т, све тла-сı ні ко лер
azure2 adj. блакı тны
azygous anat., biol. няпа рны

Bb
B, b n. 2-я літара англійскага алфавіта 
B1 n. mus. но та «сі»
B2  n. адзна ка «до бра»; She got (a) B in/for 

geography. Яна атрымала «добра» па геа-
графіі.

b. (пісьмовае скар. ад born) нарадзı  ўся; нара-
дзı  лася; Emily Dickinson, b. 1830. Эмілі Ды-
кінсан, нар. 1830.

BA  n. (скар. ад Bachelor of Arts) бака-
ла ўр гуманіта рных наву к

baa1 n. бляя нне (авечак, ягнят)
baa2 v. бляя ць (пра авечак, ягнят)
baba n. ро мавая ба ба
babble1  n. 1. балбата нне, балбатня ; I 

can’t stand the babble of my neighbours. Я цяр-
пець не магу балбатню маіх суседзяў. 2. ла-
пата нне

babble2  v. 1. балбата ць 2. лапата ць 
3. цур ча ць, цурчэ ць (пра ваду) 

babbler  n. балбату н; балбату ха; ла па-
ту н; лапату ха; марнасло ў

babe  n. 1. dated дзіця , дзіцё, немаўля  
2. slang бэ  йбі (у звароце да дзяўчыны) 
3. infml красу ня ♦ babes in the wood даве р-
лівыя лю дзі, наı ўныя лю дзі

babel  n. fml неразбяры ха; шум; гам; 
What a babel! Якая неразбярыха! ♦ the tower 
of Babel вавіло нская ве жа; вавіло нскае стоў-
патварэ нне

baboon n. zool. бабуı н, павія н
baby1 n. 1. дзiця , дзіцё, немаўля  2. infml 

са мы мало дшы (у сям’і); mother’s baby ма м-
чын сыно к 3. інфанты льны чалаве к; Don’t be 
such a baby! Хопіць дзяцініцца! 4. (у зва-
ротку) дзе тка, мало е ♦ leave smb. holding the 
baby infml перакла дваць на каго -н. адка з-
насць; throw the baby out with the bathwa-
ter infml вы плюхнуць дзіцё ра зам з вадо ю

baby2  adj. 1. дзіця чы; baby clothes 
адзен не для немаўля т 2. мале нькі; a baby 
 elephant сланяня , сланянё; baby carrots 
мала да я морква

baby3  v. абыхо дзіцца з кім-н. як з дзі-
цём, ня ньчыцца

baby boom  n. бэйбі-бу м, рэ зкі 
рост нараджа льнасці, вы бух нараджа льнасці

baby boomer  n. дзіця , наро джа-
нае падча с узды му нараджа льнасці
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baby buggy  n. BrE, dated дзіця чая 
каля ска

baby carriage  n. AmE дзіця чая 
каля ска

babyhood  n. ра нняе дзяцı нства, 
мале нства

babyish  adj. derog. дзіця чы, про сты; 
It’s a babyish problem. Гэта дзіцячая пра-
блема.

Babylonian  adj. 1. вавіло нскі 
2. распу сны; разбэ  шчаны 3. раско шны, шы-
ко ўны

babysit v. (babysat) дагляда ць чужы х 
дзяце й; She regularly babysits for us. Яна заў-
сёды даглядае нашых дзяцей, калі нас няма 
дома.

babysitter  n. ня нька, яка я дагляда е 
дзяце й за пла ту

babysitting n. : do some babysitting 
дагляда ць чужы х дзяце й за плату 

baby talk  n. дзіця чае лепята нне; 
сюсю канне (дарослых)

baccalaureate n. бакалаўрэа т; сту-
пе нь бакала ўра

Bacchus  n. myth. Ба хус (бог вінароб-
ства); a lover of Bacchus любı цель вы піць 
♦ Bacchus has drowned more men than Nep-
tune. Бахус утапіў больш людзей, чым Неп-
тун.

bachelor  п. 1. халасця к; a confi rmed 
bachelor заця ты/перакана ны халасця к 2. Ba-
che lor бакала ўр; a Bachelor’s degree ступе нь 
бакала ўра; a Bachelor of Arts бакала ўр гу-
маніта рных наву к; a Bachelor of Educаtion 
бакала ўр педагагı чных наву к

bachelorhood  n. халасця цкае 
жыццё

bacilli pl. → bacillus
bacillus n. (pl. bacilli) бацы ла
back1 n. 1. спı на, пле чы; He stood with his 

back to the door. Ён стаяў спінай да дзвярэй. 
2. спінны  хрыбе т; пазвано чнік; a sharp pain 
in the back во стры боль у спı не 3. за дняя ча ст-
ка (чаго-н.), тыл; the back of the head паты-
ліца; the back of a chair спı нка крэ сла; at the 
back зза ду; at the back of the house за до-
мам; a room in the back of the house за дні 
пако й 4. адваро тны бок (чаго-н.); see on the 
back глядзı  на другı м баку (памета) 5. sport 
абаро нца; a half back паўабаро нца ♦ at/in the 
back of the mind наўме , у ду мках, у галаве ; 
the back of beyond infml край све  ту, глы-
бıнка, глухама нь; behind smb.’s back упо тай, 
спадцішка ; with one’s back to the wall infml у 

адча йным стано вішчы, прыпёрты да сце  нкі; 
get off smb.’s back infml адчапı цца ад ка-
го-н.; be on one’s back infml быць у без на-
дзейным стано вішчы; put one’s back into 
smth. працава ць з энтузія змам; укла дваць 
усю  душу  ў пра цу; turn one’s back on smb./
smth. адвярну цца ад каго  -н./чаго  -н.

back2  аdj. за днi; in back rows у за дніх 
ра да х; a back entrance чо рны ход; a back 
page адваро тны бок старо  нкі; a back street 
глуха я ву ліца; a back vowel ling. гало сны гук 
за дняга ра дa

back3  v. 1. ру хацца ў адваро  тным на-
прамку; back a car дава ць за дні ход машы не 
2. падтры млiваць (план, рэзалюцыю і да т.п.); 
They backed her in the choice of career. Яны 
падтрымалі яе выбар прафесіі. 3. суб сі дзı ра-
ваць, фінансава ць 4. пакрыва ць (чым-н.); 
back a book перапле сці кнı гу; a coat backed 
with fur паліто  з фу травай падшэ  ўкай 
5. прымыка ць (зза ду); The house is backed by 
a hill. Дом стаіць ля падножжа ўзгорка. 
back away  phr.v. ад’язджа ць; ад-
ступа ць
back off phr.v. адступа ць, адступа ц-
ца; адрака цца; адмаўля  цца; біць адбо  й; Back 
off! slang Адстань!/Адчапіся!
back out  phr.v. (of) ухіля цца (ад 
ча го-н.); back out of the promise не стры-
ма  ць абяца нне
back up  phr.v. 1. падтры млiваць; 
back up words with deeds падмацо ўваць сло-
вы спра вамі; back up a theory with facts пад-
мацо ўваць тэо рыю фа ктамі 2. дава ць за дні 
ход (пра машыну) 3. суправаджа ць му зыкай 
4. comput. зрабı ць дадатко вы/рэзерво вы эк-
зэмпля р

back4  adv. 1. зза ду; Keep back! Не пады-
ходзь!/Не набліжайся! 2. наза д; back and 
forth уза д і ўпе рад; there and back туды  і 
наза д; be/get back home 1) вярну цца даха ты/
дамо ў 2) вярну цца на радзı му; look back 
агля двацца; step back зрабı ць крок наза д 
3. (таму ) наза д; an hour or so back каля  га-
дзı ны таму ; far back in ancient times даў ны м-
даўно , у старажы тныя часы  4. (паказвае на 
дзеянне ў адказ) answer back пярэ чыць; pay 
back адда ць доўг; адплацı ць; вярну ць гро-
шы; talk back агрыза цца ♦ hold back the 
tears стры мліваць слёзы

backache  n. боль у спı не; I have (a) 
backache. У мяне баліць спіна

backbencher  n. радавы  член пар-
ла мента (у Вялікабрытаніі)
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backbite  v. плятка рыць, абгаво рваць 
(за спінай)

backbiter n. плятка р; плятка рка
backbiting  n. зласло ўе, плят ка рст-

ва, абгаво ры
backbone  n. 1. anat. пазвано чнiк, 

хрыбе т 2. асно ва, су тнасць; the backbone of 
economy асно ва экано мікі 3. сı ла во лі; 
цвёрдасць хара ктару; You’ve got to have the 
backbone to do it. Табе трэба мець мужнасць 
зрабіць гэта.

back-breaking  adj. знясı льва ю-
чы; якı  не пад сı лу; ка таржны (пра работу); 
It’s a back-breaking job for him. Гэта праца 
яму не пад сілу.

backdate v. право дзіць (што-н.) за д-
нім днём/чысло м; The contract was backdated. 
Кантракт быў аформлены заднім чыслом.

back door n. чо рны ход; запасны  ход 
♦ by/through the back door чо рным хо дам 
(несумленна)

backdoor adj. закулı сны, та йны, пата-
е мны; несумле нны, хı тры 

backdrop  n. дэкара цыі; маста цкае 
афармле нне; against the backdrop of на фо не 
(чаго-н.); against the backdrop of crisis у ста-
не кры зісу

backer n. спо нсар, фунда тар
backfi re v. прыво дзіць да нечака ных 

непрые мных вы нікаў; The President’s tactics 
could backfi re. Тактыка прэзідэнта магла пры-
весці да горшага.

back-formation n. ling. адваро  т-
нае словаўтварэ нне

background  n. 1. падрыхто ўка; 
адука цыя; пахо джанне; анке  тныя да ныя; a 
social background сацыя льная прынале ж-
насць; She has a good background for the job. 
Яна мае добрую падрыхтоўку і вопыт для 
гэтай працы. 2. фон; за дні план; against the 
background на фо не 3. theatre фон, музы чнае 
афармле нне ♦ stay in the background за ста-
ва цца на за днім пла не

backing  n. 1. падтры мка, адабрэ нне, 
ухвале нне; He has a large backing. У яго мно-
га прыхільнікаў. 2. субсідзı раванне, фінан са-
ва нне 3. падкла дка, падшэ  ўка, спод 4. акам-
панеме нт; падпе ўка 

backlash n. (against, from) адмо ўная 
рэа кцыя (на каго-н./што-н.); the male back-
lash against feminism рэа кцыя мужчы н у 
адка з на за хады фемінı стак

backlog  n. запазы чанасць; не шта 
нявы кананае (заказы, работа і да т.п.); 

back log of payment пратэрмінава ныя вы пла-
ты; catch up with the backlog ліквідава ць 
адстава нне

backpack  n. ра нец, рукза к; зап леч-
ны мяшо к

back-room  n. за дні пако й; ме сца, 
дзе адбыва ецца не шта сакрэ тнае; back-room 
boys BrE супрацо ўнікі сакрэ тных лабара то -
рый; засакрэ  чаныя супрацо ўнікі

back-seat  n. ме сца зза ду ♦ a back-
seat driver iron. чалаве  к, якı   хо  ча кантраля-
ва ць то е, што не ўвахо дзіць у яго  абавя зкі 

backside n. infml зад, за дніца; give a 
kick in the backside даць пад зад

backslash n. comput. зваро тны слэш
backstage1  adj. закулı сны, са-

крэтны
backstage2 adv. за кулı самі; за сцэ-

най (таксама перан.)
backstreet  adj. нелега льны, неза ко н-

ны, падпо льны; backstreet abortions пад-
польныя або рты

backstroke n. sport : swim/do (the) 
backstroke пла ваць на спı не

backtrack  v. 1. вярта цца наза д, ва-
ро чацца 2. адмаўля цца ад сваı х слоў; браць 
свае  сло вы наза д

backup  n. 1. падтры мка; рэзе рв 
2. comput. рэзерво вы экзэмпля р

backward  аdj. 1. за дні; a backward 
movement рух наза д 2. адста лы; запо знены; 
a backward spring по зняя вясна ; a backward 
child недаразвı тае дзіця ; a backward part of 
the country адста лая ча стка краı ны ♦ She is 
not backward in coming forward. infml Яна не 
саромеецца высоўвацца.

backwardness n. адста ласць; нı з-
кі ўзро вень развіцця 

backward(s)() adv. 1. наза д; He took 
a step backwards. Ён зрабіў крок назад; fall 
backwards па даць дагары  (нага мі); turn 
one’s head backwards агляда цца 2. у адва ро т-
ным напра мку; за дам напе рад; say the alpha-
bet backwards называ ць лı тары алфавı та ў 
адваро тным пара дку ♦ backward(s) and 
forward(s) уза д і ўпе рад; He knew his lesson 
backward and forward. Ён ведаў урок назубок.

backwater  n. 1. зато ка, запру да 
2. бало та (перан.), засто й; a sleepy/quiet/ru-
ral backwater derog. со ннае ца рства, глухı  
заку так

backwoods  n. pl. глуш, глухама нь; 
глухı  куто к; the backwoods of the country’s 
past недасле даваная ча стка міну лага краı ны
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backyard n. 1. BrE двор або  садо к за 
до мам; за дні двор 2. AmE газо н за до мам 
♦ one’s own backyard ро дныя мясцı ны, ро д-
ны кут

bacon n. беко н; smoked bacon вэ н джа-
ны беко н; bacon and eggs яе чня з беко нам; 
a rasher of bacоn скры лік грудзı нкі; a gam-
mon of bacon свіны  кумпя к; вяндлı на

bacteria pl. → bacterium
bacterial  adj. бактэрыя льны; bac-

terial action дзе йнасць мікро баў
bacteriological  adj. бактэ-

рыяла гı чны; bacteriological warfare бактэ-
рыялагı чная вайна ; bacteriological weapons 
бактэрыялагı чная збро я 

bacteriologist n. бактэ ры ёлаг
bacteriology n. бактэрыяло гія
bacterium  n. (pl. bacteria) бак тэ-

рыя, мікро б
bad1 n. the bad 1. благı я лю дзі 2. благо е 

♦ my bad AmE, infml мая  віна ; be to the bad 
BrE атрыма ць ме ншую су му (гро шай), чым 
ра не й; go to the bad пача ць паво дзіць сябе  
амара льна

bad2 adj. (worse, worst) 1. дрэ нны, ке пс-
кi, благi ; bad luck няўда ча; bad news не-
прые мныя навı ны; bad taste безгусто ўнасць; 
bad language брыдкасло ўе; bad mood дрэ н-
ны настро й; a bad word непрысто йнае сло  ва, 
ла  янка; call smb. (bad) names абзыва  ць ка-
го  -н. 2. гнілы , сапсава ны; bad fi sh прату хлая 
ры ба; bad air забру джанае паве тра; go bad 
псава цца, гнı сці 3. хво ры (пра стан чалаве-
ка); a bad tooth гнілы  зуб; feel bad ке пска 
сябе  адчува ць; He is in bad health. У яго кепс-
кае здароўе. 4. непрые мны; мо цны; во стры 
(пах, смак); bad breath непрые мны пах з ро-
та 5. памылко вы, няпра вільны; You’ve got 
bad grammar. Ты робіш шмат граматычных 
памылак. ♦ go from bad to worse кацı цца 
ўніз; рабı цца ўсё горш і горш; пагарша цца; 
be in a bad way : He is in a bad way. Яму 
вельмі кепска; not bad infml нядрэ нна; нішто  
сабе ; not so bad не так ужо  і дрэ нна; ніш то  
сабе 

bade past → bid3

badge  п. 1. бэдж, значо к 2. знак ад ро з-
нення 3. сı мвал; пры(к)ме та; a badge of hon-
our сı мвал го нару

badger1  n. 1. zool. барсу к 2. фу тра 
барсука  

badger2  v. 1. травı ць (як барсука) 
2. чап ля цца; прыстава ць; Stop badgering me! 
Адчапіся ад мяне!

badly adv. (worse, worst) 1. дрэ нна, ке п-
ска, бла га 2. ве льмi, на дта; The building is 
badly in need of repair. Будынку вельмі пат рэ-
бен рамонт; be badly ill мо цна хварэ ць; She 
is badly ill. Яна моцна хварэе. ♦ be badly off 
быць бе дным; be badly off for smth. не мець 
дастатко ва чаго -н.; He is badly off for friends. 
Яму не хапае сяброў.

bad-mannered adj. нявы хаваны
badminton  n. бадмінто н; a bad-

minton bird вала н для бадмінто на 
bad-tempered adj. зласлı вы; зло c- 

ны; сярдзı ты
baffl e v. азада чваць; бянтэ жыць; збіва ць 

з панталы ку; His behaviour baffl es me. Яго па-
водзіны бянтэжаць мяне; The policе are baf-
fl ed by the murder. Гэта забойства паставіла 
паліцыю ў тупік.

baffl ing  adj. 1. ця жкі, цяжкı ; з пе ра-
шко дай 2. незразуме лы, зага дкавы

bag1 п. 1. су мка, то рба; паке т; an evening 
bag тэатра льная су мачка; a garbage/rubbish 
bag паке т для сме цця; a paper bag папяро вы 
паке т; a plastic bag поліэтыле навы паке т; 
a shopping bag су мка для паку пак 2. мех, 
мяшок  ; a bag of cement мяшо  к цэме  нту 
 3. infml ба ба, цётка (пра непрыемную жан-
чыну) 4. pl. bags (of smth.) BrE, infml про ць-
ма, бага та; нава лам; bags of time нава лам ча-
су 5. pl. bags мяшкı  (пад вачыма) ♦ a bag of 
bones infml рэ бры ды ску ра; bag and bag-
gage ца лкам, без аста тку; be in the bag infml 
спра ва зро блена; It is in my bag. Гэта ўжо ў 
мяне ў кішэні; leave smb. holding the bag 
узвалı ць адка знасць на каго -н.

bag2 v. таксама bag up скла дваць, па ка-
ва ць у мяхı /су мкі/кулı 

baggage n. 1. AmE бага ж; excess bag-
gage лı шак багажу ; baggage handlers насı ль-
шчыкі багажу  2. цяжа р, абу за

baggage car  n. AmE бага жны 
ваго н

baggage reclaim n. BrE ад дзя-
ле нне «Вы дача багажу » (у аэрапорце)

baggage rооm n. AmE ка мера для 
захо ўвання багажу 

baggy adj. мешкава ты, адвı слы (пра адзе-
жу); baggy cheeks дру злыя шчо кі

bagpipes  n. pl. валы нка (музычны 
інструмент)

bah  interj. (ужываецца для выражэння 
нездавальнення, нязгоды) вось!; во яшчэ  !; 
Bah! That’s stupid. Вось глупства!
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bail1 n. закла д, зало г, паручы цельства; al-
low/take bail for the prisoner вызваля ць на 
пару кі з турмы ; be on bail быць на пару ках

bail2  v. браць на пару кі; адпуска ць на 
пару кі; be bailed for trial быць вы зваленым 
да суда  на пару кі або  пад зало  г; bail smb. out 
(of smth.) выбаўля ць каго -н. з бяды 
bail out  phr.v. 1. катапультава цца 
2. вычэ рпваць (ваду з лодкі)

bailiff  n. 1. BrE, law бе йліф; судо вы 
выкана ўца 2. BrE распара дчык; акано м 
3. AmE наме снік шэры фа

bait1  n. 1. прына да, жыве ц 2. спаку са, 
спакушэ нне ♦ take/swallow the bait клю нуць 
на што-н., спакусı цца на што-н.

bait2  v. 1. чапля ць жыўца  на кручо к 
2. лавı ць ры бу ву даю; лавı ць на жыўца 

baize n. textile сукно ; green baize зялёнае 
сукно  (більярднага стала)

bake v. 1. пячы , выпяка ць; пячы ся, за пя-
ка цца; baked potatoes пе чаная бу льба 2. пры-
пяка ць, сушы ць; lips baked with heat са-
смяглыя ву сны; The sun has baked the ground 
hard. Сонца ўшчэнт высушыла зямлю. 
 3. infml загара ць, ляжа ць на со нцы

baker  п. пе кар; бу лачнік; the baker’s 
(shop) бу лачная ♦ a  baker’s dozen dated чо р-
таў ту зін (лік 13)

bakery  п. 1. пяка рня; хлебазаво  д 
2. бу лачная

baking n. выпяка нне; вы печка; a bak-
ing dish блю да для пе чыва

baking pan n. фо рма для пірага 
baking powder  n. парашо к для 

пе чыва
baking soda n. со да для пе чыва
baking tin n. бля ха (для выпякання)
balance1  п. 1. раўнава га, балан сава н-

не; stable balance усто йлівая раўнава  га; off 
balance няўсто йлівы, хı сткі; keep one’s bal-
ance захо ўваць раўнава гу; lose one’s balance 
губля ць раўнава гу; выхо дзіць з сябе ; злава ц-  
ца 2. fi nance бала нс; са льда; рэ шткі; adverse 
balance пасı ўны бала нс; favourable balance 
акты  ўны бала  нс; balance of payments пла-
це  жны бала нс 3. вага , ва гi ♦ be in the bal-
ance быць нявы рашаным; tremble/swing in 
the balance ліпе ць на валаску ; сумнява цца; 
on balance у вы ніку; On balance, the company 
has had a successful year. У выніку ў фірмы 
быў паспяховы год; catch/throw smb. off bal-
ance збіць каго -н. з панталы ку, вы весці з 
раў нава гі 

balance2  v. 1. балансава ць, захо ўваць 
раўнава гу 2. прыво дзіць у раўнава гу, ураўна-
ва жваць; balance foreign trade econ. зба лан-
сава ць зне шні га ндаль 3. fi nance падлı чваць, 
падсумо  ўваць, закрыва  ць (рахункі), падбі-
ва  ць бала нс

balanced  adj. 1. ураўнава жаны, 
спако йны 2. абду маны, узва жаны, праду  ма-
ны 3. збалансава ны, гарманı чны, прапарцыя-
на льны, суразме рны; a balanced diet збалан-
сава ная дые та

balance-wheel  n. 1. tech. махавı к 
2. ма ятнік

balcony п. 1. балко н; a recessed bal-
cony ло джыя 2. theatre балко н пе ршага я руса

bald аdj. 1. лы сы, пляшы вы; go bald лы-
се ць 2. аго лены, без по крыва (пёраў, рас лін-
насці і да т.п.); a bald hill го лы ўзго рак 
3. бяско лерны, бе дны, убо гі; bald prose ну д-
ная про за; bald style убо гі стыль ♦ as bald as 
a coot/an egg/a billiard ball лы сы як кале на 

balderdash n. dated лухта , бяз глу з-
дзіца

bald-head  n. 1. лы сы (чалавек) 
2. жывёліна з бе лай пля май на (і)лбе

bald-headed adj. лы сы, пляшы вы
baldly  adv. адкры та, пра ма; put it 

baldly каза ць пра ма, без хı трыкаў
baldness n. лы сасць, пляшы васць
bale1 n. кı па, пак, ву зел, звя зка; a bale of 

hay цюк прасава нага се на
bale2 v. скла дваць у кı пы, цюкава ць

bale out phr.v. BrE = bail out
baleful adj. lit. злаве сны; шко дны 
balk AmE = baulk
balky adj. AmE непаслухмя ны; упа рты 
ball1  n. 1. мяч, мя чык; a tennis ball тэ-

нісны мя  чык; kick the ball about ганя ць мяч 
2. шар; The Earth is a ball. Зямля – гэта шар; 
a ball of cotton ва тны ша рык 3. sport кідо к, 
уда р (мячом) 4. закру гленая ча стка (чаго-н.); 
the ball of the eye anat. во чны я блык; the ball 
of the knee anat. кале нны суста ў ♦ get/set/
start the ball rolling пача ць яку ю-н. спра ву; 
play ball (with smb.) infml супрацо ўнічаць (з 
кім-н.); падтры мліваць до брыя стасу нкі

ball2  v. збіра ць, звя зваць у клубо к; сціс-
кацца ў камя к; Her hands balled into fi sts. Яна 
сціснула рукі ў кулакі.

ball3 n. баль; give a ball спраўля ць баль; a 
ball dress ба льная суке нка; a fancy-dress ball 
баль-маскара д

ballad  n. бала да; a ballad stanza ба-
ладная страфа 
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ballast n. бала ст; бала сны слой
ball-bearing п. шарыкападшы пнiк
ballerina n. балеры на
ballet  п. бале  т; ballet shoes бале  тныя 

ту  флі
ballet dancer  n. арты ст бале та; 

арты стка бале та; балеры на
ballet-master n. балетма йстар
ballistic  adj. балісты чны; a ballistic 

missile балісты чная раке та
ballistics n. балı стыка
balloon  n. паве траны шар ♦ when the 

balloon goes up BrE, infml калı  бяда  пры йдзе; 
калı  сітуа цыя паго ршыцца

balloonist  n. паветрапла вальнік; 
аэра на ўт

ballot1 n. 1. галасава нне; by secret bal-
lot та йным галасава ннем 2. вы барчы бю ле-
тэнь 3. the ballot ко лькасць пада дзеных га ла-
со ў; вы нікі галасава ння

ballot2 v. 1. право дзіць та йнае гала са ва н-
не; балацı раваць 2. (for/against) галаса ва ць 
(за/су праць)

ballot-box n. вы барчая у рна/скры н-
ка; stuff the ballot box AmE фальсіфікава ць 
вы бары

ballpark  n. 1. пляцо ўка для гульнı  ў 
бейсбо л 2. : a ballpark fi gure прыблı зная 
лıчба/су ма

ballpoint (pen) () n. ша рыкавая 
ру чка

ballroom  n. за ла для та нцаў; ball-
room dancing ба льныя та нцы

balls-up  n. slang, taboo глу пства; не-
шта дрэ нна зро бленае

ballyhoo n. infml шумı ха
balm  n. бальза м; гаю чы сро дак; pour 

balm into smb.’s wounds суніма ць чые -н. па-
ку ты; ліць бальза м на ра ны (таксама перан.)

balmy  adj. духмя ны, паху чы; цёплы 
(пра паветра); the balmy breath of spring 
во дар вясны 

baloney  n. infml лухта , бязглу здзіца, 
глу пства; мана 

balsam n. = balm
balsam fi r bot. пı хта бальзамı чная
Baltic adj. балты йскі; the Baltic states 

Прыба лтыка, прыбалты йскія краı ны
baluster n. баля сіна, баля са
balustrade  n. балюстра да; пара-

пе т; по ручні, парэ нчы
bamboo n. bot. бамбу к; bamboo sho-

ots бамбу кавыя малады я па расткі (якія мож-
на есці)

ban1  n. (on) забаро на; a total ban on 
smoking по ўная забаро  на курэ ння 

ban2  v. забараня ць; ban a newspaper 
закры ць газе ту; He was banned from driving 
for two months. Яму забаранілі кіраваць аўта-
мабілем на працягу двух месяцаў.

banal  adj. бана льны, шабло нны, не-
ціка вы

banality  n. бана льнасць, трывія ль-
насць; They exchanged banalities for a couple 
of minutes. Пару хвілін яны абменьваліся ба-
нальнасцямі.

banana n. bot. бана н; a bunch of ba-
nanas гро нка бана наў ♦ go bananas slang раз-
злава цца да вар’я цтва, звар’яце ць ад зло сці; 
зрабı ць глу пства

banana republic  n. derog. 
бана навая рэспу бліка (бедная, палітычна не-
збалансаваная краіна, якая фінансава зале-
жыць ад замежнай дапамогі)

band1 n. 1. сту жка, тасьма ; a crepe band 
жало бная павя зка (на рукаве) 2. паласа  
часто т (пра радыё)

band2  v. звя зваць, накла дваць абручы  
(на тару)

band3 n. 1. арке стр; гру па; гурт; a brass 
band духавы  арке стр; a jazz band джаз-ар-
кестр 2. ба нда

band4 v. аб’ядно ўваць, злуча ць
band together  phr.v. збіра цца; 
з’ядно ўвацца, згурто ўвацца

bandage1  n. med. бiнт, павя зка; бан-
да ж; remove a bandage здыма ць павя зку 

bandage2 v. перавя зваць, бiнтава ць
bandaging room  n. пера вя-

зачная
band-aid n. пла стыр
B and B  infml (скар. ад bed and 

breakfast) начле г і сняда нак (у невялікіх га-
тэлях)

bandbox n. кардо нка, каро бка (для 
капелюшоў) 

bandit n. банды т, разбо йнік; злачы  нца
banditry n. бандыты зм
bandmaster n. капельма йстар
bandsman n. (pl. -men) аркест рант
bandwagon  n. 1. фурго н 2. ма -

са вы рух ♦ climb/jump on the bandwagon 
 infml, derog. прыма звацца да перамо  жцаў

bandy adj. крывы  (пра ногі)
bandy-legged adj. крывано гі
bane  n. згу ба; атру та (таксама перан.); 

Drink has been the bane of his life. П’янства 
згубна паўплывала на яго жыццё.
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baneful adj. lit. згу бны
bang1 n. звыч. pl. bangs гры ўка
bang2  n. 1. мо цны ўдар; He got a nasty 

bang on the head. Ён моцна стукнуўся гала-
вой. 2. рапто ўны шум; shut the door with 
a bang ля пнуць дзвяры ма ♦ with a bang 
 infml : The party went with a bang. Вечарына 
прайшла бліскуча.

bang3  v. бра згаць, сту каць, ля паць; The 
door banged shut  behind her. Яна бразнула дзвя-
рыма.
bang about phr.v. гру каць
bang around  phr.v. = bang 
about

bang4  adj.,adv. infml 1. якра з; bang on 
time якра з у прызна чаны тэ  рмін 2. зусı м 
♦ Our computers are bang up to date. infml 
Нашы камп’ютaры мадэрновыя; go bang 
 infml узарва цца

banger  n. BrE, infml 1. сасı ска 2. дран-
дуле т (пра стары аўтамабіль)

Bangla n. бенга льская мо ва
bangle n. бранзале т, бранзале тка
banish  v. 1. выганя ць, высыла ць; пра-

ганя  ць; He was banished to Siberia. Яго вы-
с лалі ў Сібір. 2. fml адганя ць (думкі); па-
збаўля цца (страху); пераадо льваць (пачуцці)

banishment  n. выгна нне, ссы  лка; 
a banishment for life пажыццёвая ссы лка

banister n. по ручань
banjo  n. ба нджа (музычны інст ру-

мент)
bank1  п. 1. банк; a branch bank філія л 

ба нка 2. фонд, агу льны запа с; рэзе рв; a blood 
bank запа с крывı  (для пералівання); a data 
bank банк да ных

bank2 v. кла сці/трыма ць гро шы (у бан ку)
bank3  п. 1. бе раг (ракi, канала) 2. вал, 

на сып; да мба; круты  схіл 3. нано с, зано с; су-
мё ты, гу рбы сне гу

bank4 v. 1. нава льваць, зграба ць у ку чы; 
bank snow зграба ць снег у ку чы 2. акружа ць 
ва лам, рабı ць на сып 3. рабı ць віра ж (пра са-
малёт)
bank on  phr.v. разлı чваць (на ка-
го-н.), спадзява цца; I am banking on you to 
help me. Я спадзяюся на вашу дапамогу.
bank up phr.v. падтры мліваць аго нь

bank5 п. кампле кт, набо р, се рыя 
bank account n. ба нкаўскі pa xy-

нак; open/close a bank account адкры ць/
закры ць paxy нак (у банку)

bank card  n. крэды тная (банкаў-
ская) ка ртка

banker n. банкı р

bank holiday  n. BrE непра цо ў-
ны дзень, калı  зачы нены ба нкі

banknote  n. банкно та, крэды тны 
біле т; forged banknotes фальшы выя гро шы

bankrupt1 n. банкру т 
bankrupt2 adj. : go bankrupt абан-

к ру ціцца
bankrupt3  v. прыво дзіць да банк-

руцтва
bankruptcy n. банкру цтва
banner  n. ба нер; ло зунг; транспара нт; 

under the banner (of smth.) (перан.) пад сця-
гам (чаго -н.)

banquet n. банке т; урачы сты абе д; a 
banquet hall банке тная за ла

banter  v. добразычлı ва жартава ць, 
абме ньвацца жа ртамі

baobab n. bot. бааба б
baptism  n. хрысцı ны; хрышчэ  нне; 

private baptism хрысцı ны до ма ♦ baptism of 
fi re баяво е хрышчэ  нне; выпрабава  нне 

baptist  n. eccl. 1. бапты ст 2. Baptist 
Хрысцı цель; St. John the Baptist Іаа н 
Хрысцı цель; Baptist’s Day дзень Свято га Іаа на/
Яна (свята)

baptize, BrE -ise  v. хрысцı ць; дава ць 
імя ; He was baptized John. Пры хрышчэнні 
яму далі імя Джон. 

bar1  n. бар; прыла вак; сто йка; буфе т; a 
snack bar заку сачная 

bar2 n. the Bar адвакату ра
bar3 n. 1. кава лак, брусо к; a bar of choco-

late плı тка шакала ду; a bar of soap кава лачак 
мы ла 2. перашко да, бар’е р; a language bar 
мо ўны бар’е р 3. паласа  (святла, колеру) 
4. tech. пруто к, шта нга, стры жань; ліне йка, 
пла нка, рэ йка 5. mus. такт; a double bar 
кане ц музы чнай фра зы 6. sport перакла дзіна 
(гімнастычная); пла нка для скачко ў у вы-
шыню  7. sport pl. bars брусы  ♦ behind bars 
infml за кра тамі; у турме 

bar4 v. 1. зачыня ць на за саўку; bar the do or 
against smb. зачыня  цца ад каго  -н. 2. за га-
ро  джваць, блакı раваць; The exits were bar red. 
Bыхады былі блакіраваны. 3. пераш каджа ць, 
тармазı ць (працэс); заміна ць; bar progress 
тармазı ць прагрэ с

barb  n. 1. зубе  ц 2. шпı  лька (перан.) 
3. ву  сік (рыбы)

barbarian1 n. 1. ва рвар 2. дзіку н
barbarian2  adj. 1. ва рварскі; bar-

barian tribes ва рварскія плямёны 2. дзі кун скі
barbaric  adj. 1. жо рсткі 2. ва р-

варскі, дзı кі; першабы тны; barbaric taste 
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гру бы густ; barbaric splendour аляпава тая 
раско ша

barbarism n. 1. ва рварства 2. гру-
басць, некульту рнасць 3. ling. варвары зм

barbarity  n. ва рварства; жорст-
касць; дзіку нства

barbarous adj. 1. ва рварскі; жо рсткі; 
дзіку нскі 2. гру бы; некульту рны

barbecue1 n. 1. барбекю   (прыстаса-
ванне для смажання на адкрытым агні); 
жаро ўня 2. барбекю  (сасіскі, стэйк і да т.п., 
засмажаныя на адкрытым агні) 3. пікнı к-
барбекю 

barbecue2  v. сма жыць (сасіскі, 
стэйк і да т.п. на барбекю) 

barbed  adj. 1. калю чы, з зазу  брынамі; 
barbed wire калю чы дрот 2. калю чы, з’е д-
лівы; barbed words кпı ны

barber  п. цыру льнiк (мужчынскi); the 
barber’s цыру льня

barberry п. bot. барбары с
barbie n. BrE, AustralE, infml = barbecue
Barbie (doll) () n. 1. ля лька Ба рбі 

2. infml ба рбі (сексуа льна прыцяга  льная жан-
чы на)

barbiturate n. pharm. барбітура т
bar code  n. штрыхко д (на ўпакоўцы 

тавараў)
bard  n. poet. бард; пясня р; the Bard of 

Avon бард з Эйвана (Шэкспір)
bare1  аdj. 1. аго лены; непакры ты; bare 

walls го лыя сце ны (без карцін); The trees are 
already bare. Hа дрэвах ужо няма лістоты. 
2. го лы, непрыкры ты; bare facts го лыя фа к-
ты; bare excuses пусты я адгаво ркі; tell the 
bare truth каза ць чы стую пра ўду 3. мізэ рны, 
мініма льны, нязна чны; a bare chance міні-
мальны шанс; a bare minimum то лькі мı-
німум ♦ the bare bones 1) су тнасць (чаго-н.) 
2) го лыя фа кты; fi ght with bare hands бı цца 
го лымі рука мі (без зброі); lay smth. bare fml 
выкрыва ць, раскрыва ць (сакрэт)  

bare2 v. агаля ць (звыч. цела)
bareback  adv. : ride bareback е хаць 

вярхо м без сядла 
barefaced adj. бессаро мны, наха бны; 

а barefaced lie наха  бная мана  ; barefaced 
che еk наха бнасць

barefoot(ed) () adj., adv. бо сы, ба са-
но гі; басано ж

barehanded  adj., adv. з го лымі 
рука мі (без пальчатак, рукавіц; без зброі 

barehcaded adj., adv. з непакры тай 
галаво ю (без шапкі; без хусткі і да т.п.)

barely  adv. ле дзьве, ледзь; I had barely 
begun speaking... Ледзь я пачаў гаварыць...

bargain1  n. 1. та нна ку пленая рэч 
2. (гандлёвая) здзе лка; ку пля; make a bar-
gain заключы ць здзе лку; дамо віцца; be off 
one’s bargain анулява ць здзе лку, вы зваліцца 
ад абавя зку; buy smth. at a bargain купля ць 
не шта за бе сцань ♦ a Dutch/wet bargain 
здзе лка за пля  шкаю віна ; strike a bargain 
дамо віцца, старгава цца; into the bargain у 
прыда чу, у дада так, да таго  ж

bargain2  v. (about/over/for) тарга ва ц-
ца, ве сці перамо  вы, дамаўля цца (аб умовах, 
цэнах і да т.п.); bargain for/on smth. чака ць 
чаго -н., спадзява цца на што-н.; It was more 
than I’d bargained for. На гэта я і не разлічваў.
bargain away  phr.v. адда ць за 
бе сцань, разбаза рыць

bargaining  n. торг; заключэ  нне 
тарго вай здзе лкі

barge1 n. ба ржа; ба рка; шала нда
barge2 v. 1. пераво зіць на ба ржы 2. пі хаць; 

піха цца (у натоўпе); урыва цца (куды-н.)
barge in  phr.v. infml 1. уме швацца 
(у размову) 2. з’яўля цца без запрашэ ння; ува ль-
вацца

baritone  n. mus. барыто н (голас; 
спявак)

barium n. chem. ба рый
bark1  n. 1. га ўканне, брэх 2. рэ зкі гук 

3. рэ зкі/гру бы адка з, рэзкі/гру  бы зваро т
bark2  v. 1. (at) га ўкаць, браха ць 2. кры-

чаць, раўцı ♦ bark at the moon браха ць на 
по ўню; be barking up the wrong tree infml. 
памыля цца; рабı ць абы-што  

bark3 п. кара  (дрэва); луб
bark4 v. 1. наро шчваць кару ; пакрыва цца 

каро й (пра дрэва) 2. здзіра ць кару  3. здзіра ць 
ску ру

bark beetle  n. entomol. жук-карае д
barker п. зазыва ла
barley  п. ячме нь; pearl/French barley 

пярло ўка
barmaid n. ба рменша
barman n. (pl. -men) ба рмен 
barmy п. BrE, infml прыдуркава ты
barn  n. 1. свı рaн; паве ць; гумно ; a hay 

barn адры на, пу ня 2. хлеў 
barnacle  n. zool. 1. марскı  малю ск 

2. рак-вуса ч
barnacles п. pl. шчыпцы 
barn dance n. вяско выя та нцы
barometer  n. 1. баро метр; Тhe ba-

rometer is falling. Барометр падае. 2. баро-
метр (перан.), паказа льнік, індыка тар
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barometric adj. бараметры чны
baron n1. баро н 2. магна т, туз; oіl 

barons на фтавыя каралı 
baroness n. 1. баране са; Baroness 

Thatcher баране са Тэ тчэр 2. жо нка баро на
baronetn. баране т
baronial  adj. баро нскі; a baronial 

rank ты тул баро на
baroque1, Вaroque n. баро ка
baroque2, Вaroque adj. баро чны, у сты-

лі баро ка; baroque churches цэ рквы ў сты лі 
баро ка

barque n. ба рка
barrack  v. 1. BrE гу чна высме йваць, 

асвı стваць 2. (for) AustralЕ. падтры мліваць 
сваю  кама нду

barracks n. pl. 1. : an army barracks 
каза рма 2. бара к(і); regular barracks of а 
place не дамы , а бара кі 

barracuda  n. zool. бараку да, 
марскı  шчупа к

barrage  n. 1. канана да, мо цная/масı-
раваная стральба  2. шквал (перан.); a bar-
rage of questions град пыта нняў 3. запру да, 
да мба, гаць, плацı на

barrel n. 1. бо чка, бо чачка; a barrel of 
beer бо чка пı ва 2. ба рэль (мера сыпкіх, 
вадкіх і іншых матэрыялаў) 3. mil. ду ла, 
ствол ♦ a barrel of laughs iron. шмат сме ху; 
get/have smb. over a barrel infml. прыпе рці/
прыцı снуць каго -н. да сцяны  

barrel organ n. шарма нка
barren adj. 1. бе дны, неўрадлı вы; bar-

ren land неўрадлı вая зямля  2. бяспло дны; a 
barren cow я лаўка 3. неціка вы, ну дны; бе д-
ны; a barren subject неціка вая тэ ма; barren 
of ideas бе дны на ідэ  і

barrenness  n. неўрадлı васць; бяс-
пло днасць

barricade1 n. барыка да; перашко да
barricade2  v. барыкадава ць; заба-

ры кадава ць
barrier1 n. 1. бар’е р; агаро  джа; заста ва; 

Show your ticket at the barrier of the railway 
station. Пакажыце білет каля кантрольнага 
бар’ера чыгуначнай станцыі. 2. перашко да 
(перан.); the language barrier мо ўны бар’е р 
3. мяжа , рубе ж, лı нія падзе лу; race barriers 
ра савыя бар’е ры

barrier2 v. адгарадзı цца бар’е рам
barrier reef n. кара лавы рыф
barring  prep. апрача , акрамя ; за вы-

няткам; за выключэ ннем
barrister n. law ба рыстар, адвака т

barrow1 n. BrE та чка (на двух колах)
barrow2  n. курга н, магı льны на сып, 

капе ц
Bart скар. ад Baronet баране т
bartendern. ба рмeн
barter1n. ба ртар; ме на
barter2 v. (for) мяня ць, абме ньваць; 

абме ньвацца тава рамі
barter away phr.v. прагандля-
вац ца; адда ць са стра таю

basal adj. асно ўны, гало ўны, ба зісны
basalt n. база льт 
basaltіс adj. база льтавы
base1 n. 1. асно ва; падму  рак; п’едэста  л; а 

mountain base падно жжа гары  2. зыхо дны 
пункт, асно ва 3. mil. ба за; an air base вае нна-
паве траная ба за; a military/naval base вае н-
ная/марска я ба за 4. ling. асно ва; derivational 
base дэрывацы йная асно ва 5. chem. асно ва, 
асно ў нае рэ  чыва 6. тath. асно ва (трох-
кутніка) ♦ get to fi rst base infml уда ла па-
чаць; off base AmE, infml памылко ва, няпра-
вільна

base2 аdj. fml 1. нı зкi, гане бны; a base act 
гане бны ўчы нак 2. : of base descent про стага 
пахо джання 3. фальшы вы, падро блены (пра 
манеты) 4. непаўнава ртасны, нікчэ мны

base3  v. 1. засно ўваць, ствара ць асно ву; 
be based (on smth.) абапіра цца (на што-н.); 
The report is based on fi gures from different 
sources. Даклад падмацоўваецца лічбамі з 
розных крыніц.

baseball п. sport бейсбо л 
baseboard n. AmE плı нтус; лı штва
baselessadj. fml неабгрунтава ны; пус-

ты ; беспадста  ўны; baseless rumours пус ты я 
чу ткі

baselinen. ба за; ба зіс; асно ва
basement  п. цо каль; падва л, пад-

вальнае памяшка нне; сутарэ нне, склеп 
baseness  n. 1. по дласць 2. нікчэ м-

насць
bases pl. → basis 
bash1  n. infml мо цны ўдар ♦ have a bash 

at smth. BrE, infml паспрабава ць узя цца за 
яку ю-н. спра ву, рабı ць намага нне

bash2 v. infml 1. мо цна біць, лупı ць 2. урэ-
зацца (пра машыну)

bashful  adj. нясме лы, сарамлı вы; a 
bashful glance сарамлı вы по зірк

bashfulness  n. сарамлı васць, ня-
сме ласць

Basic n. comput. Бэ йсік (мова для напі-
сання камп’ютарных праграм)
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basic  adj. 1. асно ўны, гало ўны 
2. элемента рны; пачатко вы 

basically  adv. гало ўным чы нам, па 
су тнасці; пра ўду ка жучы

Basic English  n. бэ йсік ı нгліш 
(850 слоў)

basics  n. асно вы; гало ўнае ♦ get/go 
back to basics вярну цца да гало ўнага/асно ў

basil n. bot. базілı к (таксама прыправа)
basilica n. базı ліка (тып будынкаў)
basilisk  n. 1. васілı ск (міфічная 

істота) 2. zool. від я шчаркі
basin n. 1. таз, мı са 2. басе йн (ракi)
basis n. (pl. bases) асно ва, падста ва; ба-

зiс; on the basis of smth. на асно ве чаго -н.; на 
падста ве чаго -н.

bask  v. 1. грэ цца; bask in the sun за га-
ра ць 2. саграва цца (якім-н. пачуццём); bask 
in fame купа цца ў сла ве

basket п. кош, ко шык; карзı на 
basketball n. sport баскетбо л
Basque1  n. 1. баск; баско нка; the 

Basques ба скі 2. ба скская мо ва
Basque2 adj. ба скскі
bas-relief п. барэлье ф
bass1 n. (pl. bass) аку нь
bass2  n. mus. 1. бас, нı зкі мужчы нскі го-

лас 2. інструме нт нı зкага рэгı стра; double 
bass кантраба с, басэ тля

bass3  adj. басо вы; нı зкі (пра голас, інст-
румент нізкага рэгістра)

bass clef n. mus. басо вы ключ
bass drum  n. mus. басо вы бу бен, 

ба раба н
bass guitar n. mus. бас-гіта ра
basset n. ба сет (парода сабак)
bassinet n. AmE лю лька, калы ска
bassist n. бас-гітары ст
bassoon n mus. фаго т (музычны ін-

струмент)
bassoonistnmus.фагаты ст
basswood n. bot. лı па амерыка нская
bast  n. лы ка; a bast mat раго жка; bast 

shoes ла пці
bastard  п. 1. dated пазашлю бнае дзi-

ця , байстру к 2. slang, taboo вы радак, па донак 
baste1  v. паліва ць смажанı  ну (падчас 

сма жання)
baste2 v. лупı ць, лупцава ць
bastion n. fml бастыён; апо ра (такса-

ма перан.)
bat1 п. кажа н ♦ as blind as a bat ≅ сляпы  

як крот; зусı  м сляпы  ; like a bat out of hell 
infml як чорт панёс

bat2 п. біта  (у крыкеце і бейсболе); раке т-
ка (у настольным тэнісе) ♦ off one’s own bat 
BrE, infml самасто йна; right off the bat AmE, 
infml адра зу, без затры мкі

batch  п. 1. ко лькасць (людзей); па ртыя, 
се рыя (тавараў); a batch of students гру па 
студэ нтаў; a batch of goods па ртыя тава раў 
2. вы печка (пра печыва) 3. comput. паке т да-
ных; a batch job паке тнае зада нне; a batch 
mode паке тны рэжы м

bated adj. : ♦ with bated breath затаı ў-
шы дыха нне

bath  n. 1. ва нна; have/take a bath 
прыма ць ва нну 2. pl. baths вoдалячэ бніца; 
купа льня; Roman baths ры мскія купа льні/
ла зні; Turkish baths турэ цкaя ла зня

bathe1  n. BrE, fml : go for a bathe пла-
ваць

bathe2  v. 1. прамыва ць (вочы, рану і 
да т.п.) 2. AmE купа ць; купа цца (у ванне) 
3. dated купа цца; пла ваць у рацэ /мо ры

bather  n. 1. BrE плыве ц; плыўчы ха 
2. pl. bathers AustralE купа льнік

bathhouse  n. 1. ла зня 2. AmE 
раздзява льня

bathing n. купа нне
bathing cap  n. ша пачка для ку-

пання
bathing costume n. BrE, dated 

купа льны касцю м
bathing suit ()) n. AmE or dated 

купа льнік
bath mat n. дывано к для ва нны
bathrobe n. купа льны хала т
bathroom n. 1. ва нны пако й 2. AmE 

туале т
bathtub n. AmE ва нна
batiste1 n. textile баты ст
batiste2 adj. баты ставы
batman n. (pl. -men) BrE ардына рац, 

веставы , пасы льны
baton  n. 1. дырыжо рская па лачка 

2. ду бı нка палiцэ йскага 3. sport эстафе тная 
па лачка

batsman  n. (pl. -men) гуле ц у кры-
ке т, бейсбо л

battalion  n. 1. BrE, mil. батальён 
2. fml вялı кая ко лькасць людзе й

batten  v. : batten on smb. разжыва цца 
(за кошт іншых)

batter1 n. 1. це ста (кляр) 2. ме сіва, ліпу-
чая гразь

batter2 v. мясı ць це ста для пе чыва
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batter3  v. (at/on) біць, дуба сіць, луп ца-
ва ць; batter to death (ад)дуба сіць да сме рці

battered  adj. 1. разбı ты; зно  шаны, 
пано шаны; a battered old car стара я разбı тая 
машы на 2. : a battered baby syndrome 
сіндро м жо рсткіх адно сін да дзяце й

battery n. 1. electr. батарэ йка; батарэ я 
2. mil. батарэ я 

battle1 n. 1. бı тва, бой; the Battle of Brit-
ain hist. бı тва за Англію; killed in battle загı-
нуў на вайне  2. барацьба ; the battle of life/the 
battle to survive барацьба  за існава нне; 
a battle of wits спабо рніцтва ду  мак ♦ do bat-
tle with smb. over smth. змага цца з кім-н. за 
што-н.; half the battle зару ка по спеху

battle2  v. (with/against) змага цца; battle 
against the wind ісцı  су праць ве тру, змага цца 
з ве трам

battlecruiser n. крэ йсер
battlefi eld  n. по ле бı твы; battlefi eld 

atomic weapon mil. такты чная а тамная збро я
battleground  n. 1. = battlefi eld 

2. тэа тр вае нных дзе янняў, раён бо ю (так-
сама перан.)

battlement n. зубча стая сцяна  , сця-
на  з байнı цамі

battleship n. mil. вае нны карабе ль 
batty adj. infml бязглу зды, недарэ чны
baulk n. BrE 1. не хаце ць; вага цца, хіста ц-

ца 2. упіра цца, наравı цца (пра каня)
bauxite n. min. баксı т
bawdy  adj. dated непрысто йны, 

бессаро мны, распу сны
bawl  v. крыча ць, раўцı , гарла ніць, 

гарлапа ніць
bawl out  phr.v. infml зрабı ць вымо-
ву, накрыча ць

bay1 n. бу хта; залı ў; Hudson Bay Гудзо наў 
залı ў; the Bay of Bengal Бенга льскі залı ў

bay2 n. браха нне, брэх, га ўканне ♦ an ani-
mal at bay загна ны (саба камі) звер; be/stand 
at bay быць у безвыхо дным стано вішчы; 
hold/keep smb. at bay не падпуска ць каго -н. 
да сябе 

bay3 v. браха ць, га ўкаць ♦ bay at the moon 
га ўкаць на по ўню, выць на ме сяц

bay4 n. нı ша; паглыбле нне ў сцяне ; усту п; 
праём; a horse bay сто йла, за гарадка для 
каня ; a sick bay шпіта льная пала та

bay5 n., adj. гняды  (конь)
bay6  n. 1. bot. лаўр, лаўро вае дрэ  ва 2. pl. 

bays лаўро вы вяно к; ла ўры
bay leaf n. лаўро вы ліст (прыправа)
bayonet1 n. штык

bayonet2 v. прабіва ць шты ко м
bazaar  n. 1. база р (усходні) 2. дабра-

чын ны база р
BBC  (скар. ад British Broadcasting 

Corporation) Бі-Бі-Сі
BBQ (скар. ад barbeque) барбекю 
BC  (скар. ад before Christ) да на шай 

эры
be v. (past was, were; p.p. been) (pre-

sent am, is, are) 1. быць, iснава ць 2. быць, 
знахо дзiцца 3. ужываецца як звязка; He is a 
teacher. Ён настаўнiк. 4. ужываецца для 
ўтварэння дзеяслоўных форм; не пе рак лада-
ецца ♦ How are you? Як вы жывяце?; Як 
маецеся? 
be away phr.v. адсу тнiчаць; быць у 
ад’e здзе 
be back phr.v. вярну цца 
be in phr.v. быць до ма (у памяшканнi) 
be on  phr.v. iсцı  (пра фiльм, спе к-
такль i да т.n.) 
be out phr.v. нe быць до ма (на ме сцы) 
be over  phr.v. ско нчыцца, ко н чыц-
ца (пра ўрок, фільм і да т.п.)

beach  п. марскı  пляж; a pebble beach 
пляж з га лькі

beacon  п. мая к; beacons of hope poet. 
про мні надзе і

bead  n. 1. па церка; thread beads нанı з-
ваць па церкі 2. pl. beads eccl. ружа нец; 
count/say/tell one’s beads малı цца з ружа н-
цам 3. кро пля (поту, крыві і да т.п.)

beady adj. як па церкі; beady eyes во чы-
па церкі; keep a beady eye on smb. падазро на 
сачы ць за кім-н.

beak n. 1. дзю ба 2. iron. нос кручко м 
beam1 n. 1. праме нь, про мень; a beam of 

sunlight со нечны праме нь; a beam of com-
fort про бліск надзе і, не йкая ўце ха; the beams 
of a smile прамянı стая ўсме шка; рот да 
вушэ й 2. пучо к про мняў; on full beam з по ў-
ным святло м (пра машыну) 3. брус; бэ  лька; 
a balance beam sport бервяно  ♦ off beam 
 infml памылко вы

beam2 v. 1. (at) свяцı ць, ззяць; усміха цца 
прамянı стай усме шкай; Тhe morning sun bea-
med down on us. Зранку сонца ласкава нам 
усміхнулася. 2. накіро ўваць (пра радыё); 
beam a programme at some country ве сці 
накірава ную перада чу на яку ю-н. краı ну

beaming  adj. 1. зіхо ткі, прамянı сты 
2. са све тлай усме шкай; ра дасны

bean  n. боб; French beans фасо ля ♦ full 
of beans ве льмі энергı чны; not have a bean 
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infml не мець ні капе йчыны; spill the beans 
вы даць сакрэ т, прагавары цца

bear1  n. 1. мядзве дзь; мядзве дзіца; a 
bear’s cub медзведзяня , медзведзянё 
2. няўклю да (пра чалавека) 3. fi nance біржавы  
ма клер, якı  працу е на паніжэ  нне; a bear 
market ры нак з тэндэ  нцыяй да паніжэ ння 
♦ like a bear with a sore head infml злы як 
д’я бал; глядзı ць як звер

bear2  v. (bore, borne) 1. выно сiць, зно-
сiць, цярпе ць, трыва ць; She couldn’t bear a 
thought of losing him. Яна не магла змірыцца 
з думкаю, што страціць яго; bear an opera-
tion перане сці апера цыю 2. насı ць, не сцi; 
bear in mind мець на ўва зе; bear responsibil-
ity не сці адка знасць; bear the blame быць 
вінава тым 3.  пака зваць, мець; Нis latest work 
doesn’t bear comparison. Яго апошняя праца 
не мае роўных; bear resemblance to быць 
падо бным да; bear no relation to не мець 
дачыне ння да 4. раджа ць, нараджа ць; She 
bore him a son. Яна нарадзіла яму сына. be 
born нарадзı цца ♦ be born yesterday як бы ц-
цам то лькі ўчо ра нарадзı ўся (наіўны) 
bear away phr.v. адно сіць, адво зіць
bear down  phr.v. (on) кіда цца, 
накı двацца, налята ць, напада ць, атакава ць
bear out  phr.v. падтры мліваць, 
пад мацо ўваць;
bear up  phr.v. трыма цца сто йка, не 
зла ма цца, вы трымаць

bearable adj. дапушча льны; цярпı мы; 
нядрэ нны, ніштава ты; Тhe heat is not bear-
able! Спякота – нельга вытрываць!

bearberryn. bot. талакня  нка
bearcat n. zool. па нда
beard n. барада  
bearded adj. барада ты
bearer  n. 1. насı льшчык; a bearer of 

dispatches дыпламаты чны кур’е р; a bearer 
of rumours плятка р; плятка рка; a standard 
bearer сцягано сец; a stretcher bearer саніта  р 
(які носіць насілкі) 2. но сьбіт; a bearer of 
tradition той, хто захо ўвае трады цыі

bearing  n. 1. (on) адно сіны; аспе кт, 
бок, падыхо д; Regular exercise has a direct 
bearing on health. Пастаянныя практыкаванні 
маюць прамыя адносіны да здароўя. 2. паво-
дзіны, мане ра трыма цца; паста  ва, вы праўка; 
Тhey loved her for her kindly bearing. Яны 
любілі яе за дабрату. 3. tech. напра мак, 
арыента цыя; a magnetic bearing магнı тны 
азі мут 4.  tech. падшы пнік ♦ get/fi nd/take 

one’s bearings вызнача ць сваё месцазнахо -
джанне, арыентава цца; lose one’s bearings 
заблудзı цца, згубı ць арыента цыю

bearskin  n. 1. шку ра/фу  тра мядзве-
дзя 2. фу травы кı вер (англійскіх гвардзейцаў) 

beast n. 1. lit. звер; a wild beast fml дзı кі 
звер; a beast of prey драпе жнік 2. infml 
звяру га, скацı  на, свіння  3. : a beast of a job 
infml ве льмі непрые мная рабо та

beastly  adj. BrE, infml непрые мны, 
жахлı вы, бры дкі, брыдо тны; What beastly 
weather! Надвор’е – сабаку не выганіш!; Не 
надвор’е, а жах! 

beat  v. (beat, beaten) 1. бiць, сту каць 
2. бiць, збiва ць, лупцава ць; beaten to death 
збı ты да сме рці 3. быць ле пшым; Nothing 
beats home cooking. Hічога не параўнаеш з 
хатняй ядой. 4.  бı цца, пульсава ць (пра сэрца 
і да т.п.) 5. узбіва ць (вяршкі, яйкі і да т.п.) 
♦ beat about the bush BrE разво дзіць антымо- 
ніі; beat the air ≅ таўчы  ваду  ў сту пе; beat 
the clock зако нчыць за гадзя (што-н.); beat 
one’s way AmE, infml е хаць за йцам; off the 
beaten track у чо рта на рaга х; невядо ма дзе

beaten p.p. → beat
beaten-up  adj. разбı ты, зно шаны, 

што мно гае паба чыў; his beaten-up old car 
infml яго стара я разбı тая машы на 

beater n. 1. выбіва лка; узбіва лка; an egg 
beater ве нчык для ўзбіва ння я ек 2. AmE  
драндуле т (пра стары аўтамабіль)

beatifi c  adj. fml ве льмі шчаслı вы, 
шча сны

beatifi cation n. кананіза цыя
beatify v. кананізава ць
beating  n. 1. біццё, лупцо  ўка 2. infml 

разгро м 3. біццё (сэрца) 
beatnik n. бı тнік; стыля га
beau n. (pl. beaus or beaux) dated кавале р
beautician n. касмето лаг
beautiful adj. прыго жы, цудо ўны
beautify  v. упрыго жваць, рабı ць 

больш прыго жым 
beauty  n. 1. краса , хараство , прыга-

жосць; a beauty contest ко нкурс прыгажо сці; 
a beauty queen карале ва прыгажо сці; a beau-
ty sleep сон днём (перад вечарынай, балем і 
да т.п.); a beauty spot прыго жая мясцı на 
2. красу ня, прыгажу ня 

beaux pl. → beau
beaver1  п. 1. zool. бабёр 2. працавı к, 

клапату н; work like a beaver працава ць як 
вол 3. фу тра бабра ; бабро вая ша пка
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beaver2 v. : beaver away (at) infml заўзя-
та/шчы ра працава ць, завіха цца

beavery n. бабро ўнік
became past → become 
because conj. таму  што, бо
because of  prep. з прычы ны, з-за, 

праз; because of a lack of money з-за недахо-
пу гро шай

beckon  v. 1. (to) закліка ць; зама ньваць 
2. ва біць; прыма ньваць; Тhe clear blue sea be-
ckoned us. Празрысты блакіт мора вабіў нас.

becloud v. хма рыцца
become  v. (became, become) 1. ста на-

вı цца, рабı цца 2. пасава ць, быць да тва ру; 
This dress becomes you. Гэтая сукенка вам 
пасуе (да твару). 

becoming adj. fml 1. якı  пасу е, якı  да 
тва ру 2. адпаве дны, нале жны; Іt was not very 
becoming behaviour for a teacher. Паводзіны 
настаўніка не адпавядалі норме. 

BEd, B.ed. n. (скар. ад Bachelor of Ed-
ucation) бакала ўр у галіне  педаго гікі

bed n. 1. ло жак, пасце ль; in bed у пасце-
лі; go to bed кла сцiся/ лажы цца спаць; make 
the bed засціла ць ло жак; be confi ned to bed 
быць прыкава ным да пасце лі (цяжка хва-
рэць); take to one’s bed зле гчы (захварэць) 
2. града , гра дка; a fl ower bed клу мба 3. дно 
(ракі, акіяна і да т.п.) ♦ not a bed of roses 
нялёгкая до ля, ця жкі лёс; get out of bed on 
the wrong side BrE уста ць з ле вай нагı ; go to 
bed with smb. infml пераспа ць з кім-н.; 
you’ve made your bed and you must lie on it 
як пасце леш, так і вы спішся; ≅ што пасе еш, 
то е і пажне ш 

bed and breakfast n. BrE на ч-
ле г і сняда нак; Тhere were several good bed 
and breakfasts in the area. У гэтым раёне 
было некалькі добрых гатэляў, якія прапа-
ноўвалі начлег і сняданак.

bedbug n. клоп
bedclothes n. спа льныя рэ чы
bedcover  n. пакрыва ла на ло жак, 

капа
bedding  n. 1. пасце льныя прынале ж-

насці 2. по дсціл, по дсцілка (для жывёлы) 
bedding plant  n. аднагадо вая 

раслı на на вы садку
bedlam  n. 1. бедла м, хао с 2. archaic 

вар’я цкі дом
bedlinen n. пасце льная бялı зна
Bed(o)uin  n. (pl. Bed(o)uin) бедуı н; 

качэ ўнік
bedpan n. med. падкладно е су дна

bedridden  adj. прыкава ны да ло жка 
хваро баю

bedrock  n. 1. ба зіс, асно ва; гало  ўныя 
пры нцыпы; фа кты; get down to/reach (solid) 
bedrock дакапа цца да су тнасці 2. geol. карэ н-
ная паро да, скала 

bedroom n. спа льня
bedside1  n. ме сца каля  ло жка; at/by 

the bedside ля ло жка; bedside manner ле-
карскі такт; мя  ккая мане ра 

bedside2 adj. : a bedside table начны  
сто лік, ту мбачка; the bedside Bible Бı блія, 
яка я пастая нна ляжы ць на начны м сто ліку

bedsit, bedsitter () n. жылы  пако й 
(спальня і гасціны пакой разам)

bedsore n. про лежань
bedspread  n. пакрыва ла на ло жак, 

ка па
bedtime  n. час для сну; Іt’s past bed-

time. Даўно пара спаць.
bedtime story  n. ка зка (дзецям 

перад сном)
bedwetting  n. med. начно е не тры-

ма нне мачы 
bee  п. пчала  ♦ as busy as a bee працавı ты 

як пчо лка/як мура шка; руплı вы; the bee’s 
knees infml у нікум; шы шка (пра чалавека); 
have a bee in one’s bonnet infml ≅ не ўсе до-
ма; му ха ўкусı ла

beech n. bot. бук
beechmast = beechnut
beechnut n. бу кавы арэ шак
beef  п. я лавiчына; beef raising мясна я 

жывёлагадо ўля; beef bacon салёная і вя леная 
я лавічына; horse beef канı на; corned beef 
тушо нка з я лавічыны

bee-farmingn пчалаво дства
beefburger n. BrE га мбургер
beefeater  n. 1. салда т ахо вы ло н дан-

скага Та ўэра 2. AmE, slang англіча нін
beefsteak п. бiфштэ кс 
beefy adj. 1. мясны  2. мускулı сты
beehive n. ву лей
bee-keeper n. пчалаво д, пчаля р
bee-keeping. n. развядзе нне пчол
been p.p. → be 
beep v. гусцı , гудзе ць; сігна ліць
bee plant n. bot. медано с
beer  n. пı ва; ginger beer імбı рнае пı ва; 

 Wo uld you like a beer? Не хочаш (кухаль) піва?
beeswax n. воск
beet  n. бура к; буракı   (корм для жывёлы); 

sugar beet цукро выя буракı ; beet greens 
бацвı нне; beet farming буракаво дства
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beetle  п. жук; a May beetle хрушч ♦ as 
blind as a beetle ≅ сляпы  як крот 

beetroot n. BrE бура к (карaняплод)
befall  v. (befell, befallen) lit. здара цца 

(з кім-н.), выпада ць (на чыю-н. долю); What 
befell him? Што з ім сталася?

befallen p.p. → befall
befell past → befall
befi t v. fml падыхо дзіць, пасава ць; as be-

fi tted a visitor of her status як і нале жала на-
ве двальніцы яе  ста тусу

before1  adv. ране й; long before задо ўга; 
the day before напярэ дадні

before2 prep. 1. пе рад; before him пе рад 
iм 2. да; before the war да вайны ; the day be-
fore yesterday пазаўчо ра

before3  conj. ране й як (чым), перш як 
(чым); Do it before you forget. Зрабі гэта, 
пакуль не забыў.

beforehand  adv. за гадзя, зара ней; 
напе рад

befriend  v. ста віцца па-сябро ўску; 
памага ць, спрыя ць; befriend one another 
дапамага ць адно  аднаму 

beg v. 1. прасı ць, упро шваць, малı ць; She 
begged me for help. Яна прасіла мяне да па-
магчы; beg permission прасı ць дазво лу 
2. жаб рава ць; beg one’s bread жыць на па-
дач ках ♦ beg the question 1) напро шваецца 
пыта нне 2) галасло ўна сцвярджа  ць (што-н.); 
I beg your pardon! fml Выбачайце!

began past → begin 
begat past, archaic → beget 
beget v. (begot, begot; archaic begat, be-

gotten) 1. lit. дава ць жыццё; быць ба цькам; 
Abraham begat Isaac. bibl. Аўраам нарадзіў 
Ісаака. 2. fml выкліка ць, спараджа ць; War be-
gets misery. Bайна прыносіць пакуты.

beggar  n. жабра к; a beggar woman 
жабра чка; nice little beggars joc. мале нькія 
шэ льмы (пра дзяцей, звяркоў) ♦ beggars can’t 
be choosers жабракı  не выбіра юць

begin  v. (began, begun) 1. пачына ць, 
распачына ць; пачына цца; begin on smth. 
бра цца за што-н.; begin the score адкры ць 
лік; Where to begin? З чагo пачаць? 2. засно ў-
ваць, ствара ць; begin a club адкры ць клуб 
♦ to begin with найпе рш, перш за ўсё, перш-
на перш, па-пе ршае

beginner  n. пачына льнік; пачатко вец; 
навічо к; English for beginners англı йская мо-
ва для пачатко ўцаў

beginning п. пача так; at the beginning 
of the year у пача тку го да; from beginning to 

end з пача тку да канца ; in the beginning 
спача тку ♦ the beginning of the end пача так 
канца ; a good beginning is half the battle ≅ 
до бры пача так – глядзı , ско ра канча так; a 
bad beginning makes a bad ending якı  пача-
так, такı  і кане ц

begonia n. bot. бяго нія
begot past, p.p. → beget
begotten p.p., archaic → beget 
begrudge  v. 1. зайздро сціць 2. шка-

дава ць, скупı цца
begun р.р. → begin 
behalf  n. : on behalf of ад iмя ; on be-

half of my colleagues ад iмя  маı х кале г 
behave  v. трыма ць (паво дзiць) сябе ; 

behave like a hog паво дзіць сябе  па-свı нску; 
Behave yourself! Паводзь сябе добра!

behavior Ame = behaviour
behaviour  n. 1. паво дзiны; мане ры; 

a behaviour report адзна ка за паво дзіны 
(школьніка); a guide to correct behaviour да-
памо жнік па культу ры паво дзін 2. (to/towards) 
адно сіны, ста ўленне; gentle behaviour to-
wards children мя ккае ста ўленне да дзяце й 

behaviourism  n. psychol. біхе-
віяры зм

behaviour therapy  n. psychol. 
працатэрапı я

behead  v. адсяка ць галаву ; абезгало ў-
ліваць (караць смерцю) 

beheld past, p.p. → behold
behemoth  n. fml веліза рная арга-

ніза цыя; монстр
behest n. fml : at smb.’s behest па чы-

ı  м-н. патрабава нні/зага дзе
behind1 n. infml зад, за дніца
behind2  adv. зза ду; leave smth. be-

hind пакiда ць што-н., забы цца ўзяць; be be-
hind адстава ць; look behind агля двацца; 

behind3 prep. зза ду, за, па-за; The sun 
went behind the clouds. Сонца схавалася за 
хмары; He has somebody behind him. За ім 
нехта стаіць (падтрымлівае); behind time 
по зна; The train was behind schedule. Цягнік 
спазніўся; What is behind all this? Што за 
ўсім гэтым стаіць?

behold v. (beheld) lit. or dated глядзе ць, 
сузіра ць

beige1 n. ко лер бэж
beige2 adj. бэ жавы
being  п. 1. быццё, iснава  нне, жыццё; 

bring into being ствара ць; come into being 
узнı кнуць, з’явı цца на (бе лы) свет 2. iсто та, 
стварэ  нне; а human being чалаве к; the Su-
preme Being relig. Усявы шні
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belabor AmE = belabour
belabour v. : ♦ belabour the point fml 

дака зваць відаво чнае
Belarusian1  n. 1. белару с; бела-

руска; the Belarusians белару сы 2. белару-
ская мо ва 

Belarusian2  аdj. белару скi; Bela-
rusian Language Society Тавары ства бела-
рускай мо вы

belated  adj. запо знены; a belated 
present падару нак не ў час; запо  знены па да-
ру нак

belch  v. 1. (і)рва ць, паку таваць ад ірво -
ты, ванітава ць 2. выкı дваць (агонь, дым і 
да т.п.); вывярга ць (лаву, попел і да т.п.)

belfry  n. званı ца; the belfry of the 
church званı ца царквы 

Belgian1  n. бельгı ец; бельгı йка; the 
Belgians бельгı йцы 

Belgian2 аdj. бельгı йскi
belie v. fml ствара ць памылко вае ўяўле н-

не; супярэ чыць, пярэ чыць
belief  n. 1. ве ра, даве р; перакана нне; 

hard of belief недаве рлівы; light of belief 
легкаве рны 2. relig. ве ра, веравызна нне; be-
lief in God ве ра ў Бо га; heathen beliefs язы ч-
ніцкія ве раванні ♦ beyond belief невера го дна

believe  v. 1. ве рыць; Don’t believe a 
word of him! Не вер ніводнаму яго слову! 
2. ду маць, меркава ць, лiчы ць ♦ make believe 
рабı ць вы гляд, прыкı двацца; believe it or not 
infml вер ці не вер; seeing is believing уба-
чыць – (зна чыць) паве рыць 

believer  n. ве рнік; be a fi rm/great be-
liever in smth. цвёрда ве рыць у што-н.

belittle v. прынiжа ць, змянша ць 
bell п. 1. звон; звано чак; as clear as a bell 

чы сты як звано чак (пра голас) 2. звано к; an-
swer the bell адкры ць дзве ры на звано к; 
There’s the bell! Нехта звоніць! ♦ give smb. a 
bell BrE, infml патэлефанава ць каму -н.

belladonna n. bot. беладо  нна
bell-boy n. AmE калідо  рны (у гатэлі)
belle n. прыгажу ня, красу  ня
belles-lettres n. pl. маста цкая літара-

ту ра, белетры стыка
bellet(t)rist n. белетры ст
bellfl ower n. bot. звано чак
bellicose  adj. fml ваяўнı чы, агрэсı ў-

ны; a bellicose tribe ваяўнı чае пле мя
bellied adj. пуза ты
belligerence n. ваяўнı часць
belligerent  adj. 1. fml якı  знахо-

дзіцца ў ста не вайны ; the belligerent coun tri-

es краı ны, якı я знахо дзяцца ў ста не вайны  
2. агрэсı ўны, ваяўнı чы; speak in a belligerent 
tone гавары ць пагро злівым то  нам

bell-jar n. ко лба
bellow1 n. рык, роў (таксама перан.)
bellow2 v. 1. раўцı , рыка ць (пра жывёл) 

2. (at) раўцı , лямантава ць, гарлапа ніць
bellows  n. pl. мех (кавальскі); мяхı  

(музычных інструментаў)
bell push n. BrE кно пка званка 
bell-ringer n. звана р
belly n. жыво т; пу за; чэ  рава; бру ха (так-

сама перан.); a belly landing паса дка на 
фюзеля ж (пра самалёт); with an empty belly 
гало дны; on an empty belly на шча

bellyache1 n. infml боль у жываце 
bellyache2  v. infml ска рдзіцца, ныць, 

скуго ліць
belly button n. infml пупо к
belly dance n. та нец жывата 
bellyful  n. ♦ have had a bellyful of 

smth./smb. infml : I’ve had a bellyful of your 
moaning. Я сыты па горла тваімі нараканнямі.

belong v. (to) нале жаць, быць ча сткаю
belongings  n. pl. рэ чы; мана ткі, 

пажы ткі; personal belongings асабı стыя рэ чы
beloved1 п. dated or lit. лю бы, каха ны; 

лю бая, каха ная
beloved2  adj. fml 1. любı мы 

2.  : in memory of our beloved son, 
John у па мяць на шага любı мага сы на Джо на 

below1  adv. 1. нiжэ й, нı жай; унı зе; far 
below далёка ўнı зе 2. унı з; go below спуска ц-
ца ўнı з; see below глядзı  ніжэ й (заўвага)

below2  prep. нiжэ  й, пад; below zero нi-
жэ й нуля , ніжэ й за нуль; below sea level 
ніжэ й узро ўню мо ра; It is below you. Гэта не 
варта вас.

belt1 n. 1. по яс; пас, рэ мень, папру жка; do 
up/fasten a belt завя зваць, зашпı льваць по яс/
папру гу 2. по яс, зо на, раён; паласа ; a shelter 
belt полеахо ўная лясна я паласа ; We live in the 
commuter belt. Мы жывём у прыгарадзе. 
♦ below the belt (уда р) ніжэ й по яса; have 
smth. under one’s belt infml мець не шта за 
плячы ма; набы ць, атрыма ць не шта

belt2 v. падпярэ  зваць по ясам 
beltway n. AmE кальцава я даро га
beluga n. zool. (pl. beluga or belugas) 

бялу га
belvedere n. archit. бельведэ р
bemoan v. fml апла кваць, пла каць (па 

кім-н./чым-н.)
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bench  п. 1. ла ва, ла ўка; the substitutes’ 
bench ла ва запасны х 2. ме сца су ддзяў (у зале 
суда) 3. стано к; варшта т 

bend1 n. 1. згіб, вы гіб, дуга  2. паваро т; a 
sharp bend in a road рэ зкі паваро т даро гі 
3. нахı л (галавы, цела і да т.п.) ♦ round the 
bend BrE, infml звар’яце лы

bend2  v. (bent) 1. гнуць; гну цца; выгі-
баць; выгіба цца 2. нахіля ць; схiля цца, нахi-
ля ц ца 3. паваро чваць; The road bends to the 
right. Дарога паварочвае направа. ♦ bend 
one’s mind fml прысвяцı ць сябе  (чаму-н.); 
bend the truth быць не зусı м шчы рым; on 
bended knees на сагну тых нага х; ліслı ва

bendy  adj. BrE, infml 1. гну ткі 2. з 
паваро тамі (пра дарогу)

beneath1 adv. унı зе; ніжэ  й
beneath2  prep. fml пад, нiжэ й; sit be-

neath a tree сядзе ць пад дрэ  вам; He considers 
such jobs beneath him. Ён лічыць такую пра-
цу не вартай сябе.

benediction n. 1. relig. блаславе н-
не, малı тва (перад ядой і пасля яды) 2. Be-
nediction пасвячэ  нне ў сан аба та (у като-
лікаў)

benefaction  n. fml дабрадзе йства, 
мı ласць, дабрачы ннасць

benefactor n. fml дабрадзе й, даб ра-
чы нец, добразычлı вец

benefactress n. дабрадзе йка, доб-
разычлı ўка

benefi ce n. дахо д святара , якı  ма е сан 
і прыхо д

benefi cence  п. fml дабрачы ннасць, 
дабрадзе йнасць, міласэ рнасць

benefi cent  adj. fml дабрачы нны, 
дабрадзе йны, міласэ  рны

benefi cial  adj. дабратво рны, кары с-
ны, жыватво рны; вы гадны; A good diet is ben-
efi cial to your health. Добрая дыета прынясе 
вам карысць.

benefi ciary  n. 1. асоба, яка я атры-
ма  ла вы гаду ад чаго -н. 2. law спадкае мец, 
спадкае мнік; спадкае мніца; даве рнік ула с-
насці

benefi t1 п. вы гада, кары сць 
benefi t2 v. 1. прыно сіць кары сць, пры-

бы так; His studies in the USA will benefi t his 
knowledge of English. Яго вучоба ў ЗША 
ўдас каналіць яго веды па англійскай мове. 
2. атры мліваць кары сць, дапамо  гу

benevolence  п. 1. fml дабрыня , 
добразычлı васць 2. дабрачы ннасць

benevolent аdj. 1. fml добразычлı-
вы 2. дабрачы нны

benign  adj. fml 1. мı ласцівы, міласэ  р-
ны 2. med. дабрая касны (пра пухліну)

bent1  n. схı льнасць; She has a bent for 
mathematics. У яе схільнасць да матэматыкі.

bent2  adj. 1. сагну ты; нахı лены, пахı-
лены; крывы ; пакру чаны 2. сагну ты, скры ў-
лены, зго рблены (пра чалавека)

bent3 past, р.р. → bend
benzene n. chem. бензо л
benzine, benzin n. бензı н
benzol n. бензо л 
bequeath  v. fml завяшча ць (маё-

масць)
bequest n. fml завяшча нне
berate  v. fml мо цна га ніць, свары цца; 

дава ць наганя й
bereave  v. fml пазбаўля ць; be bereaved 

of relatives стра ціць блı зкіх
bereaved1  n. fml : the bereaved асі ра-

це лы, сірата ; асіраце лыя, сіро ты
bereaved2 adj. fml асіраце лы; якı  стра-

ціў блı зкіх 
bereavement  n. ця жкая стра та 

(асаб ліва блізкіх)
bereft adj. fml пазба ўлены; якı  стра ціў; 

bereft of all hope пазба ўлены ўся кай надзе і
beret n. берэ т
beriberi nбе ры-бе ры (трапічная 

хва роба)
Berliner n. берлı нец
Bermuda shorts  n. pl. штаны  

да кале на, берму ды
Bermuda Triangle  n. the 

Bermuda Triangle Берму дскі трохку тнік 
Bernardine n. бернардзı нец (манах)
berry  n. 1. я гада 2. ікры нка, зярня тка 

ікры  3. AmE, infml до лар
berserk  adj. раз’ю шаны, ашале лы; go 

berserk раз’ю шыцца, ашале ць
berth1 n. 1. ло жак (на параходзе); спа ль-

нае ме сца (у вагоне); an upper/lower berth 
ве рхняе/нı жняе ме сца 2. прыча л, ме сца стая н-
кі (судна)

berth2 v. ста віць на я кар (судна)
beryl n. min. беры л
beryllium n. chem. беры лій
beseech  v. fml (beseeched or besought) 

прасı ць, упро шваць, малı ць; Let him go, I be-
seech you! Хай ідзе, прашу цябе!

beseeching  adj. fml умо льны, упра-
ша льны
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beset  v. fml (beset) атакава ць; апано ў-
ваць; beset with questions закı дваць пыта н-
нямі

beside prep. 1. по бач з, каля  , ля; a mill 
beside a stream млын каля  ракı  2. у параў-
нанні; This painting is nothing beside yours. 
Гэты малюнак не ідзе ні ў якое параўнанне з 
вашым.  

besides1  adv. 1. акрамя  таго , апрача , 
апро ч таго ; I don’t really want to go. Besides, 
it’s too late now. Шчыра кажучы, я не хачу 
ісці. Акрамя таго, зараз вельмі позна. 2. у 
дада так; discounts on televisions, stereos and 
much more besides скı дкі на тэлевı зары, стэ-
рэа і шмат што ў дада так

besides2  prep. акрамя , апро ч, апрача ; 
He has got no family besides parents. У яго 
няма нікога, акрамя бацькоў.

besiege  v. 1. mil. асаджа ць, аблажы  ць 
(горад, крэпасць) 2. акружа ць; то ўпіцца 3. за-
кı дваць (лістамі, запрашэннямі і да т.п.)

besmirch  v. fml ачарня ць; знеслаў-
ляць

besom n. ве нік, мятла 
besotted  adj. (with) засле плены; 

ап’яне лы (ад кахання)
besought past, p.p. → beseech
bespatter v. lit. запы рскваць (вадой)
bespeak  v. (bespoke, bespoken) lit. 

пака зваць, каза ць; гавары ць пра (перан.)
bespoke past → bespeak
bespoken p.p. → bespeak
best1  n. 1. найле пшае; ле  пшыя лю дзі; 

We’re the best of friends. Мы самыя блізкія 
сябры; The town looks its best in summer. Го-
рад мае найлепшы выгляд улетку; do one’s 
best рабı ць усё магчы мае 2. суке нка на вы-
хад; Sunday best свято чная суке нка ♦ at best 
у ле пшым ра зе; be (all) for the best дa ле п-
шага; make the best of smth. вы карыстаць 
што-н. найле пшым чы нам/максіма  льна; пры-
міры цца з непазбе жным; with the best нe 
горш за ı ншых; наро ўні з ле пшымі

best2 аdj. (найвыш. ст. ад good) найле п-
шы; We want the children to have the best pos-
sible education. Мы хочам, каб нашы дзеці 
атрымалі як мага лепшую адукацыю.

best3  adv. 1. (найвыш. ст. ад well) лепш 
за ўсё, найле пш, найбо льш, больш за ўсё; 
best of all найле пш, больш за ўсё; Do as you 
think best. Рабі так, як лічыш (лепшым). 
♦ We’ll try as best we can. Мы будзем імк нуц-
ца зрабіць як мага лепш. 

bestial  adj. fml зве рскі, лю ты; звяры-
ны; bestial acts зве рскія ўчы нкі; bestial cru-
elty звяры ная жо рсткасць

bestiality  n. 1. скатало жніцтва 
2. fml зве рскасць, лю тасць, зве рства

bestir  v. fml разварушы цца; узварух-
нуцца; Bestir yourself! Варушыся!

best man n. (pl.-men) ша фер
bestow  v. fml (on/upon) прысуджа ць 

(званне); прысво йваць; bestow a title пры-
свой ваць ты тул

best-seller бестсе лер
bet1  п. закла д; make a bet iсцı /пайсцı  ў 

закла д
bet2  v. (bet) 1. (on/against) iсцı  ў закла д 

2. infml быць перакана ным (у чым-н.); I bet 
we’re too late. Пэўна, мы спазняемся. ♦ You 
bet! AmE А як жа!; Яшчэ б!; Вядома!; bet 
one’s life (on smth.) ≅ руку  на адцён дава ць; 
быць абсалю тна пе ракана ным (у чым-н.)

beta  n. бэ та (2-я літара грэчаскага ал-
фавіта)

betake v. (betook, betaken) lit. : betake 
oneself вы правіцца,  накірава цца (куды-н.); 
He betook himself to his room. Ён накіраваўся 
ў свой пакой.

betaken p.p. → betake
betoken  v. lit. азнача ць, пака зваць, 

быць прыкме тай; A clear blue sky is betoken-
ing a fi ne day. Яснае блакітнае неба прад каз-
вае добрае надвор’е.

betook past → betake
betray  v. 1. здра джваць; станавı  цца 

здра днікам 2. падво дзіць (каго-н.), не апра ўд-
ваць (даверу, надзеі); He betrayed my trust 
over and over again. Ён падводзіў мяне зноў і 
зноў. 3. : betray oneself вы даць сябе ; пра-
гавары цца (нечака на)

betrayal  п. здра днiцтва, здра да; an 
act of betrayal здра дніцкі ўчы нак

betrayer n. здра днік; здра дніца
betrothal n. fml зару чыны
better1 n. ле пшы, ле пшае; change for the 

better змянı цца да ле пшага; think (all) the 
better of smb. мець найле пшае меркава нне 
пра каго -н. ♦ for better or (for) worse у ра-
дасці і ў го ры; so much the better тым лепш

better2  аdj. (выш. ст. ад good) ле пшы; 
better than nothing лепш чым (зусı м) нічо га; 
little/no better than ненамно  га ле  пшы; ні-
ко  лькі не ле пшы

better3 v. паляпша ць; паляпша цца
better4 adv. (выш. ст. ад well) лепш, ле-

пей; had better лепш бы, ва рта б ♦ be better 
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off быць больш замо  жным; be better off (do-
ing smth.) : She’d be better off without him. Ёй 
было б лепш без яго.

better half  n. infml ле пшая пало ва 
(жонка, муж)

betterment  n. fml паляпшэ нне; 
удас кана ленне

betting  n. закла д; What’s the betting? 
 infml У чым справа?; The betting is that… 
Справа ў тым, што...

between1  adv. : in between памı ж; 
пасяро д; у сярэ дзіне; The house was near a 
park but there was a street in between. Дом 
стаяў каля парку, але паміж была вуліца. 

between2  prep. памı ж, мiж; It weighs 
between 50 and 60 kilos. Гэта важыць недзе 
так 50–60 кг; Let it be between you and me. 
Хай гэта застанецца паміж намі.  

bevel n. скос; пака ты бок (чаго-н.)
beverage п. fml напо й, напı  так, пiтво   
bevy  n. infml кампа нія, гру па (звычайна 

жаночая), гурт
bewail v. fml апла кваць, галасı ць
beware v. (of) берагчы ся, сцерагчы  ся
bewilder  v. бянтэ жыць, азада чваць, 

ста віць у тупı к; збіва ць з панталы ку
bewildering adj. якı  азада чвае/бян-

тэ жыць/здзіўля е; There is a bewildering vari-
ety of fl ora in this area. Флора гэтага краю 
прос та здзіўляе сваёй разнастайнасцю.

bewilderment n. збянтэ жанасць; 
замяша нне; stare in bewilderment глядзе ць 
збянтэ жана

bewitch  v. lit. заваро жваць, зачаро ў-
ваць (таксама перан.); He was simply be-
witched by her beauty. Яе краса проста 
зачаравала яго.

beyond1 adv. удалечынi ; на адле гласцi; 
Snowdon and the mountains beyond were cov-
ered in snow. Сноўдан і горы ўдалечыні былі 
пакрытыя снегам.

beyond2 prep. 1. па той бок, за; beyond 
the horizon за далягля  дам; beyond the sea па 
той бок мо ра 2. пазне й; beyond midnight за 
по ўнач 3. вышэ й; па-за; beyond belief 
невераго дна; beyond repair не падляга е 
рамо нту; beyond cure невыле чны; live be-
yond one’s income жыць не па сро дках; It’s 
beyond me why she wants to marry Jim. Я не 
магу зразумець, чаму яна хоча выйсці замуж 
за Джыма.

bias  п. 1. прадузя тыя адно сiны; дыс-
крымiна цыя 2. тэндэ нцыя; ухı л

biased  аdj. 1. тэндэнцы йны; прадузя-
ты; прыхı льны; a biased opinion  неаб’ек-
тыў ны по гляд 2. : The school is biased towards 
music. (Гэта) школа з музычным ухiлам.

biathlon п. sport біятло н
bible п. the Bible Бı блiя 
biblical  adj. бiбле йскi; biblical scenes 

бібле йскія сцэ  ны
bibliographer n. бібліёграф
bibliographical  n. бібліягра-

фıчны
bibliography  n. бібліягра фія, біб-

ліяграфı чны даве днік
bibliophile  n. fml бібліяфı л; кні-

галю б
bicameral adj. двухпала тны (пар-

ламент)
bicarbonate of soda  п. 

пітна я со да
bicentenary  n. двухсотго ддзе, 

двухсо тыя ўго дкі
biceps  n. (pl. biceps) бı цэпс; bulging 

biceps нака чаныя бı цэпсы
bicycle  п. веласiпе д; go for a bicycle 

ride прае хацца на веласіпе дзе
bicyclist  п. dated or fml веласіпе-

дыст; веласіпеды стка
bid1  n. (for) 1. прапано ва цаны  (на 

аўкцыёне); a takeover bid прапано ва зліцця  
фірм 2. прапано ва (зрабіць што-н.); a bid for 
disarmament прапано ва раззбрае ння

bid2  v. (bid) 1. прапано ўваць цану  (на 
аўкцыёне); What am I bid for this picture? 
Колькі даcце за гэтую карціну? (на 
аўкцыёне) 2. дабіва цца, імкну цца; дамага  цца; 
The team is bidding to retain its place in the 
league. Каманда імкнецца захаваць месца ў 
лізе.

bid3  v. (bade, bidden) : bid smb. farewell 
fml развіта цца з кім-н.; I bade all my friends 
farewell. Я развітаўся з усімі маімі сябрамі. 
2. dated or lit. зага дваць; прасı ць; He bade me 
come again. Ён папрасіў мяне наведаць яго 
зноў.

bidden p.p. → bid
bidder  n. пакупнı к, прэтэндэ нт (на 

рынку)
bidding  n. прапано ва цаны  (на аўк-

цыёне)
biennial  n. 1. якı /яка я адбыва ецца 

раз у два гады  2. двухгадо вая раслı на
big  аdj. 1. вялı кi; a big man высо  кі муж-

чы на; а big decision ва жнае рашэ  нне; big re-
pair капіта льны рамо  нт; a big noise мо цны 
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шум; a big close-up буйны  план (у кіно); I’m 
a big eater. Люблю паесці. 2. даро слы, вялı кі; 
You’re a big boy! Ты ўжо вялікі хлопец! ♦ a 
big cheese infml ва жная асо ба; a big fi sh (in a 
small pond) туз мясцо вага значэ ння; be/get/
grow too big for one’s boots задзіра ць нос; 
ва жнічаць; have/be a big mouth прагавары  ц-
ца; шмат балбата ць (асабліва пра сябе)

bigamy  n. біга мія; дваяшлю бнасць, 
дваяжэ нства, дваяму жжа

Big Apple n. infml the Big Apple Нью-
Ёрк

Big Brother n. «старэ  йшы брат»
big business n. вялı кі бı знес; пры-

бытко вая спра ва
big game  n. буйны я жывёлы для 

палява ння
big-headed  adj. infml самазадаво-

лены, фанабэ рысты 
big-hearted  adj. до бры, шчо дры, 

велікаду  шны
bigot n. фана тык, сляпы  прыхı льнік
bigotry п. фанаты зм
big time п. infml the big time шу мны 

по спех; a big time singer выда тны спява к
big-timer  п. infml знакамı тасць; 

акцёр/спартсме н вышэ йшага кла  са
bijou adj. мале нькі, элега нтны; a bijou 

hut мале нькая згра бная ха тка
bijouterie п. біжутэ  рыя
bike1  п. infml 1. веласіпе д; ро вар; ве лік 

2. матацы кл; мапе д; мотаро лер; travel by 
bike падаро  жнічаць на веласіпе  дзе, мата-
цы  кле

bike2  v. infml е хаць на веласіпе дзе, ма-
тацы кле

biker  п. 1. ба йкер 2. веласіпеды ст; 
матацыклı ст

bikini n. бікı ні
bilabial  adj. ling. гу бна-губны , 

білабія льны (гук)
bilateral  adj. білатэра льны, 

двухбако вы; a bilateral treaty двухбако вае 
пагадне нне

bilberry n. bot. чарнı цы
bile  n. 1. жоўць 2. fml раздражнёнасць, 

зласлı васць
bilingual  adj. двухмо ўны; She is 

bilingual in English and Swahili. Яна адноль-
кава валодае англійскай мовай і суахілі; bi-
lingual education адука цыя на дзвюх мо вах

bilingualism n. білінгвı зм
bill1  п. 1. законапрае кт, бiль 2. раху нак; a 

telephone bill раху нак за тэлефо  н 3. AmE 

банкно т; a ten-dollar bill банкно т ва ртасцю 
ў дзе сяць до  лараў 4. афı ша 5. прагра ма 
(тэатральная); head/top the bill быць каро н-
ным ну марам прагра мы ♦ fi ll/fi t the bill 
адпавяда ць патрабава нням

bill2  v. 1. (for) выстаўля  ць або   выпı сваць 
раху нак 2. абвяшча ць у афı шах; абкле йваць 
афı шамі

bill3 п. дзю ба (птушкі)
billboard  п. AmE до шка для афı ш і 

аб’я ў
billiards n. pl. білья рд
billion n. 1. мiлья рд, бiльён 2. BrE, dat-

ed більён
billionaire n. AmE мільярдэ р
bill of rights n. біль аб права х 
billow1  n. poet. 1. вялı кая хва ля 2. вал; 

лавı на 3. мо ра
billow2  v. уздыма цца, хвалява цца (на 

ветры)
bimbo n. (pl. -os) infml, derog. дзе ўка, 

чувı ха
bin1 n. 1. BrE вядро  для сме цця 2. кантэ й-

нер; a bread bin хле бніца
bin2  v. infml выкı дваць, выкіда ць (у 

сметніцу)
binary adj. 1. comput., math. біна рны; 

the binary system біна рная сістэ  ма; дваı чная 
сістэ ма (лічэ  ння) 2. chem. двайны ; a binary 
molecule двуха тамная мале кула

bind1 n. : ♦ in a bind AmE у пераплёце, 
у ця жкім стано вішчы

bind2  v. (bound) 1. звя зваць (таксама 
перан.) 2. пераплята ць (кнiгу)
bind up  phr.v. 1. перавя зваць; 
пераплята ць; звя зваць 2. быць заня тым; be 
bound up in smth. быць заня тым чым-н.; be 
bound up in smb. жыць інтарэ самі каго-н.

binder  n. 1. скорасшыва льнік, па пка 
(для газет, часопісаў і да т.п.) 2. пераплёт-
чык; пераплётчыца 3. рэ чыва, яко е звя звае/
скле йвае 4. снопавяза лка

binding  n. 1. пераплёт 2. абшы ўка 
3. med. банда ж 4. sport мацава нне для лы жаў

binge  n. infml вы піўка, папо йка, гуля н-
ка; go/be on a binge разгуля цца; быць на 
падпı тку 

bingo1 n. sport бı нга (гульня, падобная 
на лато)

bingo2  interj. бах! (выражае нечака-
насць або моцны ўдар)

binoculars n. pl. біно кль
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binomial  n. math., ling. біно м, 
двухчле н

biochemistry n. біяхı мія
biocomputer n. 1. біякамп’ю-

тар 2. мозг чалаве ка (які разглядаецца як 
камп’ютар)

biodiversity  n. біялагı чная 
разнаста йнасць

bioenergetics  n. біяэнерге-
тыка

bioenergy n. эне ргія біялагı чных 
працэ  саў

biographer п. біёграф
biography п. бiягра фiя
biological  adj. біялагı чны; a 

child’s biological parents бацькı  дзіця ці, якı я 
яго  нарадзı лі; biological ripeness біялагı чная 
ста ласць

biological warfare n. бія ла-
гı чная вайна  

biologist n. біёлаг
biology n. бiяло гiя 
biometric adj. біяметры чны
biopsy n. med. біяпсı я
biorhythm n. physiol. біяры тм
biosphere n. біясфе ра
biotechnology  n. біятэхна-

логія
bipolar adj. біпаля рны, двухпо люсны
birch п. 1. бяро за; the birch grove бярэ з-

нік, беразня к 2. the birch лупцо  ўка
birchwood n. драўнı на бяро зы 
bird  п. пту шка, птах ♦ an old bird стрэ-

ляная пту шка; be (strictly) for the birds infml 
≅ кура м на смех; не мець ва  ртасці; the bird 
has fl own пту шка знı кла (пра асобу, якая ў 
вышуку); a bird in the hand is worth two in 
the bush ≅ лепш верабе й у руцэ , чым го луб 
на страсе ; birds of a feather (fl ock together) 
≅ саро ка саро ку ба чыць здалёку; аднаго   по ля 
я гады; kill two birds with one stone ≅ адны м 
стрэ  лам забı  ць двух зайцо ў; the early bird 
catches the worm ≅ xто ра на ўстае , таму  Бог 
дае 

birdcage n. кле тка для пту шак
birdcherry n. bot. чарэ шня
bird fl u n. птушы ны грып
birdie  п. 1. пту шачка, пта шка 2. вала н 

(у бадмінтоне)
bird of paradise п. zool. ра й-

ская пту шка
bird of passage  п. пералётная 

пту шка (таксама перан.)
bird of prey п. драпе жная пту шка

bird’s-eye view  n. від з вышынı  
птушы нага палёту; агу льны від (чаго-н.) 
(таксама перан.)

birdsong п. птушы ныя спе вы
bird table  п. BrE карму шка (для 

птушак)
birdwatcher n. арніто лаг-ама тар
birdwatching  n. вывучэ нне пту-

шак у натура льных умо вах; do the birdwatch-
ing in the park назіра ць за пту шкамі ў па рку

biro n. ша рыкавая ру чка
birth  п. нараджэ  нне; give birth to на-

радзı ць; at birth пры нараджэ нні; from birth 
ад дня нараджэ ння; the date of birth да та 
нараджэ ння; by birth : She іs Belarusian by 
birth. Яна беларуска па паходжанні.

birth certifi cate  п. пасве дчанне 
аб нараджэ нні

birth control  n. кантро ль 
нараджа льнасці; супрацьзача ткавыя/проціза-
ча ткавыя ме ры

birthday  п. дзень нараджэ ння ♦ in 
your birthday suit joc. у чым нарадзı ўся

birthmark n. радзı мы знак, ра дзı м ка
birth mother n. біялагı чная ма ці
birthplace n. ме сцa нараджэ  ння, ра-

дзı ма
birth rate  п. нараджа льнасць, каэфі-

цые нт нараджа льнасці
birthright  п. law пра ва паво дле на-

раджэ ння; неад’е мнае пра ва
biscuit  п. 1. сухо е пячэ  нне, крэ кер 

2. све тла-кары чневы ко лер ♦ take the biscuit 
BrE, infml перасягну ць усё (неадабральна)

bisect  n. tech. разраза ць, дзялı ць на-
па ла м/папала м

bisexual  adj. 1. бісексуа льны 
2. двух по лы

bishop  п. 1. епı скап, бı скуп 2. слон 
(у шахматах)

bishopric  п. 1. сан, стано вішча бı -
скупа 2. епа рхія

Bismark herring  n. марынава -
ны селядзе ц (філе)

bismuth n. chem. вı смут
bison n. (pl. bison) zool. бізо н, зубр аме-

рыка нскі
bistro  n. (pl. -os) бістро ; мале нькае 

кафэ ; заку сачная; рэстара нчык
bit1 п. 1. a bit крыху , чуць-чуць, невялı кая 

ко лькасць; Your advice will help a bit. Твая па-
рада крыху дапаможа; Wait a bit. Пачакайце 
хвілінку/крыху. 2. кава лачак; every bit усё, 
ца лкам; зусı м 3. AmE, infml 121/2 цэ нта ♦ bit 
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by bit паступо  ва, пакрысе  ; do one’s bit зра-
бı ць унёсак, уне сці свoй укла д; not a bit анı , 
ніко лькі; go/fall to bits разбı цца на дро бныя 
ча сткі 

bit2 n. 1. цу глі 2. свярдзёлак ♦ take the bit 
between one’s teeth infml ісцı  напрало м, дзе й-
нічаць без агля дкі

bit3 n. comput. біт
bit4 past → bite2

bitch1 n. 1. су  ка, су  чка; a bitch wolf ваў-
чы  ца 2. slang су ка, ку рва

bitch2  v. infml (about) ска рдзіцца; скуго  -
ліць, хны каць; бурча ць

bitchy  adj. infml пага ны, паску дны; 
сцярво зны

bite1 n. 1. уку с; след/ра на ад уку су 2. кава- 
лак (ежы); лёгкая заку ска; have a bite пе ра-
кусı ць; закусı ць 3. во стры боль; the bite of 
the wound боль ад ра ны 4. клёў (рыбы)

bite2  v. (bit, bitten) 1. (into/through) ку-
саць; куса цца 2. клява ць, браць прына ду 
3. пячы  (пра перац, гарчыцу і да т.п.);  шчы-
па ць (пра мароз) ♦ bite the bullet infml бра ц-
ца за што-н. неахво  тна; bite the dust infml 
1) быць перамо жаным; быць прынı жаным 
2) быць забı тым; bite the hand that feeds one 
≅ сячы  сук, на якı м сядзı ш; bite one’s lips 
куса ць гу бы, нервава цца; bite one’s tongue 
прыкусı ць язы к
bite back  phr.v. 1. (at) агрыза цца 
2. стры мліваць сябе  
bite off  phr.v. адкусı ць ♦ bite smb.’s 
head off infml сарва ць злoсць на кім-н.; bite 
off more than one can chew пераацанı ць свае  
сı лы; узя цца за спра ву, што не пад сı  лу

biting adj. 1. во  стры; пранı  злівы; пра-
нı  к лівы; a biting wind рэ зкі ве цер 2. з’е длі-
вы, саркасты чны; biting words з’е длівыя сло -
вы; шпı лькі

bitten p.p. → bite2

bitter  adj 1. го ркi; a bitter taste го ркі 
смак 2. го ркі, паку  тлівы; the bitter truth го р-
кая пра ўда; bitter tears го ркія слёзы; a bitter 
lesson жо рсткі ўро к; a bitter disappointment 
мо цнае расчарава нне 3. мо цны, рэ зкі; якı  
прайма е наскро зь; bitter cold страшэ нны холад; 
a bitter wind рэ зкі/мо цны ве цер ♦ a bitter 
pill (to swallow) (праглыну ць) го ркую пілю 
лю; bitter as wormwood го ркі як палы н

bitterly  adv. 1. го рка; She wept bitterly. 
Яна горка плакала. 2. мо цна, ве льмі; It was 
bitterly cold. Было вельмі холадна. 

bitumen n. біту м; асфа льт

bituminous  adj. біту мны, біту-
міно зны; bituminous concrete асфальтабето н

bivalve n. zool. двухство ркавы малю ск
bivouac1 n. біва к
bivouac2  v. стая ць/размясцı цца бі-

вако м
bizarre adj. дзı ўны, вы чварны, экс цэнт-

ры чны; a bizarre situation ве льмі незвыча й-
ная сітуа цыя

blab  v. infml (to, about) балбата  ць; ма-
ло ць языко м; выдава ць сакрэ  ты 

blabber1  n. 1. балбату  н; балбату ха 
2. балбатня , пустасло  ўе

blabber2 v. infml (on/about) балбата ць; 
What was she blabbering on about this time? 
Пра што гэта яна балбатала цяпер?

black1 n. 1. чо рны ко лер; чарната , чэрнь 
2. цемнаску ры; цемнаску  рая 3. чо рная во -
пратка, жало ба ♦ be in the black ве сці спра ву 
з прыбы ткам; black and white чо рна-бе лы 
(пра фільм, фатаграфію); (in) black and 
white : He sees everything in black and white. 
Ён бачыць усё або чорным або белым.

black2  аdj. 1. чо рны; цёмны; a black 
night цёмная ноч; turn black чарне  ць, счар-
не ць; His face was black with anger. Яго твар 
сцямнеў ад злосці. 2. чарнаску ры, цемнаску  -
ры; black race чо рная ра са 3. бру дны; black 
hands бру дныя ру кі 4. злы, зло сны; look 
black at smb. злава ць на каго -н.; кı нуць зло с-
ны по зірк на каго -н. 5. змро чны, пану ры; 
тужлı вы; безнадзе  йны; black despair ро спач, 
безвыхо дны адча й; black humour «чо рны гу -
мар», змро чны гратэ ск ♦ as black as ink 
 чо рны як са жа; змро чны, бязра дасны; black 
and blue уве сь у сіняка х; He is not as black as 
he is painted. Ён не такі благі, як яго 
малююць. 

black3  v. 1. BrE байкатава ць (справу, 
пачынанне і да т.п.) у знак пратэ сту або  ў 
падтры мку забасто ўкі 2. чарнı ць, фар бава ць 
у чо рны ко лер 3. ваксава ць (абутак)
black out phr.v. 1. часо ва стра ціць 
пры то мнасць 2. зацямнı ць або   пагасı ць свят-
ло  3. выкрэ  сліваць (пра цэнзурy)

blackball  v. забараня ць; падвярга ць 
астракı зму

blackberry  п. bot. ажы ны; ажы на 
(ягады або расліна)

blackbird п. zool. чо рны дрозд 
blackboard  п. кла сная/шко льная 

до шка
blackcurrant  п. bot. чо рныя 

парэ чкі; a blackcurrаnt bush куст чо рных 
парэ чак 
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blacken v. 1. чарнı ць, рабı ць чо рным/
цёмным 2. ачарня ць (імя, рэпутацыю і да т.п.); 
паклёпнічаць, узво дзіць паклёп

black eye п. 1. сіня  к пад во  кам, пад-
бı тае во ка 2. infml га ньба, со рам

black frost n. 1. шэ рань 2. галалёд, 
галалёдзіца (на шашы)

blackguard  п. BrE, dated няго днік, 
падлю га

blackhead n. вуго р (на скуры) 
blacking n. чо рная ва кса
blackjack n. 1. дубı нка 2. гульня  ў 

ачко  (пра карты) 3. піра цкі чо рны сцяг
blackleg n. штрэйкбрэ  хер
blacklist1 n. чо рны спіс
blacklist2 v. зано сіць у чо рны спіс
blackmail1  п. шанта ж, вымага нне 

(грошай)
blackmail2  v. шантажы раваць; вы-

мага ць гро шы пагро замі; blackmail smb. into 
doing smth. прымуша ць каго -н. шантажо м 
зрабı ць што-н.

blackmailer n. шантажы ст; шан та-
жы стка; вымага льнік; вымага льніца

black-marketeer  п. спекуля нт; 
спекуля нтка

blackness  n. 1. чарната  2. цемната , 
це мра; She peered out into the blackness of the 
night. Яна выглянула ў начную цемру.

blackout  n. 1. часо вая адсу тнасць 
электры чнага святла   (асабліва пры аварыі) 
2. забаро на на публіка цыю паведамле нняў; a 
newspaper blackout нявы хад газе т 3. за цям-
не нне, святлoмаскіро  ўка; парушэ  нне су вязі 
4. часо вая стра та прыто мнасці, па мяці або  
зро ку

blacksmith п. кава ль 
blackthorn n. bot. цярно ўнік, цёрн
bladder  n. 1. anat. мачавы  пузы р 

2. пузы  р 3. ка  мера; a football bladder фут-
бо  льная ка мера

blade п. 1. лязо  (нажа) 2. ло пасць (пра-
пелера, вясла) 3. былı нка, травı нка; до ўгі, ву з-
кі ліст (расліны)

blame1 n. 1. віна , адка знасць; lay/put the 
blame for smth. on smb. вінава ціць каго -н. у 
чым-н., ста віць што-н. у віну  каму -н.; His 
conduct is free from blame. Яго паводзіны без-
заганныя. 2. вымо ва

blame2  v. 1. вiнава цiць, ста вiць y вiну ; 
She cannot be blamed for it. Яна ў гэтым не 
вінавата. 2. га ніць; нарака ць; I have nothing 
to blame myself. Мне няма за што на сябе 
наракаць. ♦ be to blame быць вінава тым; If 

anyone’s to blame, it’s me. Калі хто і вінаваты, 
то гэта я.

blameless adj. нявı нны; бездако рны, 
беззага нны

bland  adj. 1. нясма чны, прэ сны (пра 
ежу) 2. невыра зны, шэ ры (пра прамову)

blandishments n. pl. fml угаво р-
ванне; ухвале нне; лёсткі

blank1  п. 1. прабе л, про пуск; пусто  е 
ме сца; Leave a blank if you can’t answer. Па-
кінь прабел, калі не можаш адказаць. 
2. бланк; an application blank бланк для зая -
вы 3. права л у па мяці; My mind is a complete 
blank. Я нічога не памятаю. 4. пу стка 
(духоўная), спусто шанасць 

blank2  аdj. 1. пусты , чы сты, незапо ў-
нены; а blank cheque незапо ўнены чэк; a 
blank page пуста я старо нка; blank walls 
пусты я сце ны 2. бязду мны, тупы ; a blank 
stare пусты  по зірк; Suddenly my mind went 
blank. Раптам у мяне ў галаве памутнела. 
3. поў ны, абсалю тны; a blank refusal катэ-
гары чная адмо ва; адмо ва наадрэ з

blanket  п. 1. ко ўдра 2. по крыва; a 
blanket of leaves дыва н з лісто ты; a blanket 
of snow сне жнае по крыва; under a blanket of 
secrecy пад по крывам сакрэ  тнасці

blankly  аdv. 1. абыя кава; ту па, 
невыра зна; stare blankly at smb./smth. абыяка-
ва глядзе  ць на каго  -н./што-н. 2. пра  ма, ра-
шу  ча; катэгары  чна; decline an offer blankly 
рашу ча адхілı ць прапано ву

blare1 n. рэ зкі непрые  мны гук; the blare 
of the brass гу кі ме дных інструме нтаў

blare2  v. 1. рэ зка гуча  ць; blare (out) a 
war ning папярэ дзіць аўтамабı льным сігна лам 
2. мо цна крыча ць; раўцı , гарла ніць 

blarney n. infml ліслı васць
blaspheme v. зневажа ць Бо га, блю з-

не рыць
blasphemer  n. блюзне р; блюзне р-

ка; зневажа льнік Бо га; зневажа льніца Бо га
blasphemous  adj. блюзне рскі, 

богазневажа льны
blasphemy  n. блюзне рства, бога-

зне важа нне
blast1  n. 1. вы бух; узрыва нне; a bomb 

blast вы бух бо мбы 2. струме нь паве тра; мо ц-
ны пары ў/паве ў (ветру); the wind’s icy blasts 
маро зныя пары вы ве тру 3. кры тыка, разго н 
♦ at full blast у по ўным разга ры

blast2 v. 1. узрыва ць, падрыва ць 2. мо ц-
на і рэ зка гуча ць (пра музыку, радыё і да т.п.) 
3. infml публı чна крытыкава ць, рабı ць раз-
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но с; blast one’s reputation руйнава ць сваю  
рэпута цыю; The play was blasted by all the 
critics. П’есу раскрытыкавалі ўшчэнт усе 
крытыкі.
blast off  phr.v. узлята ць, адрыва цца 
ад зямлı , стартава ць (пра касмічны карабель)

blasted adj. 1. зруйнава ны, знı шчаны; 
пашко джаны 2. infml пракля ты; blasted nui-
sance жахлı вая непрые мнасць

blast furnace n. tech. до мна
blasting  n. падрыва нне (скалаў); уз-

рыўны я рабо ты
blatant adj. 1. страшэ  нны, абура льны; 

It was a blatant lie. Гэта была абуральная 
хлусня. 2. крыклı вы, вульга рны; разлı чаны 
на эфе кт, паказны , зро блены напака з; blatant 
courage хра брасць напака з

blaze1  n. 1. по лымя; я ркі аго нь; The fi re 
burst into a blaze. Агонь успыхнуў яркім по-
лымем. 2. бляск, я ркае святло  або  ко лер 
3. бляск, раско ша, пы шнасць, хараство ; a 
bla ze of colour раско ша бліску  чых ко лераў; a 
blaze of glory бляск сла вы; in the full blaze 
of beauty ва ўсı м бля ску прыгажо  сці 4. вы -
бух (пачуццяў); a blaze of anger вы бух зло сці

blaze2 v. 1. пала  ць, палымне  ць; я  рка га-
рэ  ць 2. зіхаце ць, ззяць; блішчэ ць; The fl ower-
bed blazed with different colours. Кветнік па-
лыхаў рознымі колерамі. 3. кіпе ць, вар’ява ц-
ца; blaze with fury кіпе ць ад гне ву

blaze3  v. разне сці, раструбı ць; blaze a 
rumour разно сіць чу ткі

blazer n. блэ йзер; пінжа к 
blazing adj. 1. я ркі; асляпля льны; зы р-

кі; a blazing hot day я ркі гара чы дзень; the 
blazing sun зы ркае со нца 2. страшэ  нны, 
абура льны; a blazing lie абура льная хлусня 

bleach1 n. 1. хло  рка 2. адбе  льванне, бя-
ле нне

bleach2 v. 1. бялı ць, выбе льваць; выбе ль-
вацца 2. выгара ць; ліня ць, выцвіта ць (на сон-
цы)

bleak adj. 1. змро чны, хму рны; безна дзе й-
ны; a bleak smile су мная ўсме шка; bleak 
prospects безнадзе  йныя перспекты  вы 2. ха-
ло  дны, сцюдзёны; a bleak winter’s day сцю-
дзёны зı мні дзень 3. го лы; пусты  (без рас-
лін); адкры ты для ве тру; a bleak hillside го лы 
схіл гары 

bleat1 n. бляя нне (авечкі, казы); мы канне 
(цяляці)

bleat2 v. 1. бляя ць; мы каць, мыча ць 2. (on, 
about) нарака ць, скуго ліць, ска рдзіцца на 
лёс; Stop bleating about your life. Перастань 
скардзіцца на сваё жыццё.

bled past, р.р. → bleed 
bleed  v. 1. крыва віць, сцяка ць крывёю; 

праліва ць кроў (у бітве); bleed to death паме р-
ці ад стра ты крывı  2. infml вымага ць гро шы. 
His ex-wife is bleeding him for every penny he 
has. Яго былая жонка вымантачвае ў яго 
кожную капейку. 3. паво лі спуска ць ваду ; 
выпуска ць паве тра 4. абліва цца крывёю, 
перажыва ць, шкадава  ць; My heart is bleeding 
for him. Маё сэрца абліваецца крывёю за яго. 
♦ bleed smb. dry спусто шваць, выка чваць 
усе  гро шы з каго -н., абіра ць каго -н. да нı ткі 

bleeding n. крывацёк
bleeding heart n. залı шне спага д-

лівы чалаве к
blemish1  n. 1. знак, пля ма (на целе) 

2. недахо п; пля ма (маральная); га ньба; Her 
reputation is without a blemish. Яе рэпутацыя 
беззаганная.

blemish2 v. fml 1. псава ць, пля міць 2. пса-
ва ць, га ньбіць (рэпутацыю, імя і да т.п.)

blend1 п. 1. су месь; спалучэ  нне; a blend 
of two sorts of tea су месь двух гату нкаў ча ю 
2. ling. тэлескапı чнае/тэлеско пнае сло  ва; The 
word “motel” is a blend. Слова «motel» – тэ-
ле скапічнае.

blend2 v. 1. зме шваць; зме швацца; Blend 
together the fl our, eggs and sugar. Змяшайце 
разам муку, яйкі і цукар. 2. (with) спалуча ць; 
спалуча цца; гарманізава ць; зліва цца; blend 
traditional and modern styles спалуча ць тра-
дыцы йны і суча сны стыль
blend in  phr.v. 1. спалуча цца; 
These colours blend in nicely. Гэтыя колеры 
прыгожа спалучаюцца. 2. падме шваць, да-
дава ць; Blend in a little sugar into the mixture. 
Дадайце крыху цукру ў гэтую сумесь.

blender  п. 1. мı  ксер, блэ  ндар 2. мя-
ша лка

bless  v. 1. бла(га)слаўля  ць; свянцı ць, 
пасвянцı ць; bless oneself жагна цца, хрысцı ц-
ца; The priest blessed the willow branches. 
Святар пасвянціў галінкі вярбы. 2. fml даб-
раслаўля ць, услаўля ць, усхваля ць; We bless 
your holy name, O Lord. Услаўляем тваё свя-
тое імя, Госпадзі. 3. прасı ць мı ласці ў Бо га 
4. быць удзя чным, жада ць дабра ; God bless 
her for sincerity. Дай Божа ёй здароўя за яе 
шчырасць. ♦ be blessed with smth. быць надзе-
леным/азо раным чым-н.; He was blessed with 
great talent. Бог даў яму вялікі талент; God 
bless you! Дай вам Бог здаро ўя!; Bless me! О 
Бо жа! (выражае здзіўленне, спалох і да т.п.); 
Bless you! Будзь здаро ў! (пры чханні)
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blessed  adj. 1. святы ; the Blеssed Vir-
gin Mary Свята я Дзе ва Мары я, Багаро дзіца 
2. ра дасны, шчаслı вы; Those were the blessed 
days. Гэта былі шчаслівыя дні. 3. infml, dated 
пракля ты; I can’t see a blessed thing in this 
dark room. Я нічагуткі не бачу ў гэтым 
цёмным пакоі.

blessing n. 1. блаславе нне 2. дабра дзе й-
ства; до бры ўчы нак 3. дар; шча сце ♦ a bless-
ing in disguise шча сце ў няшча сці; ≅ не было  
б шча сця, ды няшча сце памагло 

blew past → blow
blind1  n. 1. што ра; наве с (над вітры-

най); a venetian blind жалюзı  2. адгаво рка; 
падма н, вы думаная прычы на

blind2  adj. 1. сляпы ; go blind асле п-
нуць 2. той, хто не ба чыць, не звярта е ўва гі, 
не заўважа е; be blind to smb.’s faults не 
заўважа ць чыı х-н. хı баў; be blind to the fu-
ture не заду мвацца аб бу дучым 3. засле пле-
ны; бязду мны, безразва жны; blind faith сля-
па я ве ра 4. ледзь ба чны, схава ны; не прык ме т-
ны; a blind road ледзь прыкме тная даро га; a 
blind stitch патайно е шво ♦ as blind as a bat 
≅ сляпы  як крот; turn a blind eye to smth. не 
звярта ць на што-н. ува  гi; the blind leading 
the blind сляпы  вядзе  сляпо га 

blind3  v. 1. асляпля ць; сляпı ць во чы; 
He was blinded in the explosion. Ён аслеп 
падчас выбуху. 2. (to) асляпля ць, ура жваць, 
мо цна здзіўля ць; blind smb. to the truth 
зрабı ць каго -н. сляпы м да пра ўды

blind alley n. тупı к
blind date n. нала джаная сустрэ ча 

незнаёмых мужчы ны і жанчы ны
blindfold1 adj. 1. з завя занымі ва-

чы ма 2. неразва жны, неасцяро жны; той, хто 
дзе йнічае ўсляпу ю

blindfold2  v. 1. завя зваць во чы 
2. зацямня ць, перашкаджа ць ба чыць (што-н.) 
або разабра цца (у чым-н.); Prejudices blind-
fold the mind. Забабоны асляпляюць розум.

blindfold3  adv. 1. з завя занымі 
вачы  ма; know one’s way blindfold до  бра 
ве даць даро гу 2. бязду мна, усляпу ю; act blind-
fold дзе йнічаць усляпу ю

blindly adv. 1. во  бмацкам 2. нераз-
ва жна, наўздага д; машына льна; He blindly 
followed the friend’s advice. Ён, не паду-
маўшы, паслухаўся парады сябра.

blindness n. 1. слепата  2. асляпле н-
не 3. бязду мнасць, неразва жнасць

blink1 n. 1. мірга нне, падмi ргванне 2. міг, 
імгне нне, вокамгне нне, мо мант ♦ in the blink 

of an eye ве льмі ху тка, імгне нна, мı гам; on 
the blink infml у ке пскім ста  не, няспра ўны 
(пра машыну)

blink2  v. 1. мо ргаць, мiрга ць; I’ll be back 
before you can blink. Не паспееш маргнуць, 
як я вярнуся. 2. міга ць, мігце ць; мірга ць (пра 
святло) 3. (at) заплю шчваць во чы (на 
што-н.)

blinker  n. infml 1. сігна л мірга ннем 
святла  2. pl. blinkers шо ры, ко нскія наво  чнікі

bliss n. асало да; шча сце; вялı кая ра дасць; 
a scene of domestic bliss сцэ на cяме йнага 
шча сця

blissful  adj. шчаслı вы; ра дасны; a 
blissful smile шчаслı вая ўсме шка; blissful 
memories ра дасныя ўспамı ны

blister1  n. 1. пухı р (на целе), вады р 
2. med. нарыўны  пла стыр 

blister2  v. пакрыва ць; пакрыва  цца пу-
хіра мі/вадыра мі; The sap of this plant blisters 
the skin. Ад соку гэтай расліны на скуры 
з’яўляюцца вадыры.

blithe  adj. 1. (for/of) нядба  лы; бестур-
бо  т ны, бесклапо тны; blithe disregard of the 
rule гру  бае парушэ  нне пра  віла 2. lit. шчас-
лı вы, вясёлы

blitz1  n. 1. нечака ны гвалто ўны напа д; 
 мо цная бамбёжка 2. = blitzkrieg

blitz2 v. 1. гвалто ўна напада ць, атакава ць, 
імклı ва наступа ць; They blitzed the town with 
tanks. Танкі атакавалі горад. 2. бамбı  ць, ра-
бı ць налёт

blitzkrieg  n. mil. блı цкрыг, мала н-
кавая вайна 

blizzard  n. сне жная заве я, завіру ха, 
мя це ліца; бу ра; a trade blizzard infml за ня-
па д га ндлю

bloated adj. 1. тлу сты; азы злы, напу х-
лы; a bloated body азы злае це ла 2. празме р-
ны, ду ты, ве льмі вялı кі; a bloated budget 
разду ты бюджэ т

blob  n. 1. кро пля; ша рык (гліны, воску); 
a blob of ink кро пля чарнı ла 2. каляро вая пля м-
ка; a blob of paint пля мка фа рбы

bloc  n. блок, аб’ядна нне (палітычных 
партый, дзяржаў і да т.п.); opposing blocs 
бло кі, якı я супрацьстая ць адзı н аднаму 

block1  п. 1. кало да; цу рка; глы ба 2. hist. 
пла ха 3. BrE шматкватэ рны дом; жылы   ко р-
пус; будаўнi чы блок 4. кварта л (у горадзе); 
His house is two blocks away from here. Яго 
дом за два кварталы адсюль. 5. блок (цы га-
рэтаў); кава лак (мыла) 6. перашко да, зато р; 
a traffi c block зато р у ру ху 7. блакiро ўка 
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(у спорце) ♦ put/lay one’s head/neck on the 
block рызыкава ць жыццём

block2  v. 1. блакı раваць; затры мліваць; 
All the roads are still blocked after the heavy 
snowfall. Па дарогах нельга праехаць з-за 
моцнага снегападу. 2. перашкаджа  ць, ства-
ра  ць ця жкасці; block an appointment пера-
шко дзіць назначэ нню (на пасаду) 3. блакı -
раваць (у спорце) 
block in  phr.v. накı дваць план або  
чарнавı к
block off phr.v. перакрыва ць (дарогу)
block up phr.v. зачыня ць; затыка ць; 
My nose is blocked up. У мяне заложаны нос.

blockade1  п. блака да; an economic 
blockade эканамı чная блака да; break/run a 
blockade прарва ць блака ду; raise/lift a block-
ade зняць блака ду

blockade2  v. 1. блакı  раваць 2. замі-
на ць, перашкаджа ць

blockbuster  n. infml 1. блокба стар 
2. не шта вялı кае, паспяхо вае, грандыёзнае

blockhead  п. infml ёлупень, дуры ла, 
бо ўдзіла

block letter  n. друкава ная вялı кая 
лı тара; Please fi ll in the form in block letters. 
Запоўніце, калі ласка, бланк друкаванымі 
літарамі.

blogger  n. бло гер; чалаве к, якı  вядзе  
дзённік у інтэрнэ це 

bloke n. BrE, infml тып (пра мужчыну)
blond  аdj. бяля вы; светлавало  сы (пра 

мужчын)
blonde1 п. бландзı нка
blonde2 аdj. бяля вая; светлавало сая
blood n. 1. кроў; blood loss стра та крывı ; 

give blood здава ць кроў (як донарства); shed 
blood fml праліва ць кроў; Blood rushed into 
her cheeks. Яна пачырванела. 2. fml радня ; 
пахо джанне; high/blue blood радавı тасць, 
«блакı тная кроў»; the ties of blood кро ўныя 
ву зы; one’s own fl esh and blood свая к, ро дны 
3. паро дзістасць ♦ be/run in one’s blood : It 
runs in your blood. Гэта ў вас у крыві; blood, 
sweat and tears ця  жкая пра  ца; вялı  кія нама-
га  нні; The way to achieve success is through 
blood, sweat and tears. Дасягнуць поспеху 
можна праз вялікія намаганні; have smb.’s 
blood on one’s hands запля міць ру кі крывёю; 
быць вінава тым у чыёй-н. сме  рці; like get-
ting blood out of/from a stone ама ль немагчы -
ма разжа  ліць; make smb.’s blood run cold 
мо  ц на напало хаць каго -н.; make smb.’s 
 blo od boil мо цна раззлава ць каго -н.

blood group n. гру па крывı  
bloodhound n. саба ка-выве днік
bloodless  adj. 1. бяскро ўны; a blood-

less coup бяскро ўны пераваро т 2. бле дны 
3. вя лы, мля вы; анемı чны

bloodletting  n. 1. кровапралı  цце; 
бо й ня 2. med. кровапуска нне

blood poisoning  n. med. се псіс, 
заражэ нне крывı 

blood pressure nкрывяны  ціск, 
ціск крывı ; take smb.’s blood pressure ме- 
раць каму -н. ціск крывı  

bloodshed n. праліццё крывı ; бо йня
bloodshot  adj. налı тыя крывёю (пра 

вочы)
bloodstain n. пля ма крывı 
bloodstained  adj. 1. запля млены 

крывёю 2. вінава ты ў забо йстве
bloodstream n. кровазваро т
bloodsucker  n. 1. п’я ўка; кры ва-

смо к 2. infml абдзіра ла; крывапı вец 
blood test n. ана ліз крывı 
bloodthirsty  adj. 1. крыважэ рны, 

схı льны да забо  йства; лю ты 2. жо рсткі (пра 
фільмы, кнігі і да т.п.)

blood vessel n. крывяно сны сасу д
bloody  adj. 1. крыва вы; a bloody nose 

скрыва ўлены нос 2. крыважэ рны, лю ты 
3. BrE, slang, taboo пракля ты, хале рны (у ла-
янцы); What bloody awful weather! Якое пра-
клятае надвор’е!; He doesn’t bloody care about 
the matter. Ён ні халеры не думае пра справу.

bloom1  n. 1. кве тка, кра ска; цвет, кве-
цень; in bloom у кве ценi; burst into bloom 
расцвісцı   2. ро сквiт; the bloom of youth ро с-
квіт маладо сці ♦ in (full) bloom у (по ўным) 
ро сквіце (сіл)

bloom2 v. 1. цвісцı  , расцвіта  ць 2. разві-
ва  ц ца; квітне ць; The child had bloomed during 
his stay in the camp. Дзіця набралася здароўя 
і сіл у лагеры.

bloomer  n. BrE, infml, dated вялı кая 
памы лка, про мах

blossom1  п. 1. цвет; цвiце нне (пра 
дрэ вы); The trees are in blossom. Дрэвы цві-
туць. 2. кве тка; apple blossom я блыневы цвет 

blossom2  v. 1. цвісцı , зацвіта ць, рас-
цвіта ць 2. (into) развіва цца; перараста  ць; 
Their friendship blossomed into love. Іх 
сяброўскія адносіны перараслі ў каханне.

blotch  n. 1. вялı кая пля ма; come out in 
blotches  пакры цца пля мамі 2. прышч

blotchy adj. прышчава ты 
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blotter n. 1. прамака тка 2. AmE кнı га за -
пісаў, ната тнік

blotting paper  n. прамака тка, 
прамака льная папе ра

blouse n. блy з(к)a, ко фтачка 
blow1 n. 1. уда р; at a blow адны м ма хам, 

адра зу; exchange blows бı цца; rain blows 
upon smb. асы паць каго -н. гра дам уда раў; 
land/strike a blow нане сцi ўда р 2. уда р 
(лёсу), няшча сце ♦ come to blows (over 
smth.) пача ць бı цца (з-за чаго -н.)

blow2  n. 1. паве ў, по дых (ветру); дзьму -
ханне 2. смарка нне; Give your nose a good 
blow. Добра высмаркайся.

blow3 v. (blew, blown) 1. ве яць, дзьмуць, 
дзьму хаць; It is blowing a gale. Будзе бура. 
2. гнаць (ветрам), разве йваць; здзіма ць, 
здзьму хваць; My hat blew off. Мой капялюш 
здзьмула ветрам. 3. свіста ць; гудзе ць; The 
referee blew his whistle. Суддзя свіснуў у 
свісток. 4. : blow one’s nose смарка цца, вы -
смаркацца 5. infml (on) тра  ціць, марнатра віць 
(грошы) 6. выдзіма ць; blow bubbles пуска ць 
бу рбалкі; blow glass выдзіма ць шкляны я вы -
рабы ♦ blow a kiss пасла ць паве траны паца-
лу нак; blow hot and cold (about smth.) infml 
вага цца, пастая  нна мяня ць свае  по гляды; 
blow smb.’s mind infml хвалява ць, узбуджа ць, 
шакı раваць каго -н.; blow one’s own trumpet/
horn infml выхваля цца; blow one’s top BrE, 
infml мо цна раззлава цца; blow the whistle on 
smth. infml палажы ць кане ц чаму -н.
blow about  phr.v. раскı дваць, 
разве йваць; The wind was blowing about her 
hair. Вецер развейваў яе валасы.
blow away  phr.v. infml 1. застрэ  -
ліць 2. ура зіць; ашчаслı  віць
blow in phr.v. infml нечака на з’явı ц-
ца; Look who’s just blown in! Глянь, каго пры-
несла!
blow out phr.v задзьму ць, затушы ць 
(лямпу, свечку) ♦ blow out one’s brains пу-
сцı ць сабе  ку лю ў лоб
blow over phr.v. суніма цца, міна ць, 
прахо дзіць; The scandal will soon blow over. 
Скандал хутка пройдзе.
blow up phr.v. 1. узрыва ць; узрыва ц-
ца; разбура ць; разбура цца 2. надзьму ць паве т-
рам (шыну) 3. раздува ць, перабо льш ваць; New-
spapers blew up the affair. Газеты раздулі спра-
ву. 4. (at) раззлава цца, узлава цца; свары ц ца

blow-by-blow  adj. падрабя зны, 
даскана лы, дэталёвы ♦ give a blow-by-blow 
description infml падрабя зна апı сваць

blow-dry  v. сушы ць гара чым паве т-
рам

blower  n. 1. вентыля тар 2. the blower 
BrE, infml, dated тэлефо н

blown р.р. → blow
blowy  adj. infml ве траны; a blowy day 

ве траны дзень
bludgeon1 n. дубı на, дубı нка
bludgeon2 v. 1. біць дубı наю 2. (into) 

пагража ць, застра шваць, прымуша ць страхам 
(да чаго-н.); He was bludgeoned into paying 
the money. Яго прымусілі заплаціць грошы.

blue1  n. 1. сı ні ко лер; блакı т; She was 
dressed in blue. Яна была апранута ва ўсё 
блакı тнае. 2. сı нька, сı няя фа рба; Berlin/Paris 
blue берлı нскі/пары жскі лазу  рак 3. BrE член 
універсітэ цкай спарты ўнай кама нды (Окс-
фарда, Кембрыджа, Ітана); get/win one’s 
blue быць уклю  чаным у кама  нду ўніверсі-
тэ та 4. the blue lit. не ба; мо ра; акія  н ♦ out of 
the blue рапто ўна, нечака на, зняна цку

blue2  adj. 1. сı нi, блакı тны; dark/navy 
blue цёмна-сı ні 2. пасіне лы, ссіне лы; go blue 
with cold пасіне ць ад хо ладу 3. infml хму рны, 
су мны, прыгне чаны; He’s been feeling blue 
this week. У яго хандра гэты тыдзень. 4. не-
прысто йны, паха бны; tell blue jokes раска з-
ваць непрысто йныя анекдо ты ♦ do smth. till 
one is blue in the face infml рабı ць што-н. да 
пасіне ння; once in a  blue moon infml ве льмі 
рэ дка

bluebell n. bot. сı ні звано чак (кветка)
blueberry n. bot. 1. чарнı  цы 2. дур-

нı цы, буякı 
blue-blooded  adj. шляхe тнага або   

арыстакраты чнага пахо джання
blue-collar n. : a blue-collar worker 

рабо чы, «сı ні каўне рык»
blue-eyed adj. : a blue-eyed boy BrE, 

infml любı мчык (неадабральна)
blue Monday  n. infml ця жкі па-

нядзе лак 
blueprint  n. 1. святлако пія 2. план, 

пра е кт, прагра ма; a national referendum 
blue print прае кт нацыяна льнага рэферэндуму

blue riband  n. гало ўны прыз, 
узнагаро да (атрыманая ў  спаборніцтве); a 
blue-riband event ве льмі ва жная падзе я

blue ribbon n. = blue riband
blues  n. 1. mus. блюз 2. the blues infml 

хандра , меланхо лія; It gives me the blues. Гэта 
наганяе на мяне хандру.

bluestocking n. derog. «сı  няя пан-
чо ха»
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bluestone n. chem. ме дны купарва с
bluff1 n. высо кі абры вісты бе раг, стро ма; 

уцёс 
bluff2  adj. 1. абры вісты, круты  , стро мкі 

2. адкры ты, прамаліне йны; bluff vivid hu-
mour рэ зкі жывы  гу мар 

bluff3  n. блеф, падма н, ашука нства; It 
was just a game of bluff. Гэтая гульня была 
падманам. ♦ call the bluff не паддава цца бле -
фу, не дазво ліць сябе  ашука ць

bluff4  v. 1. ашу кваць; застра шваць; bluff 
smb. into doing smth. уцягну  ць каго  -н. пад-
ма нам у яку ю-н. спра ву; bluff one’s way into 
smth. прале зці куды -н. усı мі пра ўдамі і ня-
пра ўдамі

bluish adj. сінява ты
blunder1  n. про мах, гру бая памы лка; 

хı ба; make/commit а terrible blunder зрабı ць 
жахлı вую памы лку

blunder2  v. зрабı ць гру бую памы лку; 
рабı ць брак, парта чыць; blunder into smth. 
(выпадко ва) наткну цца на што-н.; натра піць 
на што-н.; She has blundered into a trap. Яна 
выпадкова трапіла ў пастку.
blunder about  phr.v. ру хацца 
няўпэ  ўнена, во бмацкам; блука ць, брысцı 

blunt1 adj. 1. тупы , незаво страны; blunt 
scissors тупы я нажнı цы 2. рэ зкі, грубава ты; 
прамы , прамаліне йны; To be blunt, your atti-
tude to work is appalling. Праўду кажучы, 
тваё стаўленне да працы вельмі дрэннае. 

blunt2  v. 1. атупля ць, прытупля  ць (па-
чуцці, энергію); тупе  ць (пра чалавека) 2. ту-
пı  ць; тупı цца (пра інструменты)

bluntly  adv. адкры та; пра ма, рэ зка, 
бесцырымо нна; To put it bluntly, I want a di-
vorce. Кажучы адкрыта, я хачу ўзяць развод.

blur1  n. 1. невыра знасць, цьмя насць; 
расплы вістасць; Everything is a blur when I 
take off my glasses. Усё як адна пляма, калі я 
здымаю акуляры. 2. пля ма, зага на; cast a 
blur on smb.’s reputation псава ць чыю -н. 
рэпута цыю

blur2 v. 1. рабı ць цьмя ным, затума ньваць; 
The mist blurred the top оf the hill. За туманам 
схавалася вяршыня гары. 2. зацьмява ць; Her 
eyes blurred with tears. Слёзы заслалі ёй 
вочы. 3. сціра ць, згла джваць; blur (out) dis-
tinctions сціра ць адро зненні

blurry  adj. infml цьмя ны, невыра зны, 
няя сны, расплы вісты; a blurry photograph 
няя сная фoтака ртка; have a blurry vision of 
smth. няя сна ба чыць што-н.; мець цьмя нае 
ўяўле нне аб чым-н.

blurt  v. выпа льваць, каза ць не паду- 
маўшы, прагаво рвацца; In her excitement she 
blurted out the truth. Расхваляваная, яна вы-
паліла праўду.

blush1  n. 1. пачырване нне (ад сораму, 
збян тэжанасці і да т.п.); put smb. to the 
blush зму сіць каго -н. пачырване ць 2. AmE ру-
мя ны (касметычная фарба для твару)

blush2  v. 1. (with, at) (пa)чырване ць; 
blush with shame пачырване ць ад со раму; 
blush at the memory пачырване ць ад успамı -
ну 2. саро мецца; I blush to admit it, but I like 
the picture. Мне сорамна прызнацца, але кар-
ціна мне падабаецца. 

blusher  n. румя ны (касметычная фар-
ба для твару)

blushing  adj. сцı плы, сарамлı вы; a 
blushing bride сарамлı вая маладу ха

bluster1 n. 1. роў бу ры; бушава нне ве т-
ру 2. пусты я пагро зы; самахва льства; It was 
all bluster. Гэта былі пустыя пагрозы.

bluster2 v. 1. пагража  ць; го  ласна кры-
ча ць; bluster out threats выкры кваць пагро- 
зы 2. бушава ць, раўцı  (пра буру)

blustery adj. бу рны, ве льмі мо цны; a 
blustery wind гвалто ўны ве цер; The day was 
cold and blustery. Дзень быў халодны, і дзьмуў 
рэзкі вецер.

bn (пісьмовае скар. ад billion) мілья рд
BO  n. (скар. ад body odour) непрые м-

ны пах ад по ту
boa n. 1. zool. бaа , уда ў 2.  баа  (жаночы 

ўбор)
boar n. (pl. boar or boars) 1.  (дзı кі) каба н, 

дзік 2. кныр
board1  п. 1. до шка; a bulletin board 

(AmE) до шка аб’я ў; a control board пульт 
кірава ння; an ironing board до шка для пра-
сава ння 2. праўле нне, саве т, ра да; a board 
meeting пасяджэ нне праўле ння; the board of 
directors праўле нне дырэ ктараў; an academ-
ic board вучо ны саве т; a school board шко ль-
ны саве т 3. харчава нне; сталава нне; е жа; 
board and lodging/bed and board кватэ ра і 
сталава нне 4. борт, бо рцік; карнı з 5. sport до ш-
ка; a draughts board ша шачная до  шка 6. the 
boards pl., dated тэатра льная сцэ на, пад мо ст-
кі ♦ above board чэ  сна, у адкры тую; go by 
the board BrE 1) адмаўля цца; ігнарава ць 
2) упа сці з па лубы ў ваду ; быць вы кінутым 
за борт; go on board a ship/aircraft садзı цца 
на карабе ль/у самалёт; on board a train/ship/
aircraft у цягніку /на караблı /у самалёце
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board2  v. 1. садзı цца на карабе ль/у 
самалёт/у цягнı к; Flight 1255 for Paris is now 
boarding. Адбываецца пасадка на рэйс 1255 
на Парыж. 2. (at/with) жыць і сталава цца (у 
чыім-н. дoме/у кагo-н.)
board up  phr.v. забіва ць до шкамі 
(дзверы, вокны і да т.п.)

boarder п. 1. ву чань, якı  жыве  ў ін тэр-
на це пры шко ле 2. кватара нт; квата ра нтка

board game п. насто льная гульня 
boarding card  п. BrE паса дачны 

тало н (на самалёт або карабель)
boarding house п. пансіён
boarding pass п. = boarding card
boarding school п. шко ла-iн тэр на т
boast1 n. хвальба , выхвале нне; самах валь-

ства
boast2 v. (about/of) выхваля цца, хва лı ц ца
boaster n. хвалько , выхваля ка
boastful adj. выхва льны
boat  n. 1. ло дка; чо вен; a rowing boat 

вёсельная ло дка; a sailing boat ло дка з ве т ра-
зем 2. карабе ль; парахо  д; су дна; go by boat 
плыць на караблı  або  паро ме ♦ be in the 
same boat быць у адно лькавым (ця жкім) 
стано вішчы; burn one’s boats спалı ць за 
сабо й масты ; miss the boat празява ць свой 
ша нец/наго ду

boater  n. мужчы нскі саламя ны ка пя-
лю ш

boathouse n. э лінг
boating n. ката нне на ло дцы
boatman n. (pl. -men) ло дачнік
boat people  n. pl. уцекачы , якı я 

накіро ўваюцца ў ı ншую краı ну на ло дках
boat race n. спабо  рніцтва па весла-

ва  н ні; рэга та
boatswain n. бо цман
boatyard n. док для ло дак і я хтаў
Bob n. : ♦ Bob’s your uncle BrE, infml ве ль-

мі лёгка і ху тка
bob1 n. 1. ківо к (галавой); схіле нне (цела) 

2. каро ткая жано чая стры жка 3. (pl. bob) 
 infml шы лінг (старая англійская манета); 
I’ve got only ten bob on me. Я маю пры сабе 
толькі 10 шылінгаў.

bob2  v. 1. (up and down) ху тка ру хацца 
(асабліва ў вадзе) 2. (ко ратка) стры гчы ва-
ласы 
bob up phr.v. нечака на ўсплыва ць

bobbed adj. ко ратка пастры жаны
bobber  n. 1. грузı ла (падвесак на ву-

дачцы) 2. sport бабслеı ст
bobbin n. бабı на; шпу ля, шпу лька

bobble1 n. пампо н (дэталь адзення) 
bobble2 v. 1. ру хацца з падско камі 2. вы- 

пусціць з рук мяч 3. BrE, infml (пра адзенне) 
лахма ціцца 

bobby n. BrE, infml, dated паліцэ йскі 
bobsled n. AmE = bobsleigh
bobsleigh n. sport бабсле й
bode  v. fml прадвяшча ць; праро чыць 

♦ bode well/ill прадвяшча ць до брае/нядо брае
bodice n. 1. стан, ліф (сукенкі) 2. гарсэ т 
bodily1  adj. цяле сны, фізı чны; bodily 

pain фізı чны боль; bodily harm кале цтва
bodily2 adv. 1. по ўнасцю, ца лкам; They 

rose bodily. Яны ўсе як адзін усталі.
body  п. 1. це ла 2. ту лава, торс 3. труп, 

мёртвае це ла 4. о рган; гру па (людзей); a gov-
erning body о рган кірава  ння; a public body 
грама дская арганіза цыя 5. гало ўная ча стка 
(будынка, кнігі і да т.п.); ку заў (аўтама-
біля), фюзеля ж (самалёта) 6. це ла, аб’е кт; 
solid/liquid bodies цвёрдыя/ва дкія це лы; the 
heavenly bodies нябе сныя це лы 7. ма са, вялı -
кая ко лькасць; a large body of facts ма са фак -
таў 8. гушчыня ; кансістэ нцыя; моц, мацу -
нак (віна) 9. infml чалаве к 10. стан (сукенкі) 
♦ body and soul душо й і це лам; in a body усе  
як адзı н, пагало ўна; keep body and soul to-
gether выжыва ць

bodybuilder n. 1. sport культуры ст 
2. эспа ндар 

bodybuilding n. заня ткі культу ры з-
мам; культуры зм

body clock n. біялагı чны гадзı ннік
body double n. дублёр (у кіно)
bodyguard n. 1. целаахо ўнік 2. асабı с-

тая ахо ва; эско рт
body language n. мо ва ру хаў і 

жэ стаў
body odour n. пах по ту
body stocking n. трыко 
body warmer  n. душагрэ  йка, це-

лагрэ йка
bodywork n. ку заў
Boer  n. бур (жыхар Паўднёвай Афрыкі, 

чые продкі былі з Галандыі); the Boer War 
а нгла-бу рская вайна  (1899–1902 гг.)

boffi n n. infml навуко вец; экспе рт
bog1 n. 1. бало та; дрыгва ; a peat bog тар-

фя нішча, тарфя нік 2. BrE, infml прыбіра льня
bog2  v. 1. : bog smth./smb. down (in 

smth.) тапı ць што-н./каго -н. у гразı ; тапı цца, 
права львацца, загра знуць 2. : get smb. bog-
ged down перашкаджа ць каму -н. у пла нах, 
на ме рах і да т.п.
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boggy adj. бало цісты
bogus adj. фальшы вы; фікты ўны; пад-

ро блены; a bogus contract фікты ўны кантра кт
bohemian  adj. 1. баге мны; a bo-

hemian lifestyle баге мны лад жыцця  2. баге м-
скі, чэ шскі; Bohemian glass баге мскае шкло 

boil1 n. нары ў, ску ла
boil2  n. кiпе нне; be on/at the boil кіпе ць; 

bring to the boil даве сці да кіпе ння; come to 
the boil закіпе ць

boil3  v. 1. кіпе ць; The water is boiling. 
Вада кіпіць. 2. кіпяцı ць; гатава ць, вары ць; па- 
рыць (малако); The egg has boiled. Яйка 
зварылася; The kettle has boiled dry. Чайнік 
выкіпеў; boiled cabbage/carrots ва раная капу с-
та/мо рква 3. злава цца, гне вацца; boil with 
anger/indignation кіпе ць ад зло сці/абурэ  ння 
♦ boil smth. down скарача  ць, выкіда  ць неіс-
то тнае; boil down to smth. зво дзіцца да чаго -н.; 
The matter boils down to this… Справа зво-
дзіцца да наступнага… 
boil away phr.v. выкіпа ць
boil over  phr.v. выкіпа ць, выліва ц-
ца, пераліва цца
boil up phr.v. закіпа ць (таксама пе-
ран.); Anger was boiling up inside me. Гнеў 
закіпаў ува мне.

boiler  n. 1. бо йлер, паравы  кацёл 
2. кіпяцı льнік 3. ку рыца для ва ркі

boiler room n. каце льня
boiler suit n. камбінезо н
boiling1 n. кіпе нне; кіпячэ  нне; ва рка
boiling2  adj. кіпу чы; boiling water кı -

пень, вар
boiling point n. тэмперату  ра кі-

пе  н ня
boisterous  adj. шумлı вы; неспако й-

ны; бу рны
bold1n. тлу сты шрыфт
bold2 аdj. 1. сме лы, адва жны, дзёрзкі; 

a bold plan сме лы план 2. выра зны; in bold 
type тлу стым шры фтам ♦ as bold as brass 
BrE, infml наха бны

bold-facedаdj. 1. наха бны, бес са-
ро мны 2. набра ны тлу стым шры фтам

boldly adv. 1. адва жна 2. наха бна
boldnessn. 1. сме ласць, адва га 2. на-

ха бства
boll  n. насе нная гало ўка (лёну або ба-

воўны)
bolster1  n. 1. ва лік (пад падушку) 

2. перан. апı рышча
bolster2 v. падтры мліваць; узмацня ць 

bolt1  n. 1. за саўка; behind bolt and bar 
пад замко м, за кра тамі 2. болт, шво ран 
3. страла  4. мала нка 5. суво й, руло н (тка-
ніны, шпалераў) 6. уцёкі ♦ a bolt from the 
blue нечака насць; make a bolt for кı нуцца 
наўцёкі, уцячы 

bolt2 v. 1. зачыня ць на за саўку; The door 
bolts inside. Дзверы зачыняюцца знутры. 
2. змацо ўваць прадме ты з дапамо гай балта  
3. кı дацца наўцёкі; зрыва  цца з ме сца 4. AmE, 
slang уцяка ць з ле кцыі 5. AmE адмо віцца ад 
падтры мкі сваёй па ртыі 6. ля пнуць, вы паліць 
7. е сці наспе  х, не пражо ўваючы е жу 8. (пра 
агародныя расліны) ісцı  ў стаўпа к

bolt3 v. 1. се яць (праз сіта), прасе йваць 
2. (ува жліва) правяра  ць, удакладня ць

bolt4  adv. ♦ sit/stand bolt upright ся-
дзе ць/стая ць пра ма, не згіна ючы спı ны 

bolt-hole n. BrE прыту лак
bomb1  n. 1. бо мба; мı на; грана та; an air 

bomb авіяцы йная бо мба; The bomb exploded. 
Бомба ўзарвалася. 2. the bomb ядзер ная 
збро я; countries which have the bomb кра ı- 
ны, якı я ма юць я дзерную збро ю 3. a bomb 
BrE, infml шмат гро шай 4. a bomb AmE, infml 
по ўны права л; The play was a bomb. П’еса 
правалілася. ♦ be the bomb AmE быць выда т-
ным; go (like) a bomb BrE мець по спех, быць 
паспяхо вым

bomb2  v. 1. бамбı ць; закла дваць мı ны 
2. BrE, infml ру хацца ве льмі ху тка 3. AmE, 
 infml правалı ць экза мен або  тэст 4. infml 
правалı цца, пацярпе ць права л (пра п’есу, 
шоу і да т.п.)
bomb out  phr.v. разбамбı ць

bombard  v. 1. бамбı ць, бамбава ць; 
бамбардзı раваць 2. закı дваць шматлı кімі пы-
та ннямі, крыты чнымі заўва гамі, ска ргамі 

bombardier n. бамбардзı р
bombardment  n. абстрэ л (з 

гарматаў); бамбёжка
bombast n. fml напы шлівасць
bombastic adj. напы шлівы
bombed  adj. infml мо цна п’я ны, такı , 

што лы ка не вя жа
bomber n. бамбардзіро ўшчык; бам ба во з
bombing  n. 1. бамбёжка 2. бомбакі-

данне ; закла дка бо мбаў (замаруджанага дзе-
яння)

bombproof1 n. бамбасхо вішча
bombproof2 adj. абаро  нены ад бо  м-

баў
bombshell  n. 1. infml нечака ная на ві-

на  або  непрые мнасць 2. бо мба; грана та
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bomb-shelter n. бамбасхо вішча 
bomb site n. тэрыто рыя з буды нкамі, 

зруйнава нымі бо мбамі
bona fi de1  adj. лацін. праўдзı вы; 

сапра ўдны; зако нны; не сфальсіфікава  ны; a 
bona fi de reason сапра ўдная прычы на

bona fi de2  adv. лацін. чэ  сна, без 
падма ну

bona fi des n. pl. чэ сныя наме ры; 
чэ снасць

bonanza  n. прыбытко вая або  вы -
гадная сітуа цыя; a bonanza year for inves-
tors уда лы год для інве стараў

bond1  п. 1. су вязь, е днасць; The treaty 
strengthened the bonds of friendship between 
the two countries. Дагавор замацаваў дру жа-
люб ныя сувязі паміж дзвюма краінамі. 2. аб-
лi га цыя 3. AmE, law грашо вы зало г; He was 
released on $10,000 bond. Яго вызвалілі з-пад 
арышту пад залог у 10 тысяч долараў. 4. pl. 
bonds fml ланцугı ; кайда ны; турма  (таксама 
перан.) 5. fml дагаво р; абавяза цельства 

bond2  v. (with) звя зваць, спалуча ць; 
быць звя заным

bondage  п. fml 1. няво ля; ра бства; 
прыго н 2. зале жнасць

bondholder п. трыма льнік а кцый
bone1  п. косць, ко стка ♦ a bag of bones 

ску ра ды ко сці; a bone of contention я блык 
разла ду, прычы на сва ркі; feel in one’s bones 
быць упэ  ўненым; have a bone to pick with 
smb. infml зво дзіць раху нкі з кім-н.; make no 
bones about (doing) smth. быць адкры тым, 
чэ с ным у чым-н.; не вага ц ца, не хіста цца; 
throw a bone кı нуць ко стку, зрабı ць усту пку; 
to the bone ве льмі мо цна; максіма льна

bone2  v. здыма ць мя са з касце й ♦ bone 
up on smth. infml даве двацца пра што-н. або   
нага дваць сабе  пра што-н. ужо   вядо мае

boneless adj. без касце й
bonfi re n. во гнішча; аго  нь
Bonfi re Night  (таксама Guy 

Fawkes night) n. традыцыя ў Вялікабры та-
ніі адзначаць феерверкамі 5 лістапада як 
правал плана ўзарваць будынак парламента 
ў 1605 г.

bonnet  п. 1. да мскi капялю ш; капту р, 
ка пар 2. капо т (аўтамабіля)

bonny  adj. прыго жы, прыва бны; a bon-
ny lass прыго жая дзяўчы на

bonus  п. 1. прэ мiя; бо нус 2. дада так; 
прые мнае дапаўне  нне (да чаго-н.)

bony adj. худы , хударля вы, кашча вы

boo1 n., interj. во кліч неадабрэ ння аб о  мо ц-
най нязго ды ♦ can’t say boo to a goose ≅ му хі 
не пакры ўдзіць

boo2 v. шы каць; асвı стваць; праганя ць; He 
was booed off the stage. Яго (шыканнем) 
прагналі са сцэны.

boob1  n. 1. infml жано чыя гру дзі 2. BrE 
недарэ чная памы  лка, ля псус 3. AmE ду рань, 
ёлупень

boob2 v. зрабı ць недарэ чную памы лку
boob tube n. AmE, infml тэлевı зар
booby  n. 1. infml ду рань, ёлупень 

2. звыч. pl. infml жано чыя гру дзі
booby prize  n. суцяша льны прыз 

(які жартам даюць таму, хто заняў апош-
няе месца ў спаборніцтве або конкурсе)

book1 n. 1. кнı га, кнı жка; a book about/on 
ecology кнı га па экало гіі; library/children’s/
reference books бібліятэ чныя/дзіця чыя/даве -
дачныя кнı гі; hardback/paperback books кнı ж-
кі ў цвёрдай/мя ккай во кладцы 2. што-н. у вы- 
глядзе кнı гі, кнı жачкі; a book of tickets кнı -
жачка біле таў; a chequebook чэ кавая кнı жка; 
an exercise book сшы так для практыкава н-
няў 3. том, ча стка кнı гі; the books of the Bi-
ble кнı гі Бı бліі 4. pl. books збо рнік грашо -
вых, статысты  чных і ı ншых справазда ч; do 
the books правяра ць справазда чы 5. лібрэ  та 
(оперы, аперэты) 6. за піс закла даў (на 
конскіх скачках) ♦ be in smb.’s good/bad 
books infml быць у мı ласці/нямı ласці ў каго -н.; 
bring smb. to book BrE, fml кара ць каго -н.; 
by the book стро га па пра вілах, па ўсı х пра -
вілах; in smb.’s book infml на ду мку каго -н., 
паво дле не чае ду мкі

book2  v. 1. зака зваць бiле т (у тэатр, на 
самалёт і да т.п.); бранı раваць ме сца (у га-
тэлі, рэстаране і да т.п.) 2. запраша ць, ан-
гажава ць (спевака, лектара на пэўную дату) 
3. infml уно сіць каго -н. у спіс за парушэ нне 
пра вілаў, зако наў
book in  phr.v. BrE зарэгістрава цца 
(у гатэлі)

bookbinder  n. пераплётчык; пе-
раплётчыца

bookcase n. кнı жная ша фа; этажэ  рка
booking n. зака з біле таў (у тэатр, кіно 

і да т.п.); зака з ме сцаў (у гатэлі, рэстаране 
і да т.п.); No advance booking is necessary. 
Рабіць папярэдні заказ няма неабходнасці. 

booking offi ce п. бiле тная ка са
bookish adj. кнı жны
bookjacket п. суперво кладка
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bookkeeper  п. рахункаво д; бухга л-
тар; бухга лтарка

bookkeeping  п. рахункаво дства; 
бухга лтарскі ўлік

booklet n. брашу ра, кнı жачка
bookmark п. закла дка (у кнізе)
bookseller п. кнігапрадаве ц
bookshelf  n. (pl. -shelves) кнı жная 

палı ца 
bookshop n. кнiга рня, кнı жны магазı н
bookstall n. кнı жны кіёск, ша пік
bookworm n. 1. чалаве к, якı  лю біць 

чыта ць, кнı жнік 2. кнı жная моль
boom1  n. (in) 1. бум, рапто ўны ўздым 

(гандлю, эканомікі, папулярнасці і да т.п.); 
the post-war boom in building паслявае нны 
бум у будаўнı цтве 2. гул (гармат, грому); 
звон (званоў)

boom2  v. 1. гудзе ць; грыме ць; The clock 
boomed out twelve. Гадзіннік гулка прабіў 
дванаццаць; He had a booming voice. У яго 
быў гучны нізкі голас. 2. ху  тка расцı  , разві-
ва  ц ца; Tourism is booming. Турызм хутка раз-
віваецца.

boomerang n. бумера нг
boon n. (to/for) вы гада, кары сць
boor n. dated грубія н; грубія нка; хам; ха м ка
boorish adj. гру бы, ха мскі
boost1 n. 1. падтры мка; give smb./smth. a 

boost падтрыма ць каго -н./што-н. 2. рэкла ма; 
пія р 3. (in) павелічэ  нне; рост; a boost in pric-
es/wages/car sales павелічэ  нне цэн/зарпла  т/
про дажу аўтамабı ляў

boost2  v. 1. павялı чваць; паляпша ць; 
boost exports/profi ts павялı чваць э кспарт/
прыбы ткі; boost morale паляпша ць мара ль, 
павыша ць духо ўнасць 2. (акты ўна) падтры м-
ліваць; рэкламава  ць; агітава ць за; boost a 
candidate агітава ць за кандыда та 3. phys. 
павыша ць ціск, напру жанне

booster  n. 1. tech. бу стар, узмацня ль-
нік; паскара  льнік; 2. med. дадатко  вы ўз мац-
ня льны сро дак 3. раке та-но сьбіт 4. AmE аба-
ро нца, прыхı льнік (у палітыцы)

booster rocket n. раке та-но сьбіт
boot1 п. 1. чаравı к, бот 2. BrE бага жнік (у 

аўтамабілі) 3. infml вы спятак ♦ die with 
one’s boots on паме рці на сваı м пасту ; get the 
boot infml быць зво льненым; the boot is on 
the other foot BrE стано вішча змянı лася карэ н-
ным чы нам (ранейшыя падначалены і на-
чаль нік памяняліся ролямі)

boot2  v. 1. уда рыць наго й; даць вы спятка 
2. (up) comput. загружа ць камп’ю тар 3. infml 
вы гнаць з рабо ты; зво льніць

bootee  п. 1. дзіця чая піне тка 2. да мскі 
каро ткі бо цік

booth  п. 1. бу  дка; кабı  на; кiёск 2. тэле-
фо  нная бу дка 3. кабı на для галасава ння 
4. асо бная кабı нка ў рэстара не

bootlace п. шнуро к (у чаравіках)
bootleg1  adj. кантраба ндны; незако н-

ны; якı  вырабля ецца нелега льна або  прадае ц-
ца з-пад крыса /з-пад палы ; bootleg whisky 
кантраба нднае вı скі; a bootleg cassette піра ц-
кая касе та

bootleg2  v. незако нна вырабля ць або   
прадава ць тава ры, асаблı ва алкаго ль

bootlegger п. 1. бутле гер; асо ба, яка я 
займа ецца забаро  неным уво зам і про  дажам 
спіртны х напо яў 2. самаго ншчык

bootlegging  п. 1. забаро нены ўв оз і 
про даж спіртны  х напо яў 2. вы раб самаго нкі

bootlicker  п. infml падхалı м; блю-
далı з 

bootlicking  п. infml падхалı мства, 
падхаліма ж

bootmaker п. шаве ц
booty  п. 1. трафе й; нарабава нае (у час 

вайны) 2. infml кашто ўныя рэ чы
booze1 п. infml алкаго ль
booze2 v. infml піць, напіва цца
boozer  п. BrE, infml 1. паб; піўну шка 

2. п’я ніца, выпіва ка
booze-up п. BrE, infml п’я нка
borax n. chem. бура кс 
border1  n. 1. мяжа , гранı ца; border 

guards пагранı чнікі, паме жнікі; a border in-
cident пагранı чны інцыдэ нт; a border town 
го рад на мяжы /у пагранı чнай зо не; cross the 
border перасяка ць гранı цу/мяжу  2. the Bor-
ders мяжа  памı ж Англіяй і Шатла ндыяй 
3. беражо к; аблямо  ўка; бардзю  р

border2  v. 1. межава ць, быць на мяжы , 
быць паблı зу; the countries bordering the 
Baltic краı ны паблı зу Балты йскага мо  ра 
2. (on/upon) быць блı зкім, падо бным; This 
borders on truth. Гэта падобна на праўду.

bore1  n. ну дны чалаве к або  заня так; He’s 
such a bore. Ён такі назола.

bore2  v. назаля ць; дакуча ць; Does today’s 
television not bore you? Вам не надакучвае 
сённяшняе тэлебачанне?

bore3  n. 1. свідравı на; шпур 2. мо цны 
прылı ў у рацэ  з акія на
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bore4  v. (into/through) 1. свідрава ць, бу-
ры ць 2. прапı хвацца; bore one’s way through 
the crowd прабіва цца праз нато ўп

bore5 v. past → bear2 
bored adj. ♦ be bored to death : I’m bored 

with it to death. Мне гэта надакучыла да 
смерці.

boredom n. нуда , нудо та 
borehole n. свідравı на; шпур
boric adj. chem. бо рны 
boric acid n. chem. бо рная кіслата 
boring  adj. ну дны, неціка вы; a boring 

man надаку члівы/ну дны чалаве к; a boring 
book/play неціка вая кнı жка/ну дная п’е са; a 
boring job абры длiвая/ну дная пра ца 

born1  adj. прыро джаны; a born leader/
poet прыро джаны лı дар/паэ  т

born2 p.p. → bear2 : be born нарадзı цца; I 
was born in 1946. Я нарадзіўся ў 1946 годзе. 
♦ be born with a silver spoon in one’s mouth 
≅ нарадзı цца ў кашу лі; нарадзı цца ў бага тых 
бацько ў; born and bred якı  нарадзı ўся і вы- 
рас; He was born and bred abroad. Ён 
нарадзіўся і вырас за мяжой; not be born yes-
terday infml не быць легкаве рным

borne  p.p. → bear2 : She has borne three 
children. Яна нарадзіла траіх дзяцей.

boron n. chem. бор
borough n. 1. малы  го рад, мястэ чка 2. го- 

рад, якı  выбіра е аднаго  ці бо лей прад стаў-
ніко ў у парла мент 3. гарадскı  раён

borrow  v. (from) 1. пазыча ць; borrow 
money пазыча ць гро шы; borrow books from 
the library браць кнı жкі з бібліятэ кі 2. запа-
зы чваць (ідэі, тэорыі, словы); Some diplomat-
ic terms are borrowed from French. Некаторыя 
дыпламатычныя тэрміны запазычаны з фран-
цузскай мовы.

borrower n. той, хто пазыча е (чалавек 
або арганізацыя)

Bosnian1 n. баснı ец; баснı йка; жыха р 
Бо сніі

Bosnian2 adj. баснı йскі
bosom n. 1. жано чыя гру дзі 2. грудзı -

на (кашулі, сукенкі) 3. ло на; in the bosom of 
one’s family у ло не сваёй сям’ı  4. сэ рца, 
душа  5. па зуха; in one’s bosom за па зухай

bosom friend n. шчы ры, сардэ ч-
ны ся бра

boss1 n. 1. гаспада р; нача льнiк; нагля  дчык 
2. бос, шэф; I want to be my own boss. Я не 
хачу нікому падначальвацца. 

boss2  v. (about/around) зага дваць (у не-
прыемнай, грубай або раздражняльнай ма-

неры); Stop bossing me around! Хопіць за-
гадваць мне, што рабіць!

bossy  adj. (неадабральна) якı  лю біць 
зага дваць; ула дны

bosun п. бо цман
botanic(al) () adj. батанı чны; a bo-

tanical garden батанı чны сад
botanist п. бата нік
botany п. бата нiка 
botch1 п. BrE, infml дрэ нна вы кананая ра-

бо та
botch2 v. (up) infml псава ць, парта чыць
both  pron. або два, абе дзве, або е; We 

were both tired. Мы абое стаміліся; Both my 
sisters are teachers. Абедзве мае сястры на-
стаўніцы.

both … and conj. як … так; да таг  о 
ж; I was both tired and hungry. Я была стомле-
ная і да таго ж галодная.

bother1  n. 1. турбо та, кло пат; She’s al-
ways giving me a lot of bother. Яна ўвесь час 
чыніць мне кучу клопатаў/турбот. 2. назо ла 
(пра чалавека); What a bother you are! Ну і 
назола ж ты!; Як ты мне надакучыў!

bother2  v. (with/about) турбава ць; тур-
бава цца; непако iць; непако iцца; Shall I help 
you? – No, don’t bother. Памагчы табе? – Не, не 
турбуйся; Sorry to bother you, but... Прабачце, 
што непакою вас, але …; Don’t bother me with 
silly questions. Не прыставай да мяне з 
недарэчнымі пытаннямі; Don’t bother to wait 
for me. Можаш не чакаць мяне. ♦ not bother 
oneself/one’s head with/about smth. BrE не 
марнава ць час/намага нні на што-н. малазна ч-
нае

bothersome  adj. dated назо льны, 
турбо тны

bottle1  п. 1. бутэ лька, пля шка; a wine/
beer/milk bottle вı  нная/піўна  я/мало  чная бу-
тэ лька 2. the bottle infml п’я нства; hit the 
bottle напіва цца; запı ць 3. бутэ лька з ма ла-
ко м для дзіця ці 4. BrE, infml сме ласць, рашу- 
часць (зрабіць што-н. небяспечнае або не-
прыемнае)

bottle2  v. наліва ць у бутэ льку; раскла д-
ваць у шкляны я кантэ йнеры (гародніну, 
фрукты)
bottle out phr.v. BrE, infml не зра-
бı  ць што-н. праз страх
bottle up  phr.v. хава ць свае  непрые м-
ныя перажыва нні ад людзе й

bottled  adj. разлı тае ў бутэ лькі або  
раскла дзенае ў шкляны я кантэ йнеры
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bottleneck  n. 1. ву зкае або   ве льмі 
ажы ўленае ме сца на ву  ліцы або  даро зе, што 
затры млівае рух тра нспарту 2. перашко да (у 
бізнесе або прамысловасці)

bottle-opener n. што пар
bottom п. (of) 1. дно, спод; the bottom 

of the river/the sea дно ракı /марско е дно 2. нı ж-
няя ча  стка (чаго-н.); at the bottom of the 
 list у канцы  спı су; at the bottom of the 
mountain унı зе гары  3. да льняя ча стка, кане ц 
(чаго-н.); They lived at the bottom of the street. 
Яны жылі ў канцы вуліцы. 4. BrE зад (част-
ка цела) 5. ча стка карабля  ніжэ  й ватэрлı ніі 
♦ at bottom па су тнасці; be/lie at the bottom 
of smth. быць першапрычы най чаго -н. 
(асабліва непрыемнага); bottoms up! infml да 
дна! (выпіць); get to the bottom of smth. даве д-
вацца пра сапра ўдную прычы ну чаго -н. 
(асабліва непрыемнага)
bottom out phr.v. дасягну ць най-
ніжэ йшай кро пкі (у эканамічнай сітуацыі 
перад яе палепшаннем)

bottomless  adj. fml бяздо  нны; бяс-
ко  нцы

botulism n. med. батулı зм
boudoir n. infml будуа р
bough n. fml галı на, сук 
bought past, p.p. → buy 
bouillon n. булён
boulder n. валу н
boulevard n. бульва р
bounce1 n. 1. падско к; скачо к; a bounce 

of the ball падско к мяча ; with a bounce ад-
ны м скачко м 2. пру гкасць 3. эне ргія, жва -
васць ♦ on the bounce BrE, infml без пера-
пы  нку

bounce2 v. 1. падско кваць; ру хацца ўве рх 
і ўнı з; падкı дваць 2. (into) уска кваць, урыва ц-
ца; (out) выска кваць; He bounced into the 
room. Ён yварваўся ў пакой. 3. адбіва цца (ад 
паверхні чаго-н.); The light bounced off the riv-
er. Святло адбівалася ад ракі. 4. дзялı цца 
(думкамі, ідэямі) 5. AmE звальня ць з пра цы 
6.  comput. (back) вярта цца 7. (пра чэк) infml 
вярта цца ба нкам (з-за адсутнасці грошай на 
рахунку) 

bouncer n. выкіда ла (у бары, гатэлі і 
да т.п.) 

bouncy  adj. 1. пру гкі (пра мяч, 
валaсы) 2. энергı чны; жва вы

bound1  n. fml высо кі або  до ўгі скачо к; 
with one bound адны м скачко м

bound2 v. бе гчы по дскакам

bound3  adj. 1. абавя заны, зму шаны; 
You’ve worked so hard – you’re bound to pass 
the exam. Вы працавалі так упарта – вы аба-
вязкова здасце экзамен; It was bound to hap-
pen. Гэта павінна было здарыцца. 2. BrE, fml 
вы мушаны; I am bound to say I can’t accept 
your proposal. Я вымушаны сказаць, што не 
магу прыняць вашу прапанову. 3. якı  накіро ў-
ваецца (да), у кіру  нку; a ship/plane bound 
for London карабе ль/самалёт, якı  накіро ў-
ваецца ў Ло ндан ♦ be bound up in smth. 
быць ве льмі заня тым чым-н.; bound up with 
smth. це сна звя заны з чым-н.

bound4 v. абмяжо  ўваць
bound5 v. past, p.p. → bind2 
boundary n. мяжа , гранı ца; national 

boundaries дзяржа ўныя ме жы; county boun-
daries BrE ме жы памı ж гра фствамі 

bound form n. ling. звя заная фо р ма
boundless adj. бязме жны 
bound morpheme  n. ling. звя -

заная марфе ма
bounds  n. pl. 1. мяжа , гранı ца; 

beyond/outside/within the bounds of па-за ме- 
жамі/у ме жах; beyond the bounds of possi bi-
lity па-за ме  жамі магчы мага 2. (абмежава ная, 
закры тая) зо на, тэрыто рыя; trespass on 
smb.’s bounds урыва цца на чужу ю тэрыто -
рыю ♦ out of bounds за лı ніяй спарты ўнай 
пляцо ўкі; out of bounds (to/for) у недазво -
леным ме сцы

bountiful adj. fml 1. у вялı кай ко ль-
касці, вялı кі; бага ты 2. шчо дры

bounty  n. lit. 1. шчо дры дар, падару -
нак 2. грашо вая ўзнагаро да; a bounty hunter 
кı лер

bouquet n. 1. буке т (кветак) 2. прые м-
ны пах, во дар (віна, ежы)

bourgeois1 n. (pl. bourgeois) буржуа 
bourgeois2 adj. буржуа зны 
bourgeoisie n. the bourgeoisie бур-

жуазı я
bout n. 1. (каро ткі) перы яд ліхама нкавай 

дзе йнасці 2. пры ступ; прыпа дак; bouts of de-
pression пры ступы дэпрэ  сіі; a drinking bout 
запо й 3. спабо рніцтва; ду  жанне

boutique n. буцı к, мо дная кра ма
bovine  adj. 1. вало вы; каро він; bo-

vine diseases захво  рванні каро  ў 2. тупы  ; па-
во  льны; мару длівы (пра чалавека)

bow1 n. пакло н 
bow2  v. 1. кла няцца; вiта ць пакло нам 

2. схіля цца; The trees bowed in the wind. Дрэ-
вы схіляліся пад ветрам. 3. згіна ць; го рбіць; 
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His back was bowed by old age. Яго спіна 
згор білася ад старасці. ♦ bow and scrape 
быць уго длівым
bow to  phr.v. падпарадко ўвацца; ска-
ра ц ца; He bowed to the inevitable. Ён скарыў-
ся перад непазбежным.

bow3 n. нос (карабля, чоўна)
bow4 n. 1. лук (зброя) 2. бант, ба нцік; га ль-

штук-ба бачка 3. смык 4. дуга ; а рка
bowels n. pl. 1. кı шкі, кішэ чнік; bowel 

cancer рак кішэ чнікa; empty/move one’s bo-
wels med. мець стул, апаражня цца 2. the bo-
wels lit. не тры; the bowels of the earth не тры 
зямлı 

bower n. lit. 1. за сень 2. альта нка
bowl1 п. 1. мı са, мı ска, мı сачка; a bowl of 

soup мı ска су пу; a salad bowl салa тніца; a 
sugar bowl цу карніца 2. ва зa (для кветак, 
фруктаў) 3. уніта з; a toilet/lavatory bowl 
уніта з 4. ку бак 5. заглыбле нне, паглыбле ннe 
(у лыжцы, іншых рэчах) 6. амфітэа тр; ста-
дыён 

bowl2 п. шар для гульнı  ў бо ўлінг
bowl3 v. 1. гуля  ць у бо  ўлінг 2. infml ка-

цı  ць; ху тка е хаць
bow-legged adj. крывано гі
bowler  n. 1.  гуле ц у крыке т або  бо ў-

лінг 2. капялю ш-кацяло к
bowling п. бо ўлінг (гульня)
box1 п. bot. самшы т
box2  n. 1. скры нка; куфэ  рак; каро бка 

(таксама іх змесціва); a box of chocolates 
каро бка цуке рак; a Christmas box каля дны 
па дару  нак 2. theatrе ло  жа; гледачы   3. спе-
цыя  ль на прызна чанае ме сца ў судзе  або  на 
спарты ў най пляцо ўцы; the jury box ла ва для 
прыся жных; the witness box ме сца, дзе 
выступа юць све дкі ў судзе  4. бу дка; a sentry 
box бу дка вартаво га; a telephone box BrE 
тэлефо нная бу дка 5. the box BrE, infml тэ лік 
6. ко злы (месца для фурмана)

box3v. 1. (up) кла сці ў скры нку/каро бку 
і да т.п., пакава ць 2. infml пака зваць па тэ ліку
box in  phr.v. 1. абкружы ць каго -н./
што-н.; блакірава ць 2. перашкаджа ць

box4v. баксı раваць, біць кулако м
boxer п. баксёр
boxing  п. бокс; professional/amateur 

boxing прафесіяна льны/ама тарскі бокс
Boxing Day п. «дзень падару нкаў» 

(26 снежня, другі дзень Калядаў, афіцыйнае 
свята ў Вялікабрытаніі, калі заможныя лю-
дзі робяць падарункі прыслузе, паш тальёну 
і г.д.)

box offi ce n. біле тная ка са ў тэа тры, 
кіно  і да т.п.

boy1  п. 1. хло пчык, хло пец, хлапе ц, юна к 
2. сын; my eldest boy мой старэ  йшы сын 
3. слуга ; a messenger boy хло пчык-пасы  льны 
♦ the boys in blue infml палı цыя

boy2  interj. infml (выкрык здзіўлення, ра-
дасці, болю і да т.п.); Boy, isn’t it cold! Ну і 
халадэча!

boycott1 n. байко т
boycott2 v. байкатава ць
boyfriend n. бойфрэ нд, ся бра, ся бар 

(дзяўчыны); каха ны; кавале р
boyhood n. мале нства; boyhood days/

friends дні/сябры  мале нства
boyish adj. хлапе чы; boyish enthusiasm 

хлапе чы энтузія зм
boy scout n. (US or dated) байска ўт; 

Boy Scouts ска  ўты, ска ўцкая арганіза цыя 
(для хлапцоў)

bra п. лı фчык; ста нiк 
brace1  n. 1. скрэ  па; змацава нне 2. pl. 

braces AmE брэ кеты, пласцı нкі для выпраў-
ле ння зубо ў 3. pl. braces BrE падця жкі, шле й-
кі 4. па ра (дзічыны, забітай на паляванні) 
5. pl. braces фігу рныя ду жкі {}

brace2  v. 1. звя зваць; змацо ўваць; пад-
піра ць 2. напру жваць му скулы, це ла; brace 
oneself for smth. сабра цца з сı ламі/ду  хам для 
чаго -н. (цяжкага абo непрыемнага)

bracelet п. бранзале т
bracing  adj. якı  падбадзёрвае (асаб-

ліва пра халоднае паветра або надвор’е)
bracket1  n. 1. ду жка; round/square 

brackets кру глыя/квадра тныя ду жкi 2. апо ра; 
кранштэ йн; кансо ль 3. катэго рыя; гру па, ру б-
рыка; age/income brackets гру пы (людзе й) 
у зале жнасці ад узро  сту/дахо  даў; the 20–25 
bracket лю дзі ўзро сту памı ж 20 і 25 гада мі; 
Our clients are people in the low income brack-
et. Нашы кліенты – людзі з нізкімі даходамі.

bracket2  v. 1. браць у ду жкі 2. падво -
дзіць пад адну  катэго рыю; ста віць у адзı н 
рад

brackish adj. (непрые мна) саланава ты 
(пра ваду)

bradawl n. шы ла
brag1 n. 1. хвальба  2. хвалько , выхваля ка
brag2 v. (about/of) хвалı цца, выхваля  цца
braggart n. dated хвалько , выхваля ка
braid1  n. 1. тасьма , тасёмка; галу н 

2. каса  (пра валасы); She wears her hair in 
bra ids. Яна заплятае свае валасы ў косы.

braid2 v. пле сці, заплята ць (валасы)
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brain1  п. 1. мозг; brain cells мазгавы я 
кле ткі 2. pl. brains мазгı  (страва) 3. звыч. pl. 
ро зум; разумо выя здо льнасці; інтэле кт; Use 
your brains! Падумай!; You need brains as well 
as brawn to do the job. Для гэтай працы вам 
патрэбна не толькі сіла, але і мазгі. 4. infml 
разу мны/мазгавı ты чалаве к ♦ have smth. on 
the brain infml пастая нна ду маць аб не чым

brain2  v. размажджэ  рыць галаву , забı ць 
мо цным уда рам па галаве  (чалавека або жы-
вёліну)

brainchild п. арыгіна льная ду мка, 
ідэ я

brain damage  n. пашко джанне 
мо згу (у выніку захворвання або няшчаснага 
выпадку)

brain drain n. «уце чка мазго ў» 
brainless  adj. бязглу зды, дурны 
brainstorm1 n. 1. пры ступ безразва ж-

насці/вар’я цтва/утрапёнасці 2. AmE рапто ў-
ная бліску чая/ціка вая ідэ  я/ду мка; натхне нне

brainstorm2  v калекты ўна аб мяр-
ко ўваць яку ю-н. прабле му

brainstorming n. «мазгава я ата -
ка», калекты ўнае абмеркава нне яко й-н. пра б-
ле мы

brainwash v. infml «прамыва ць маз гı »
brainwave  n. 1. AmE рапто ўная 

ціка вая ідэ я, натхне нне 2. электры чная хва ля 
ў мо згу

brainworker  n. рабо тнік разумо -
вай пра цы

brainy  adj. infml (ве льмі) разу мны, 
мазгавı ты

braisev тушы ць (мяса або гародніну)
brake1 n. то рмаз (таксама перан.); put/

slam on the brakes тармазı ць
brake2  v. тармазı ць; The car braked to a 

halt. Аўтамабіль затармазіў і спыніўся.
bramble n. bot. ажы на 
bran n. во труб’е, вы сеўкі
branch1  п. 1. галı на, галı нка, сук 

2. галiна  (навукі, прамысловасці) 3. філія л, 
ад дзяле нне (банка, арганізацыі) 4. дэпарта -
мент; аддзе л 5. рука ў (ракі); адгалінава нне 
(дарогі) 6. лı нія (радаводу) 7. гру па (моў)

branch2 v. разгаліно ўвацца; адгаліно ў-
вацца; The road branches here. Дарога тут раз-
галіноўваецца; branch out into smth. пачы-
на  ць дзе йнасць у но вай сфе ры (працы, біз не-
су і г.д.)

brand1  п. 1. брэнд; гандлёвая ма  рка 
2. гату нак; я касць; Which brand of coffee do 

you prefer? Які гатунак кавы вам падабаецца 
больш? 3. асо бны тып чаго -н. 4. галаве шка 
5. кляймо ; таўро  6. poet. меч

brand2 v. кляймı ць (жывёлу) (таксама 
перан.); He was branded as a liar. Яго зак лей-
мавалі як ілгуна. 

branded  adj. праду кты/тава ры, 
пазна чаныя до бра вядо май гандлёвай ма ркай

brand-new  adj. зусı м но вы, з іго -
лачкі

brandy п. брэ ндзі
brash adj. 1. дзёрзкі 2. BrE я ркі; шу мны 

(пра рэчы або месцы)
brass  п. 1. лату нь, жо ўтая медзь; рэч з 

лату ні 2. гру па ме дных музы чных інструме н-
таў (у аркестры); аркестра нты гэ тай гру пы 
3. мемарыя льная до шка (у храме) 4. BrE, 
 infml, dated гро шы 5. AmE, infml ва жныя асобы 
6. наха  бства 7. нячу  ласць ♦ as bold as 
brass бессаро мны, наха бны 

brass band n. духавы  арке стр
brassière n. fml бюстга льтар 
brassy adj. 1. гу чны і рэ  зкі (пра музыку 

і голас) 2. я рка-ме днага ко  леру 3. бессаро  м-
ны, наха бны 4. апра нутая безгусто ўна, але  з 
мэ тай быць сексуа льна прыва бнай (пра жан-
чын)

brat n. infml дрэ нна вы хаванае дзіця  
bravado n. брава да, паказна я хра б-

расць
brave1  аdj. хра бры, сме лы, адва жны; 

brave people адва жныя лю дзі; a brave deci-
sion сме лае рашэ  нне; be brave! смяле й! 
♦ put on a brave face рабı ць вы гляд, што вы 
ўпэ  ўненыя і шчаслı  выя/задаво леныя; none 
but the brave deserves the fairу ≅ у каго  адва- 
га, у таго  і перава га

brave2 v. cустрака ць небяспе ку без стра -
ху, не бая цца; brave the elements не звярта ць 
ува гу на стыхı ю

bravely adv. cме ла, адва жна
bravery  n. сме ласць, адва га, хра б-

расць
bravo interj. бра ва!
brawl1  n. шу мная суты чка, бо йка (звы-

чайна ў публічным месцы)
brawl2 v. буя ніць (звычайна ў публічным 

месцы)
brawn n. 1. фізı чная сı ла; (развіты я) му с-

кулы 2. BrE халадзе ц са свіно й або  цяля чай 
галавы 

brawny adj. infml му скулісты
bray1  n. 1. роў, крык асла  2. гу чны не-

прые мны го лас
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bray2 v. 1. раўцı  (пра асла) 2. пранı зліва/
прарэ зліва гавары ць або  смяя цца 

braying  adj. : a braying voice пранı з-
лівы го лас

brazen  adj. 1. бессаро  мны, наха бны 
2. ме дны, мядзя ны 3. ме днага, мядзя  нага ко -
леру

Brazilian1 n. бразı лец; бразілья нка
Brazilian2 adj. бразı льскі
breach1 n. 1. (of) парушэ  нне (закона, па-

гаднення і да т.п.); a breach of the law па-
рушэ нне зако на; a breach of contract/copy-
right парушэ нне кантра кта/а ўтарскага пра  ва;  
breach of the peace парушэ нне грама дскага 
пара дку; a breach of confi dence злоўжыва нне 
даве рам 2. разры ў адно сін (паміж дзяржа-
вамі або людзьмі); a breach in Franco-Ger-
man relations разры ў адно сін памı ж Фра н-
цыяй і Герма ніяй; a breach between friends 
сва рка памı ж сябра мі 3. прало м; адту ліна; дзı р-
ка; a breach in the wall прало м у сцяне  
4. (марскı я) хва лі, буруны 

breach2 v. 1. паруша  ць пагадне  нне/абя-
ца нне і да т.п. 2. рабı ць прало м або  дзı рку (у 
сцяне, агароджы і да т.п.)

bread  n. 1. хлеб; a loaf/slice/piece of 
bread бо хан/лу ста/кава лак хле ба; white/
brown bread бе лы/чо рны хлеб; daily bread 
хлеб надзённы 2. infml, dated гро шы ♦ take 
the bread out of smb.’s mouth адабра ць у 
каго -н. пра цу і тым са мым пакı нуць яго  без 
сро дкаў на пражыццё

bread and butter  n. 1. бу тэр -
бро д 2. infml асно ўная крынı ца дахо даў асо -
бы або  кампа ніі

breadbasket  n. хлебаро дны 
рэгіён, жы тніца краı ны

bread bin n. хле бніца
breadboard   n. до шка для рэ  зання 

хле ба
breadcrumbs  n. pl. хле  бныя 

кро ш   кі
breadless adj. без хле ба, бясхле бны
breadline  n. : be on the breadline 

жыць у бе днасці
breadth  n. 1. шырыня   (таксама 

перан.); the breadth of the river шырыня  
ракı ; breadth of vision шырыня  кругагля ду 
2. абся г (пра веды, інтарэсы і да т.п.); The 
breadth of his knowledge was surprising. Абсяг 
яго ведаў уражваў.

breadwinner  n. кармı лец (сям’і); 
кармı целька

break1  n. 1. перапы нак; па ўза; адпачы -
нак; a coffee/tea break перапы нак, каб вы -
піць ка вы/ча ю; Let’s take a break. Давайце 
адпачнём/зробім перапынак; He worked all 
day without a break. Ён працаваў увесь дзень 
бесперапынна. 2. (in) разло м; прало  м; трэ ш-
чына; перало м (кoсці) 3. (in) разры ў; a break 
in diplomatic relations разры ў дыпламаты ч-
ных адно сін 4. (in/with) парушэ нне; адыхо  д 
ад (пра мастацтва, паводзіны і г.д.); a break 
with tradition адыхо д ад трады цыі, парушэ н-
не трады цыі 5. (in) (рапто ўная) зме на; a 
break in the weather рапто  ўная зме  на на-
д во р’я 6. sport брэйк (пра тэніс) ♦ a break of 
the day lit. світа нне; зо лак; give me a break! 
infml спынı ся! (гаварыць або рабіць што-н. 
раздражняльнае); give smb. a break дава ць 
каму -н. ша нец; make a break for smth./for it 
спрабава ць уцячы   ; That night they decided to 
make a break for freedom. У тую ноч яны 
вырашылі паспрабаваць уцячы на волю.

break2  v. (broke, broken) 1. (in/into) 
лама ць; лама цца; разбiва ць; разбiва цца; 
break into pieces лама ць, біць на кава лкі, 
аске пкі; break in two разлама ць папала м; 
break one’s arm/leg/neck злама ць руку /нагу /
шы ю; Glass is easily broken. Шкло лёгка 
б’ецца. 2. разрыва ць; разрыва цца; The rope 
broke. Вяроўка разарвалася; My heart is 
breaking. У мяне сэрца разрываецца. 
3. пашко дзіць; сапсава ць; сапсава цца; The 
clock has broken. Гадзіннік сапсаваўся (і не 
ідзе). 4. здзе рці ску ру (да крыві) 5. рабı ць 
каро ткі перапы нак; часо ва спыня ць яку ю-н. 
дзе йнасць; прыпыня ць; прыпыня цца; Let’s 
break for lunch. Давайце зробім перапынак на 
ланч; They broke their journey in Oxford. Яны 
прыпыніліся ў Оксфардзе. 6. спыня ць (сі-
лай); break a strike спыня ць забасто  ўку 
7. паруша ць; break the law/an agreement/a 
contract/rules паруша ць зако н/пагадне нне/
кантра кт/пра вілы; break a promise/one’s 
word не стрыма ць абяца ння/сло ва; break si-
lence паруша ць маўча нне 8. падрыва ць, 
 ас лаб ля ць (супраціўленне, дух, рашучасць і 
да т.п.) 9. біць рэко рды; The fi lm broke all 
box-offi ce records. Фільм пабіў усе касавыя 
рэ корды. 10. рабı цца вядо мым (пра навіны); 
break the news to smb. пе ршым паве даміць 
каму -н. непрые мную навіну  11. уцяка ць; 
break free from вы зваліцца 12. пачына цца 
(пра дзень, буру); The day broke. Развіднела. 
13. AmE, infml разме ньваць гро шы.
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break away  phr.v. 1. уцячы  (ад 
каго-н.) 2. аддзялı цца (пра партыі або 
краіны) 3. адарва цца (ад чаго-н.)
break down phr.v. 1. сапсава цца 
(пра тэхнічныя прылады) 2. паго ршыцца 
3. па цярпе  ць няўда  чу 4. раздзялı  ць; раздзя-
лı  цца 
break in phr.v. уварва цца
break off  phr.v. 1. адло  мваць; ад-
ло  м вацца; адло  мліваць; адло  млівацца 
2. спы ня  ць; спыня цца
break out phr.v. пачына цца; успы х-
ваць (пра вайну, пажар, эпiдэмiю)

breakable adj. ло мкі; кро хкі
breakage n. звыч. pl. 1. лом; бой; па-

лама ныя або  разбı тыя прадме ты 2. пало мка
breakaway1  n. 1. вы  хад (з пар-

тыі, арганізацыі) 2. адыхо д (ад традыцый і 
да т.п.)

breakaway2  adj. яка я адкало лася 
(пра частку партыі, арганізацыі, краіны)

break-dancing n. брэйк-да  нс
breakdown  n. 1. пало мка; ава рыя 

2. распа д (сям’і, дзяржавы); разва л (сіс тэ-
мы), права л (перамоў) 3. знясı ленне; a ner-
vous breakdown нерво вы зрыў 4. расшчапле н-
не (рэчыва на складнікі)

breaker n. буру н, пе ністая хва ля
breakfast1  п. сне данне, сняда нак; a 

hearty/light breakfast сы тнае/лёгкае сне  -
данне; What did you have for breakfast? Што ў 
вас было на снеданне?

breakfast2 v. fml сне даць
breakthrough  n. (in) дасягне нне; 

прары ў
breakwater n. хвалярэ з, мол
bream n. zool. (pl. bream) лешч
breast1  n. 1. гру дзi; грудна я кле тка 

2. anat. мало чная зало за; breast milk грудно е 
малако  3. грудзı на (адзежы), пе рад 4. гру дка 
(частка цела ў птушкі); The robin has a red 
breast. У малінаўкі чырвоная грудка. 5. гру д-
ка (мяса пярэдняй часткі птушкі або 
жывёліны); chicken/turkey breasts куры ныя/
інды чыя гру дкі 6. lit. сэ рца; душа   ♦ make a 
clean breast of smth. шчы ра прызна цца ў 
чым-н.

breast2  v. fml 1. узбіра цца (на гару і 
да т.п.) 2. пераадо льваць перашко ды; breast 
the waves змага цца з хва лямі

breaststroke  n. sport брас (стыль 
плавання)

breath n. 1. дыха нне, по дых; bad breath 
непрые мны пах (з рота); be short of breath 

ця  жка ды  хаць; in one breath на адны  м ды-
ха  н ні 2. уды х; take a deep breath глыбо ка 
ўдыхну ць 3. lit. паве ў (пра паветра, вецер) 
4. (of): fml a breath of suspicion/scandal цень 
падазрэ  н ня/сканда лу ♦ a breath of fresh air 
не хта або  не шта но вае, незвыча йнае і таму  
ціка  вае; below/under one’s breath шэ  птам, 
цıха; one’s last/dying breath смяро тны час; be 
out of bre ath запы хацца; catch one’s breath 
пера ве с ці дух; get a breath of fresh air дых-
ну  ць све жага паве  тра; hold one’s breath 
затрыма ць дыха нне; in the same breath імгнен -
на, у той жа час вы казаць дзве супрацьлег -
лыя ду мкі; He criticized the book, then in the 
same breath said that it would be a great suc-
cess. Ён пакрытыкаваў кніжку і тут жа 
сказаў, што яна будзе мець вялікі поспех.

breathable  adj. паветрапраніка льны 
(матэрыял, тканіна)

breathalyse  v. правяра ць вадзı целя 
на ступе нь ап’яне ння

breathalyze AmE = breathalyse
breathalyser  n. прыла да для вы-

мярэ ння ступе ні алкаго ль нага ап’яне ння ў 
вадзı целя 

breathalyzer AmE = breathalyser
breathe  v. 1. ды хаць; удыха ць (таксама 

перан.) 2. выдыха ць 3. шапта ць ♦ breathe 
easily/freely уздыхну ць з палёгкай; breathe 
(new) life into smth. удыха ць но вае жыццё, 
ажыўля ць; breathe one’s last lit. паме рці

breather  n. infml перады х; перапы нак; 
take/have a breather перадыхну ць; a fi ve-
minute breather перады х на пяць хвілı н

breathing n. дыха нне
breathing space  n. перады шка; 

ме сца/час, каб перадыхну  ць
breathless  adj. 1. запы ханы 2. мёрт-

вы; нежывы ; be breathless затаı ць ды ха нне; 
breathless with terror нежывы  ад стра ху 
3. fml бязве траны, нерухо мы

breathtaking  adj. якı  займа е дух; 
вельмі ўража льны, захапля льны; a breathta-
king view of the sea захапля льны від на мо ра

breath test  n. тэст на ўтрыма нне 
алкаго лю пры вы дыху ў вадзı целя

bred past, p.p. → breed2

breeches n. pl. бры джы
breed1  n. 1. паро да (жывёл); a breed of 

cows/sheep паро да каро ў/аве чак 2. тып (лю-
дзей); a new breed of politician но вы тып па-
лı тыка

breed2 v. (bred) 1. (пра жывёл, птушак) 
спа рвацца; распло джвацца; breed like rab-
bits распло джвацца ху тка, як трусы  2. разво -
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дзіць, выво дзіць (пародзістую жывёлу, пту-
шак), гадава ць 3. выхо ўваць, навуча ць; He 
was bred abroad. Ён атрымаў выхаванне за 
мяжой. 4. выкліка ць; быць прычы най; Pover-
ty breeds despair and violence. Галеча вядзе да 
адчаю і насілля.

breeder  n. той, хто гаду е/разво дзіць 
жывёл або  раслı ны; a cattle breeder жывё-
лаво д, жывёлагадо вец; a dog breeder саба-
каво д; a plant breeder раслінаво д

breeding  n. 1. жывёлагадо  ўля; раз-
вядзе нне но вых пале пшаных паро д/гату нкаў; 
the breeding of horses конегадо ўля 2. раз-
мна жэ нне; распло джванне; the breeding sea-
son сезо н размнажэ ння 3. выхава нне; a sign 
of good breeding прыкме  та до  брага выха-
ва н ня

breeding ground  n. 1. ме сца 
размнажэ ння (птушак, рыб і да т.п.) 2. (for) 
ача г, асяро дак, ме сца (развіцця чаго-н. дрэн-
нага, непажаданага)

breeze1  n. брыз, лёгкі ве трык ♦ be a 
breeze infml быць ве льмі лёгкім (пра справу)

breeze2  v. 1. спра віцца без ця жкасцей з 
тэ стам, экза менам і да т.п. 2. (in/out) (упэ  ў-
нена) увайсцı /вы йсці; уляце ць/вы лецець; She 
just breezed in and asked me to help. Яна з 
упэў неным выглядам увайшла і папрасіла 
мя  не памагчы ёй.
breeze through  phr.v. з лёгкасцю 
дасягну ць чаго -н.; She breezed through the ex-
ams. Яна з лёгкасцю здала экзамены.

breezy  adj. 1. задаво  лены; упэ ўнены; 
спако йны (пра чалавека) 2. ве траны; ха лад-
нава ты (пра надвор’е, вецер)

brethren pl. → brother 2, 3
Breton1 n. брэто нец; брэто нка
Breton2 adj. брэто нскі
brevity n. fml каро ткасць, сцı сласць
brew1  n. 1. гату нак пı ва; a local brew 

мясцо вы гату нак пı ва 2. BrE, infml (све жая) 
зава рка ча ю або  ка вы; Let’s have a brew. Да-
вайце заварым чай./Давайце згатуем каву. 
3. (of) мешанı на (ідэй, стыляў і да т.п.); His 
music is a brew of rock and jazz. Яго музыка – 
мешаніна рока і джаза.

brew2  v. 1.  вары ць пı ва 2. зава рваць; 
насто йвацца (пра чай або каву); freshly 
brewed tea свежапрыгатава ны чай 3. (up) 
набліжа цца (пра што-н. непрыемнае); A 
storm/trouble is brewing. Набліжаецца наваль-
ніца/бяда.
brew up  phr.v. BrE, infml прыгата-
ва ць чай або  ка ву; Whose turn is to brew up? 
Чыя чарга гатаваць чай/каву?

brewer n. півава р
brewery n. бро вар; півава рня
briar  n. 1. калю чы куст (шыпшыны, 

ажыны і да т.п.) 2. за раснік з калю  чых 
кусто ў

bribe1 п. ха бар; give/offer a bribe да ва ць/
прапанава ць ха бар; accept/take a bribe пры-
ма ць/браць ха бар

bribe2  v. (with) дава  ць ха  бар, падкуп-
ля ць; They bribed the warder with money. Яны 
падкупілі ахоўніка грашыма.

bribery п. ха барнiцтва; по дкуп
bric-a-brac  n. дро бныя та нныя 

аздабле нні і ўпрыгажэ нні
brick1  n. 1. цэ гла; цаглı на; The church is 

built of brick. Царква пабудавана з цэглы. 
2. ку бік (дзіцячая цацка) 3. BrE, infml, dated 
надзе йны ся бра; малайчы на ♦ be up against a 
brick wall упе рціся ў сцяну , спынı цца з-за 
не адо льнай ця жкасці; make bricks without 
straw BrE спрабава ць працава ць, не ма ючы 
гро шай, матэрыя лу, інфарма цыі і г.д.

brick2 v. кла сці цэ глу
brick in phr.v. замурава ць цэ  глай
brick up = brick in

bricklayer n. му ляр
brickwork  n. 1. мур; мурава нне 

2. pl. brickworks цаге льны заво д, цаге льня
bridal adj. вясе льны, шлю бны; a bridal 

veil шлю бны вэ люм; a bridal shower дзяво ч-
нік, вечары нка напярэ дадні вясе лля

bride n. малада я, няве ста 
bridegroom n. малады , жанı х 
bridesmaid n. дру жка (на вяселлі)
bridge1  n. 1. мост, масто  к 2. the bridge 

ка піта нскі масто  к 3. перано ссе 4. масто к 
(зубны пратэз) 5. кабы лка (у музычных інст-
ру ментах) ♦ burn one’s bridges спалı ць за 
са бо ю масты 

bridge2 n. брыдж (картачная гульня)
bridge3  v. 1. будава ць мост; The river 

was bridged last year. Летась праз раку быў 
пабудаваны мост. 2. злуча ць ♦ bridge the 
gap/gulf/divide пераадо лець разыхо джанне (у 
поглядах, ідэях і да т.п.)

bridgehead  n. mil. плацда рм (так-
сама перан.)

bridgework n. зубны  пратэ з
bridle1  n. вуздэ чка, абро ць; give a 

horse the bridle адпусцı  ць ле  йцы ♦ put a 
bridle on smb. стры мліваць каго  -н.

bridle2  v. 1. кілза ць, закı лзваць 2. lit. 
(at) задзіра ць нос, ва жнічаць; выража ць гнеў, 
абурэ нне; bridle at smb.’s remarks узру шыц-
ца ад чыı х-н. заўва г
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brief1 n. 1. каро ткі вы клад, зво дка, рэ зю-
мэ ; stick to one’s brief прытры млівацца гало ў-
нага 2. BrE, law каро ткі пісьмо вы вы клад 
спра вы (складзены салісітарам для бары-
стара) ♦ hold no brief for smb./smth. BrE, 
fml не абараня ць каго -н./што-н.

brief2  adj. 1. каро ткi, нядо  ўгі; a brief 
pause каро ткая па ўза 2. лаканı чны, сцı слы; a 
brief description сцı слае апіса нне ♦ in brief 
не калькiмi сло вамi, сцı сла 

brief3  v. 1. (on/about) дава ць каро ткую 
інфарма  цыю; рабı  ць рэзюмэ   2. BrE, law да-
ва  ць інстру кцыю адвака ту; даруча ць вядзе н-
не спра  вы

briefcase п. партфе ль 
briefi ng  n. 1. інструкта ж; бры фінг 

2. інстру кцыя, указа нне; a briefi ng meeting 
інструкцы йнае пасяджэ  нне

briefl y adv. 1. ко ратка, нядо ўга 2. сцı с-
ла; Briefl y, the data are not quite valuable. Ка-
рацей кажучы, гэтыя даныя не зусім каш-
тоўныя. 

brier n. = briar
Brig1 n. (скар. ад Brigadier) 1. брыгадзı р 

(у арміі Вялікабрытаніі) 2. брыга дны ге не-
ра л (у арміі ЗША)

brig2  n. 1. брыг, двухма чтавае су дна 
2. AmE каю та для арышта нтаў на вае нным 
караблı 

brigade  n. 1. mil. кама нда, атра д 
2. брыга да; кама нда; the anti-smoking bri-
gade гру па па барацьбе  з курэ ннем 

brigadier n. 1. брыгадзı р (у арміі Вя-
лікабрытаніі) 2. брыга дны генера л (у арміі 
ЗША)

brigand n. разбо йнік, банды  т
brigandage n. бандыты зм, разбо й
bright  аdj. 1. я ркi; све тлы; бліску чы; 

bright eyes я сныя во чы; bright future све т-
лая бу дучыня 2. разу мны, здо льны, ке млiвы; 
bright imagination жыво е ўяўле нне ♦ bright 
and early зусı м ра на; (as) bright as a button 
BrE разу мны, дасцı пны; look on the bright 
side глядзе ць на спра вы аптымісты чна

brighten v. 1. надава ць бляск; святле  ць, 
праясня цца; The sky is brightening. Неба пра-
ясняецца. 2. (up) напаўня ць або  напаўня цца 
ра дасцю; ра даваць; ра давацца 3. упрыго ж-
ваць

brightness n. 1. я ркасць, бліску часць 
2. ке млівасць, здо льнасць

brilliance  n. я ркасць, бляск; bril-
liance of mind бліску чы ро зум

brilliant1 n. дыяме нт, брылья нт

brilliant2  аdj. 1. блiску чы; выда тны; 
выбı тны; a brilliant idea бліску чая ідэ я 2. я р-
кі; бліску чы, зіхатлı вы, зіхо ткі; brilliant sun-
shine я ркае со нечнае святло 

brim1  п. 1. бе раг, край (сасуда); full to 
the brim по ўны пa са мыя берагı  2. палı  
(капелюша)

brim2  v. напаўня ць або  напаўня цца да 
бераго ў; Her eyes brimmed with tears. Яе вочы 
напоўніліся слязамі.
brim over  phr.v. перапаўня ць; 
перапаўня цца; пераліва цца; быць у даста  тку

brimstone п. chem., dated самаро д-
ная се ра

brine  n. 1.  расо л 2. poet. акія н, мо  ра; 
слёзы 

bring  v. (brought) 1. прыно сiць, прыво-
дзiць 2. прыно сіць прыбы так, дахо  д; His lit-
erary work brings him but a small income. Яго 
літаратурная праца прыносіць яму невялікі 
даход. 3. быць прычы най; выкліка  ць; bring 
(on) a fever выкліка ць ліхама нку 4. прыво -
дзіць што-н./каго -н. у якı -н. стан;  bring to 
ruin разары ць, даве сці да гале чы; загубı ць; 
Bring the water to the boil. Давядзі ваду да кі-
пення.
bring about  phr.v. выкліка ць, 
быць прычы най; What brought about the 
change of his decision? Што стала прычынай 
таго, што ён змяніў рашэнне?
bring back  phr.v. 1. прыно сіць 
наза д, вярта ць 2. нага дваць, уваскраша ць; 
The pictures brought back many happy memo-
ries. Фатаграфіі выклікалі шмат шчаслівых 
успамінаў.
bring down  phr.v. 1. прыво дзіць 
да кра ху, да пара зы 2. пасадзı ць (самалёт) 
3. збіць (самалёт) 4. зніжа ць (цэны, тэмпе-
ратуру)
bring forward  phr.v. 1. рабı ць 
прапано ву 2. перано сіць на больш ра нні тэ р-
мін; The discussion was brought forward to the 
2nd of March. Абмеркаванне перанеслі на 2 
сакавіка.
bring in phr.v. 1. уво дзіць; bring in a 
new custom уво дзіць но вы звы чай 2. уно сіць 
(на разгляд); bring in a bill уно сіць (на раз-
гля д) законапрае кт 3. law выно сіць (прысуд)
bring on  phr.v. выкліка ць, цягну ць 
за сабо й; Her stress was brought on by over-
work. У яе стрэс ад таго, што яна шмат пра-
цавала.
bring round  phr.v. прыве сці ў 
пры то мнасць
bring up  phr.v. 1. гадава ць, выхо ў-
ваць 2. падніма ць (пытанне); ста віць (пы-
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танне) на абмеркава нне 3. BrE ванітава ць 
4. comput. выво дзіць на экра н

brink  п. 1. край; бе раг, мяжа ; on the 
brink of war на мяжы  вайны  2. fml край (пра 
абрыў, круты бераг і да т.п.)

brinkmanship  п. балансава нне 
на мяжы  вайны ; балансава нне на мяжы  маг-
чы мага або  дапушча льнага

briny adj. (ве льмі) салёны; briny tears 
poet. го ркія слёзы

briquette n. брыке т
brisk аdj. 1. жва вы, шпа ркi; a brisk de-

mand вялı кі по пыт; a brisk fi re я ркі аго нь; at 
a brisk pace ху ткімі кро  камі 2. све жы (пра 
паветра); мо цны (пра вецер)

brisket  n. грудзı нка (пра мяса), груд-
на я ко стка 

bristle1 n. шчацı на
bristle2 v. 1. натапы рыцца, падня цца ды -

бам (пра поўсць) 2. раззлава цца, раз’ю шыцца 
♦ bristle with smth. fml быць у вялı кай ко ль-
касці, у даста тку; The task bristles with prob-
lems. Гэтае заданне поўнае цяжкасцей.

bristly adj. калю чы, жо рсткі
Brit n. infml брыта нец; брыта нка
Briticism n. ling. брытыцы зм 
British1 п. the British брыта нцы
British2 аdj. брыта нскi; the British Mu-

seum Брыта нскі музе й; British English 
брыта нскі варыя нт англı йскай мо вы

Britisher n. AmE, infml брыта нец; бры-
та нка 

Briton  n. 1. fml брыта нец; брыта нка; 
North Briton шатла ндзец 2. hist. брыт 

brittle  adj. 1. ло мкі, кро хкі 2. раздраж-
нёны, нерво вы; a brittle temper нерво васць, 
раздражнёнасць 3. недружалю бны, залı шне 
стры маны; He gave a brittle laugh. Ён недру-
жалюбна засмяяўся.

broach v. абвясцı ць, апавясцı ць; пача ць 
абмеркава нне (цяжкага пытання)

broad  аdj. 1. шыро кi; прасто рны; The 
river is 30 feet broad. Рака шырынёю ў 30 фу-
таў. 2. шыро кі; цярпı мы; take а broad view of 
smth. шыро  ка глядзе  ць на што-н. 3. прык-
ме тны, я ўны, відаво  чны; a broad hint я ўны 
на мёк 4. агу льны, шыро кі; in broad terms у 
агу ль ным сэ нсе ♦ in broad daylight у бе лы 
дзень; it is as broad as it is long BrE, infml то е 
на то е выхо дзіць

broadcast1  п. перада ча (па радыё, 
тэлебачаннi); радыёвяшча нне; трансля цыя 

broadcast2 v. (broadcast) перада-
ва ць па ра дыё; ве сці радыёперада чу

broadcasting  п. радыёвяшча нне, 
трансля  цыя, перада ча; the British Broadcast-
ing Corporation Брыта нская радыёвяшча ль-
ная карпара цыя, Бі-Бі-Cı 

broaden  v. пашыра ць; пашыра цца; 
broaden one’s outlook пашыра ць свой кру-
гагля д

broadly  аdv. 1. шыро ка; broadly 
speaking у агу льных ры сах; нао гул ка жучы 
2. пра ма; адкры та; рашу ча; He looked me 
broadly in the face. Ён паглядзеў мне прама ў 
твар.

brocade n. парча 
broccoli  n. bot. бро калі, спа ржавая 

капу ста
brochure n. брашу ра
broil  v. сма жыць; сма жыцца (на ад кры-

тым агні)
broiler  n. 1. бро йлер, мясно е кураня  

2. AmE духо ўка (з жарам, накіраваным уніз)
broke1  adj. infml даве дзены да гале чы; 

go broke збядне ць, згале ць, разары цца ♦ go 
for broke infml стара цца з усı х сіл; са ску ры 
вылу звацца

broke2 past → break2 
broken1 adj. 1. злама ны; разбı ты; get 

broken злама цца; разбı цца 2. асла блены, па-
дарва ны (пра здароўе) 3. пару шаны (пра сло-
ва, сон і да т.п.) 4. лaма ны; He spoke in bro-
ken French. Ён гаварыў на лaманай фран-
цузскай мове. 5. няро ўны, бугры сты (пра 
зямлю)

broken2 p.p. → break2

broken-hearted  adj. з разбı -
тым сэ рцам, дабı ты го рам

broken home  n. сям’я , яка я 
распа лася

broker n. 1. бро кер, ма клер; аге нт; па-
сярэ днік 2. гандля р ужыва нымі тава рамі

brokerage  n. 1. бракера ж, ма к-
лерства 2. камісı йнае ўзнагаро джанне, кур-
та ж

bromide n. chem. брамı д
bromine n. chem. бром
bronchi n. pl. anat. бро нхі
bronchial  adj. med. бранхія льны; 

bronchial asthma бранхія льная а стма
bronchiole n. anat. бранхіёла
bronchitis n. med. бранхı т
bronchus n. (pl. bronchi) anat. бро н-

ха
brontosaurus  n. брантаза ўр 

(дыназаўр)
bronze1 n. 1. бро нза 2. вы раб з бро нзы 



bronze 98 bubble

bronze2 adj. бро нзавы; bronze skin бро н-
завая ску ра

bronze3  v. 1. пакрыва ць бро нзаю 2. па-
крыва ццa зага рам; загара ць

Bronze Age n. the Bronze Age бро н-
завы век

bronze medal n. бро нзавы меда ль
brooch n. бро шка 
brood1  n. 1. вы вадак (птушак) 2. дзе ці, 

вы вадак (перан.) 
brood2 v. 1. (over/on/about) ду маць, раз-

ду мваць (асабліва з сумам); broоd on the past 
ду  маць пра міну  лае 2. сядзе  ць на я  йках; вы-
се  джваць (куранят, качанят і да т.п.)

brood-hen  n. квакту ха
brook1 n. руча й, ручаı на, ручаı нка
brook2  v. fml цярпе ць, трыва ць, перано -

сіць; His tone brooked no argument. Яго тон 
не дапускаў спрэчак.

broom n. 1. ве нiк, мятла  2. bot. ракı тнік
Bros  n. (скар. ад Brothers) браты ; 

Warner Bros фı рма брато ў Уо рнер
broth n. булён; мясны  суп з гаро днінай
brothel n. публı чны дом, бардэ ль
brother  n. 1. брат; sworn brothers 

пабрацı мы, назва ныя браты  2. (pl. brethren) 
ся бар; брат; кале га; сабра т; a brother of the 
quill пісьме ннік, сабра т па пяры  3. (pl. breth-
ren or brothers) брат, ся бра рэлігı йнага бра ц-
тва; мана х

brotherhood  n. 1. братэ рства; 
brotherhood of blood кро ўнае братэ  рства 
2. рэлігı йнае бра цтва

brother-in-law  п. (pl. brothers-in-
law) зяць; шва гер; дзе вер 

brotherly  adj. бра цкі; па-бра цку; He 
loved the man in a brotherly way. Ён любіў 
гэтага чалавека як брата.

brought past, p.p. → bring 
brow  n. 1. брыво ; knit/bend the brows 

нахму рыць бро вы, нахму рыцца; насу піцца 
2. poet. лоб, чало  3. бро ўка, беражо  к 

brown1  n. кары чневы ко лер; кары ч-
невая фа рба

brown2  adj. 1. кары чневы, бу ры; She 
has brown hair. Яна шатэнка. 2. сму глы; за га-
рэ лы; (as) brown as a berry ве льмі загарэ  лы

brown3 v. 1. рабı ць кары чневым; рабı ц-
ца кары чневым 2. засма жваць, падрумя нь-
ваць 3. загара ць, рабı ць загарэ  лым

brownie1  n. шакала днае піро  жнае з 
арэ хамі

Brownie2  n. дзяўчы нка-скаўт мало д-
шага ўзро сту (7–11 гадоў)

browse  v. 1. разгля дваць тава ры (у 
вітрыне, на прылаўку) 2. праго ртваць, прагля д-
ваць (кнігу, газету і да т.п.) 3. прагляда ць 
інфарма цыю на камп’ю тары 4. (on) аб’яда ць; 
абшчы пваць лı сце, малады я па расткі

browser  n. comput. бра ўзер, прагра ма 
прагля ду

bruise1 n. 1. сіня к, кровападцёк 2. памя -
тасць, пабı  тасць (пладоў)

bruise2  v. 1. рабı ць сінякı ; удара ць 
2. душы ць; душы цца; біць; бı цца (пра сада-
віну) 3. хвалява ць, абража ць (пачуцці)

brunch п. infml суме шчаныя сне данне i 
абе д 

brunet n. бруне т
brunette n. бруне тка 
brunt n. : ♦ bear/take the brunt of smth. 

вы трываць гало ўны ўда р чаго -н.
brush1 n. 1. шчо тка; памазо к; shine with 

a brush начышча ць шчо ткаю да бля ску 2. чы ст-
ка (адзення); give a brush чы сціць 3. пэ н-
дзаль; Turner’s magic brush чаро ўны пэ н-
дзаль Тэ рнера 4. лёгкі до тык

brush2 v. 1. чы  сцiць (шчоткаю) 2. наці-
ра  ць; нама зваць (шчоткаю)
brush down phr.v. счышча ць
brush up  phr.v. асвяжа ць (у па мя-
ці); узнаўля ць (веды); brush up one’s English 
падвучы ць англı йскую мо ву

brushwood  n. за раснік, кусто ўе, хмы з-
ня к, падле сак

brushwork  n. мане ра мастака ; Re-
noir’s brushwork мане ра пісьма  Рэнуа ра 

brusque  adj. гру бы, рэ зкі; бес-
цырымо нны

Brussel(s) sprout() n. bot. капу с-
та брусе льская

brutal аdj. 1. жо рсткi, зве рскi; брута ль-
ны 2. жо рсткі; го ркі; the brutal truth го ркая 
пра ўда

brutality  n. гру басць, жо рсткасць; 
брута льнасць

brute1  n. 1. жо рсткі або   тупы  чалаве к 
2. жывёліна, стварэ нне

brute2  adj. : brute strength/force гру бая 
сı ла

BSc  (скар. ад Bachelor of Science) 
бакала ўр наву к

BST (скар. ад British Summer Time) 
ле тні час (у Вялікабрытаніі)

bubble1  n. 1. пузыро к, бу рбалка (па-
ветра, газу і да т.п.); blow bubbles пуска ць 
мы льныя пузыры  2. нязна чнае пачуццё; a 
bubble of hope кро пля надзе і ♦ the bubble 
bursts пузы р/бу рбалка ло паецца
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bubble2 v. 1. пузы  рыцца; бу  лькаць, кі-
пе ць 2. біць ключо м, вірава ць; быць перапо ў-
неным якı м-н. пачуццём; He was bubbling 
over with joy. Ён быў перапоўнены радасцю.

bubonic plague  n. med. бу-
бо  н ная чума 

buccaneer n. піра т
buck1  n. 1. infml бакс (амерыканскі або 

аўстралійскі долар); big bucks вялı кія гро -
шы 2. саме ц (аленя, зайца, труса) ♦ make a 
fast/quick buck infml, derog. ху  тка разбага-
це  ць; накапı ць ба ксы

buck2 v. 1. падбры кваць (пра каня) 2. рва-
ну ць, тузану ць (пра машыну) 3. infml вы-
ступа ць су праць, супраціўля цца 

bucket  n. 1. вядро  2. pl. buckets infml 
вялı кая ко лькасць; The rain was coming down 
in buckets. Ліло як з вядра.
bucket down  phr.v. BrE, infml : 
It’s bucketing down. Лье як з вядра.

buckle1 n. спра жка
buckle2 v. 1. зашпіля  ць спра  жку 2. згі-

ба ць; згіба цца; згіна ць; згіна цца; гнуць; гну ц-
ца (пад прэсам) (таксама перан.)
buckle down phr.v. (to) энергı чна 
бра цца (за справу)
buckle up phr.v. AmE, infml засцяг-
нуць рамянı 

buckram n. цыра та
buckwheat n. грэ чка; грэ  цкiя кру пы 
bud1 n. 1. пупы шка; be in bud быць у пу-

пы шках 2. буто н 3. AmE, infml дру жа (у зва-
ротку)

bud2 v. дава ць пупы шкі; пуска ць па расткі
Buddha n. Бу да
Buddhism n. буды зм
Buddhist1 n. буды ст; буды стка
Buddhist2 adj. буды сцкі (храм)
buddy n. 1. infml дру жа, ся бар 2. ся бар, 

партнёр; The school uses a buddy system to 
pair newcomers with older students. У школе 
вы карыстоўваецца сістэма шэфства старэй-
шых вучняў над навічкамі.

budge  v. 1. шавялı цца 2. саступа ць; He 
didn’t budge an inch. Ён не саступіў ні на ёту.
budge up phr.v. BrE, infml пасу нуц-
ца, саступı ць ме сца

budget1 п. бюджэ  т; a budget defi cit дэ-
фіцы т бюджэ ту; They went over budget. Яны 
перавысілі бюджэт.

budget2  v. прадугле джваць бюджэ  там; 
планава ць

budgetary adj. бюджэ  тны; a budge-
tary reform рэфо рма бюджэ  ту

buff1 n. бале льшчык; ама тар; прыхı льнік; 
a jazz buff ама тар джа за

buff2  n. 1. жаўтава та-кары чневы ко лер 
2. жаўтава та-кары чневая ску ра (звыч. выраб-
леная з буйвала) ♦ in the buff infml галышо м, 
у чым ма тка нарадзı ла

buff3 adj. све тла-жо ўты, жаўтава та-кары ч-
невы

buff4 v. палірава ць
buffalo  n. (pl. buffalo or buffaloes) 

zool. 1. бу йвал 2. бізо н
buffer n. 1. бу фер, амартыза тар; a buffer 

state бу ферная дзяржа ва 2. comput. бу фер, бу- 
ферная запаміна льная прыла да

buffet1  n. 1. : cold buffet а-ля 
фуршэ т 2. буфе т, буфе тная сто  йка (на аўто-
буснай станцыі, у цягніку)

buffet2  n. удар (асабліва рукою) ♦ the 
buffets of fate уда ры лёсу

buffet3  v. нано сіць уда ры (таксама 
перан.)

buffet car n. ваго н-буфе т
buffoon n. dated кло ўн, буфо н, фігля р
buffoonery n. буфана да, фігля рства
bug1  n. 1. клоп, блашчы ца; a May bug 

хрушч 2. мікро б; а fl ue bug infml вı рус гры пу, 
зара за 3. infml энтузія зм, ама тарства; апанта -
насць; He’s got the travel bug. Ён вялікі 
аматар падарожжаў. 4. infml жучо к, патайны  
мікрафо н; апара т для тае мнага назіра  ння 
5. comput. памы лка (у праграме або сістэме)

bug2 v. 1. падслухо  ўваць з дапамо гаю 
мікрафо на; ве сці тае мнае назіра нне з дапамо- 
гаю апарату ры; The room is bugged. Пакой 
праслухоўваецца. 2. infml дакуча ць, назаля ць, 
раздражня ць, чапля цца (да каго-н.); Stop bug-
ging me! Перастань дакучаць мне!
bug off  phr.v. AmE, infml : Bug off! 
Aд чапiся! 

bugaboo  n. пу  дзіла, пу  жала; стра-
шы дла

bugbear n. 1. крынı ца стра хаў 2. ця ж-
касць, перашко да; The main bugbear of the 
government is infl ation. Галоўная праблема 
ўрада – інфляцыя.

buggy n. 1. лёгкая двухме  сная каля ска; 
кабрыяле т 2. лёгкая дзіця чая каля ска 3. sport 
ба гі

bugle п. горн; рог 
bugler п. гарнı ст
build1  n. целаскла д; a man of average 

build мужчы на сярэ дняга скла ду
build2  v. (built) 1. будава ць 2. ствара ць; 

build a career рабı ць кар’е ру; build hopes пе с-
ціць надзе і
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build up phr.v. 1. забудо ўваць (раён) 
2. (паступо ва) ствара ць; build up one’s char-
acter фармірава ць хара ктар 3. умацо ўваць 
здаро ўе 4. расцı , нараста ць; The pressure built 
up as he was off work for weeks. Напружанне 
расло, бо ён быў некалькі тыдняў без працы.

builder n. будаўнı к 
building n. 1. буды нак 2. будаўнı цтва 
building block  n. 1. дэта ль дзіця -

чага канстру ктара (цацка) 2. pl. building 
blocks будаўнı чы матэрыя л 

building site  n. будаўнı  чая пля-
цо  ўка

build-up  п. 1. накапле нне; наро шч-
ванне; сканцэнтрава нне 2. падрыхто ўка да 
чаго -н. (асабліва псіхалагічная) 3. рэкла ма, 
захва льванне; The media has given the show a 
huge build-up. Медыя зрабілі вялікую рэк ла-
му гэтага шоу.

built past, p.p. → build 
built-in adj. : a built-in cupboard сце н-

ная ша фа
built-up adj. : a built-up area забудава- 

ная тэрыто рыя
bulb  n. 1. электры чная ля мпачка 2. цы-

бу лiна; daffodil bulbs цыбу ліны нарцы са
Bulgarian1 n. 1. балга рын; балга р-

ка; the Bulgarians балга  ры 2. балга  рская 
мо  ва 

Bulgarian2 аdj. балга рскi
bulge1  n. 1. вы пукласць; the bulge of a 

curve вяршы ня крыво й 2. часо вае павелічэ  н-
не аб’ёму або  я касці; After the war there was a 
bulge in the birth rate. Пасля вайны быў рост 
нараджальнасці.

bulge2  v. 1. выпіра ць, выпу чвацца, вы-
пі на цца, выпукля цца, выдава цца 2. раз ду ва ц-
ца, быць набı тым да краёў

bulimia () n. med. булімı я (няў-
тольны голад)

bulk n. ма са, aб’ём; the bulk of the pop-
ulation асно ўная ча стка насе льнiцтва 

bulky adj. 1. вялı кі, аб’ёмны 2. нязгра б-
ны, няўклю дны

bull n. 1. саме ц вялı кай жывёліны (слана, 
кіта і да т.п.) 2. бык; бу йвал 3. ма клер, якı  
іг ра е на павышэ нне; go bull ігра ць на па вы-
шэ нне 4. the Bull astron. Цяле ц (сузор’е) 
5. the Bull astrol. Цяле ц (знак задыяка; ча ла-
век, які нарадзіўся пад гэтым знакам) ♦ take 
the bull by the horns узя ць быка  за ро гі

bulldog n. бульдо г
bulldoze  v. 1. зграба ць бульдо зерам, 

расчышча ць, валı ць (дрэвы бульдозерам) 

2. сı лаю право дзіць (сваю думку; законапра-
ект) 3. прымуша ць 

bulldozer n. бульдо зер
bullet  п. ку ля; a bullet wound куляво е 

ране нне
bullet-hole п. дзı рка ад ку лі
bulletin  п. 1. зво дка, інфармацы йнае 

паведамле нне 2. бюлетэ  нь, перыяды чнае вы-
да нне (навуковае)

bulletin board  п. 1. до шка аб’я ў 
2. comput. электро нная до шка аб’я ў

bulletproof adj. куленепрабіва льны, 
куленепраніка льны; a bulletproof vest куле-
непрабіва льная камізэ  лька

bullfi ght п. бой быко ў
bullfi ghter п. матадо р, тарэадо р
bullfi nch п. zool. снягı р сапра ўдны
bullion п. злı так зо лата або  серабра 
bullock n. вол
bullring п. арэ  на для бо ю быко ў
bull’s-eye  n. цэнтр, я блык (мішэні); 

score the bull’s-eye патра піць у цэль
bully1 n. хулiга н; грамı  ла
bully2  v. запало хваць, наганя ць страх; 

bully into submission сı лаю прымуша ць 
падпара дкавацца

bulrush п. bot. чаро т
bulwark n. 1. fml апı рышча; абаро на; 

a bulwark of peace апло т мı ру 2. вал, бас-
тыён

bum1 n. BrE, infml, derog. зад, за дніца
bum2  n. 1. бомж; беспрацо ўны 2. ло дыр 

♦ go on the bum дармае днічаць, бадзя  цца без 
мэ ты

bum3  v. (off) infml выпро  шваць, жабра-
ва  ць
bum around phr.v. infml валацуж -
нічаць, бадзя цца

bumblebee n. чмель
bumf  n. BrE, infml бюракраты чная па-

пяро вая рабо та, папяро вая цяганı на, мі тусня 
bump1  n. 1. глухı  ўда р; сутыкне нне 

2. гуз 3. вы пукласць; a bump in the road вы -
пукласць на даро зе

bump2  v. 1. (against/into) удара цца, 
натыка цца, налята ць; bump into smb. infml 
на ляце ць на каго -н., сутыкну цца з кім-н. 
2. (against/on) удара ць, вы цяць; I have 
bumped my knee on the table. Я выцяў калена 
аб стол. 3. трэ  сціся па выбо  інах (пра ма-
шыну)

bump3  adv. мо цна, з шу мам; He went 
bump into the door. Ён урэзаўся ў дзверы.

bumper n. ба мпер; амартыза тар
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bumph = bumf
bumpkin n. дзераве ншчына, мужы  к
bumpy adj. уха бісты, дро гкі
bun  n. 1. BrE кру глая бу лачка 2. Scot. 

хлеб з разы нкамі 3. пучо к (жаночая пры-
чоска)

bunch1  n. 1. вя зка, звя зак; a bunch of 
keys звя зак ключо ў; a bunch of fl owers буке т 
кве так; a bunch of grapes гро нка вiнагра ду 
2. infml гру па (людзей) 3. мно ства; He’s got a 
bunch of friends. У яго шмат сяброў.

bunch2 v. збіра ць у пучкı ; збіра ць у збо р-
кі (сукенку)

bundle1 n. 1. клу нак, паку нак 2. пэ ўная 
ко лькасць тава ру (2 пачкі паперы, 15 маткоў 
нітак і да т.п.) 3. infml : She is always a bun-
dle of fun. Яна заўзятая весялуха. ♦ a bundle 
of nerves камя к не рваў

bundle2 v. 1. адсыла ць, выправа джваць 
2. ад’е хаць, з’е хаць (спешна); They bundled 
down to town. Яны спешна з’ехалі ў горад.

bundled software  n. comput. 
станда ртнае прагра мнае забеспячэ  нне

bung1 n. заты чка, ко рак (бочкі)
bung2 v. затыка ць, закарко ўваць
bungalow  n. бу нгала, аднапавярхо -

вы дом з вера ндай
bungle  v. псава ць спра ву, працава ць 

няўме ла
bunion  n. med. бурсı т (звыч. вялікага 

пальца нагі)
bunk1 n. ло жак (асабліва двух’ярусны)
bunk2 n. infml уцёкі ♦ do a bunk BrE, infml 

даць дра ла
bunker n. бу нкер
bunny rabbit n. за йчык 
buoy1 n. буй, буёк, ба кен
buoy2 v. 1. абстаўля ць буя мі 2. падбадзёр-

ваць
buoyancy  n. 1. fi nance павыша льная 

тэндэ нцыя (на рынку) 2. душэ  ўная эне ргія, 
жыццяра даснасць, бадзёрасць 3. плыву часць

buoyant  adj. 1. fi nance павыша льны 
(пра тэндэнцыі ў эканоміцы і да т.п.) 2. жыц-
цяра дасны, вясёлы 3. якı  трыма е/трыма ецца 
на паве рхні; Salt water is more buoyant than 
fresh water. Салёная вада лепш трымае рэчы 
на паверхні, чым прэсная. 

buppie, buppy n. infml замо жны малады  
афраамерыка нец 

bur n. = burr
burble  v. (on/about) 1. BrE мармыта ць; 

балбата ць 2. бульката ць (пра ручай)

burbs  n. pl. the burbs AmE, infml пры -
гарад 

burden1  п. 1. цяжа р, ярмо , прыгнёт; 
share the burden дзялı ць цяжа р; make smb.’s 
life a burden псава ць каму  -н. жыццё 2. fml 
но ша, цяжа р; груз

burden2  v. (with) 1. прыгнята ць, аб ця-
жа рваць 2. нагружа ць

burdensome adj. fml 1. надаку члівы 
2. ця жкі

burdock п. bot. 1. ло пух 2. дурнı чнік
bureau  п. (pl. bureaux or bureaus) 

1. BrE бюро , канто рка, пісьмо  вы стол 2. AmE 
камо да 3. бюро ; an information bureau ін-
фармацы йнае бюро ; the Federal Bureau of 
Investigation Федэра льнае бюро  рассле да-
ванняў (ЗША)

bureaucracy  п. 1. бюракра тыя, 
бюракраты зм 2. (дзяржа ўнае) чыно ўніцтва

bureaucrat  n. бюракра  т; (дзяр-
жа  ў ны) чыно ўнік

bureaucratic adj. бюракраты ч ны
burgeon v. fml ху тка расцı , развіва цца 

(таксама перан.)
burger n. га мбургер
burgher n. dated гараджа нін; бю  ргер
burglar п. рабаўнı к; узло мшчык
burglary n. крадзе ж з узло мам 
burgle  v. рабава ць, рабı ць крадзе ж з 

узло мам
burgomaster n. бургамı стр
burgundy  n. 1. Burgundy чырво нае 

або  бе лае бургу  ндскае віно   2. цёмна-чырво -
ны ко лер

burial п. пахава нне 
burial ground  п. мо гілкі; мо -

гіль нік; цвінта р
burial-mound  п. магı льны 

курга н
burial place п. ме сца пахава ння
burlapn мешкавı на; джу тавая та ра
burlesque n. бурле ск; паро дыя, кары-

кату ра
burly adj. вялı кі; мо цны 
burn1 п. 1. апёк; a minor burn нязна чны 

апёк 2. the burn пяко та, смыле нне (у мыш-
цах)

burn2  v. (burnt or burned) 1. гарэ ць, 
згара ць 2. палı ць, спа льваць; be burnt to the 
ground згарэ  ць датла  3. палı ць; ацяпля ць; 
burn wood in one’s grate палı ць камı н дро -
вамі 4. падпалı ць, перасма жыць; I burnt the 
toast. Я спаліў грэнку. 5. выкліка ць зага р; 
атры мліваць апёк, апячы ся; Don’t burn your 
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mouth with the soup! Не апячы рот супам! 
6. fml (with) гарэ ць (якім-н. жаданнем); He 
was burning to go climbing again. У яго было 
неадольнае жаданне зноў пайсці ў горы. 
♦ burn one’s bridges спалı ць масты , адрэ заць 
сабе  шлях да адступле  ння; burn the candle 
at both ends безразва жна растра чваць сı лы; 
burn one’s fi ngers/get one’s fi ngers burnt 
апячы  па льцы; апа рыцца (нечакана атры-
маць кепскі вынік)
burn away  phr.v. паступо  ва зга-
ра  ць; паступо  ва спа льваць
burn down phr.v. згарэ  ць; спа-
лı  ць датла 
burn out  phr.v. 1. згарэ  ць датла  
2. зму чыцца, змарне ць
burn up phr.v. 1. згарэ ць 2. загара ц-
ца; разгара цца (пра агонь) 3. : You’re burning 
up. У цябе тэмпература. 4. infml раззлава ць; 
раз злава цца

burner п. 1. tech. гарэ лка (прыбор); фар-
су нка 2. фае рка, канфо рка (газавай плі ты)

burning1 п. 1. гарэ нне 2. прака льванне; 
абпа льванне, абпа л

burning2 аdj. 1. ве льмі мо цны, нясце рп-
ны (пра пачуцці); а burning desire мо цнае 
жада нне 2. ве льмі ва жны, актуа льны; пı льны, 
во стры; a burning issue актуа льнае пыта нне 
3. мо цны, пяке льны, пяку чы (пра боль) 4.  
гара чы, пяке льны; the burning sun пяке ль-
нае со нца

burnish  v. чы сціць, палірава ць; даво -
дзіць да бля ску

burn-out n. знясı ленне (фізічнае і ма-
ральнае)

burnt1 adj. згарэ лы, спа лены
burnt2 past, р.р. → burn2 
burp1 n. infml рыга нне; адры жка
burp2 v. infml рыга ць
burr1] n. ling. заднеязычнае вымаўленне гу-

ка (на поўначы Англіі)
burr2 n. astron. арэо л (месяца або зоркі)
burrow1 n. нара ; но рка, я мка
burrow2  v. 1. капа ць нару ; burrow 

one’s way рабı ць ход 2. капа цца (у архівах, 
кні гах і да т.п.)

bursar n. казначэ  й (у школе, каледжы і 
да т.п.)

bursary  n. BrE стыпе ндыя (у нека-
торых каледжах, універсітэтах)

burst1  n. 1. вы бух, успы шка; прары  ў; a 
burst of fl ame успы шка агню ; a burst of en-
ergy прылı ў эне ргіі 2. вы бух; разры ў; a burst 
of a bomb вы бух бо мбы

burst2  v. (burst) 1. вы  бухнуць; прары-
ва  ць; разрыва цца; The river burst its banks. 
Рэчка размыла берагі. 2. ло пацца; прарыва ц-
ца; The boil burst. Нарыў лопнуў; burst into a 
room уварва цца ў пако й; burst into laughter 
разрагата цца, зарагата ць; burst into tears 
распла кацца; burst into applause : The audi-
ence burst into applause. Зала выбухнула 
апладысментамі. 3. быць перапо ўненым 
(якім-н. пачуццём); He’s bursting with joy. Яго 
перапаўняе радасць. ♦ be bursting to do smth. 
ве льмі жада ць зрабı ць што-н.; burst open 
расчыня ць; расчыня цца 
burst in phr.v. 1. уварва цца 2. уле зці 
(у размову, справу)
burst out  phr.v. 1. усклı кнуць, вы -
гукнуць 2. ра птам пачына ць; пачына цца; She 
burst out laughing. Яна рассмяялася; The war 
burst out in 1914. Вайна нечакана пачалася ў 
1914 г.

bury  v. 1. хава ць (мёртвага) 2. зако п-
ваць, хава ць (у снезе, пяску і да т.п.) 3. хава ць; 
хава цца ♦ be buried in thought паглы біцца ў 
ро здум

bus1  n. аўто бус; go by bus е здзіць аўто- 
бусам

bus2 v. пераво зіць на аўто бусе
busby  n. гуса рскі кı вер, ба збі (частка 

параднай формы гусарскіх палкоў)
bus conductor  n. кан ду ктар 

аўто буса
bus driver n. кіро ўца аўто  буса
bush  п. 1. куст 2. pl. bushes кусты , 

хмызня к 3. the bush буш, няўро бленая 
зямля , пакры тая хмызняко м

bushel п. 1. бу шаль (мера аб’ёму, роўная 
8 галонам, 36,37 л.) 2. pl. bushels AmE, infml 
шмат, мно ства; bushels of beetroots and po-
tatoes го ры бурако ў і бу льбы

bushing  n. tech. уту лка; бу шынг (пра 
электрычнасць) 

Bushman  n. (pl. -men) бушме н, 
жыха р Аўстра ліі або  А фрыкі

bushy adj. 1. густы , калма ты, пушы сты; 
a bushy tail пушы сты хвост 2. пакры ты кус та-
мі, заро с лы хмызняко м

busily adv. дзелавı та; энергı чна
business  п. 1. га ндаль, камерцы йная 

дзе йнасць, бı знес; go into business заня цца бıз -
несам 2. спра ва, пастая нны заня так; a busi-
ness address службо вы а драс; a man of busi-
ness дзелавы  чалаве к; get down to business 
бра цца за спра ву; Are you here on business? 
Вы тут па справе?; What’s your business? Чым 



business card 103 buy

займаецеся? 3. адка знасць, спра ва; It’s none 
of your business. Гэта цябе не датычыцца. 
4. камерцы йнае прадпрые мства, фi рма; start 
one’s own business адкры ць сваю   фı рму; 
пача ць сваю  спра ву ў бı знесе ♦ business is 
business ≅ спра ва спра вай; business before 
pleasure спача тку пра ца, пасля  заба вы

business card п. (візı тная) ка ртка
business English  п. дзелава я 

(анг лı йская) мо  ва; дзелавы  стыль
businesslike  adj. дзелавы , дзелавı -

ты; практы чны
businessman п. (pl. -men) біз нес-

ме н; камерса нт
businesswoman  п. (pl. -wo-

men) дзелава я жанчы на, бізнесву мен
busk v. спява ць або   выступа ць з канцэ р-

там на ву ліцах
busker  n. ба скер, ву лічны музы ка, ак-

цёр і да т.п. 
busman’s holiday n. свято чны 

або  выхадны  дзень, праве дзены за звыча й-
най пра цай

bus station  n. аўто бусная ста нцыя, 
аўтаста нцыя

bus stop n. аўто бусны прыпы нак
bust1  n. 1. бюст (скульптура) 2. ве рхняя 

ча стка це ла; гру дзі (жанчыны); бюст
bust2 v. 1. infml узлама ць (замок); зла ма ць, 

разбı ць 2. арыштава ць
bust up  phr.v. infml разыхо дзіцца 
(пра мужа і жонку)

bustle1 n. мітусня , беганı на, шумı ха; the 
hustle and bustle of city life гарадска я мі-
тусня 

bustle2 v. мітусı цца, спяша цца
bustling adj. (with) шу мны, мітуслı вы; 

The market was bustling with life. Рынак шу-
меў і поўніўся жыццём.

busy1 аdj. 1. заня ты 2. дзелавы  3. напру -
жаны, інтэнсı  ўны; a busy day загру  жаны 
дзень; a busy town шу мны го рад; a busy 
street лю дная ву ліца ♦ as busy as a bee руплı- 
вы/працавı ты як пчо лка/мура шка

busy2  v. займа цца (чым-н.); busy oneself 
with smth. заня цца чым-н.

busybody  n. 1. назо йлівы, надаку ч-
лівы чалаве к 2. плятка р; плятка рка

busy Lizzie  n. bot. бальзамı на, баль-
замı н (кветка)

but1   prep. апрача , апро ч, акрамя ; за 
выключэ ннем; All but he were present. Усе, 
акрамя яго, прысутнічалі; I came last but one 
in the race. Я прыбег перадапошнім.

but2 conj. 1. але , адна к, тым не менш 
2. за выключэ  ннем, акрамя ; I had no choice 
but to sign the paper. Мне нічога не заста ва-
лася, акрамя як падпісаць паперу. ♦ but then 
адна к, з ı ншага бо  ку, але 

butcher1  п. 1. мяснı к, гандля р мя сам 
2. бязлı тасны забо йца, кат

butcher2  v. забіва ць, біць, рэ заць (жы-
вёлу)

butcher’s п. мясна я кра ма
butchery  п. 1. крыва вая бо йня; ма- 

савая разня ; жо рсткае забо йства 2. прафе сія 
мясніка 

butler n. дварэ цкі 
butt1  n. 1. то ўсты кане ц (стрэльбы, 

прылады і да т.п.) 2. недаку рак 3. AmE, infml 
я гадзіца

butt2  n. : a butt for ridicule мішэ нь для 
кпı наў

butt3 v. 1. бı ць галаво ю 2. баро цца, бада ц-
ца, басцı ся 
butt in  phr.v. бесцырымо нна ўла зіць 
(у справу)

butter1 п. ма сла; bread and butter хлеб з 
ма слам ♦ look as if butter wouldn’t melt in 
one’s mouth infml прыкı двацца ціхо няй

butter2 v. нама зваць ма слам 
butter up phr.v. ліслı віць

buttercup n. bot. казяле ц, лю цік, ку-
расле п

butter-dish n. ма сленіца
butter-fi ngers  п. infml няўме ка, 

нязда ра, нязгрэ ба; She is a butter-fi ngers. У яе 
ўсё з рук валіцца.

butterfl y п. 1. маты ль, матылёк (так-
сама перан.); a social butterfl y све цкая пры-
гажу ня 2. батэрфля й (стыль плавання)

buttermilk n. маслёнка
buttock  n. звыч. pl. buttocks я гадзіцы, 

зад
button1  n. 1. гу  зiк; undo buttons рас-

шпı  льваць гу  зікі 2. кно пка; press the button 
нацı снуць на кно пку

button2  v. зашпı льваць; зашпı львацца; 
The dress buttons at the back. Сукенка за-
шпіль ваецца на спіне.

buttonhole  n. 1. пятля , пятлı ца 
2. BrE бутанье рка, кве тка ў пятлı цы

buttress n. archit. кoнтрфо рс, падпо рка
butty n. BrE, infml са ндвіч; бутэрбро д 
buxom  adj. (пра жанчыну) по ўная, 

паўнагру дая; пы шная, пу льхная 
buy v. (bought) 1. купля ць, набыва ць; buy 

fame with one’s life здабы ць сла ву цано й 
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жыцця  2. падкупля ць, дава ць ха бар; buy 
electors падкупля ць вы баршчыкаў
buy in  phr.v. 1. купля ць, выкупля ць 
на аўкцыёне 2. скупля ць а кцыі 3. запаса цца, 
закупля ць у запа с
buy off  phr.v. адкупı цца (ад кан-
курэнтаў, шантажыстаў і да т.п.)
buy out phr.v. выкупля ць до лю
buy up phr.v. скупля ць

buyer  п. пакупнı к ♦ a buyer’s market 
кан’юнкту  ра ры нку, выго дная для пакупніка  

buyout n. заку пка ўсёй па ртыі тава ру
buzz1  n. 1. гудзе нне; глухı  гул (натоўпу) 

2. infml мо цнае задавальне  нне; Flying gives 
me a real buzz. Лятаць – для мяне сапраўдны 
кайф. 3. the buzz infml плёткі, чу  ткі ♦ give 
smb. a buzz infml патэлефанава ць каму -н.

buzz2 v. 1. гусцı , гудзе ць 2. ху тка і шу мна 
ру хацца, хадзı ць туды  і сюды ; The town was 
buzzing with tourists. Горад гудзеў ад ту-
рыстаў.
buzz about  phr.v. ху тка ру хацца, 
мітусı цца, хадзı ць туды  і сюды 
buzz around phr.v. = buzz about
buzz off  phr.v. infml адыхо дзіць; 
Buzz off! Ідзі прэч!

buzzard  n. BrE, zool. ка ня, каню к 
(птушка)

buzzer n. 1. гудо к; звано к 2. electr. зу мер
buzzword n. infml спецыя льны мо д-

ны тэ рмін 
by1 adv. 1. мı ма; The bus went by. Аўтобус 

праeхаў мiма. 2. паблı зу, блı зка, по бач; stand 
by стая ць по бач 3. : put money by запа сіць/
адкла дваць гро шы ♦ by and by dated неўзаба- 
ве, ху тка 

by2  prep. 1. каля , по бач з; stand by the 
window стая ць каля  акна ; Sit by me! Пасядзі 
побач са мною. 2. (пра напрамак) мı  ма, уз-
до  ўж; a path by the river сце жка ўздо ўж ра-
кı ; He walked by me. Ён прайшоў міма мяне. 
3. (пра час) да, пры; by Monday да панядзе  л-
ка; by 4 o’clock да 4-й гадзı ны; by moonlight 
пры святле  ме сяца; by night уначы  4. (пры 
абазначэнні дзеяча ў пасіўных канструкцыях 
адпавядае тв. скл.) : The palace was built by 
Napoleon. Палац быў пабудаваны Напалео-
нам; The town was destroyed by fi re. Горад быў 
знішчаны пажарам. 5. (абазначае аўтарст-
ва, адпавядае родн. скл.) : a play by Shake-
speare п’е са Шэкспı ра 6. (абазначае спосаб 
дзеяння, манеру) : earn money by writing 
зарабля ць гро шы літарату  рнай пра цай; enter 

by the door увайсцı  праз дзве ры; send by air-
mail пасыла ць авіяпо штай; take smb. by the 
hand узя  ць каго  -н. за руку  ; travel by car 
е  хаць на машы не; by accident выпадко  ва; by 
mistake памылко  ва; little by little патро хy; 
step by step крок за кро кам, паступо  ва 7. (у 
адпаведнасці з, згодна з, паводле) па, пад; by 
the rules па пра вілах; a doctor by profession 
ура ч па прафе сіі; He goes by the name of John. 
Ён вядомы пад імем Джон. 8. (пры ўказанні 
на колькасць) на, за; older by 2 years старэ  й-
шы на 2 гады ; divide 10 by 5 дзялı ць 10 на 5; 
sell by the metre прадава ць ме трамі; pay by 
the hour плацı ць пагадзı нна 9. (у клятвах) : 
By God he has done it! Клянуся Богам, ён гэта 
зрабіў! ♦ by the way/by the by між ı ншым, 
дарэ чы; By the way, what happened to her lat-
er? Дарэчы, што з ёю сталася пазней?

bye, bye-bye  interj. infml быва й!; 
быва йце!; паку ль!; да пабачэ  ння; да спатка  н-
ня; быва йце здаро вы; She waved bye-bye. Яна 
памахала рукой на развітанне.

by-election  n. BrE дадатко выя вы- 
бары

Byelorussian1 n. hist. → Belarusian1

Byelorussian2  adj. hist. → Belaru-
sian2

bygone  adj. міну лы, перажы ты; by-
gone years міну лыя гады ; “The Tale of Bygo-
ne Years” «Апо весць міну лых гадо ў» (твор)

bygones  n. pl. : ♦ let bygones be by-
gones ≅ што прайшло  , то е быльняго  м па-
расло ; траво ю зарасло   і вадо ю сплыло 

by-law  n. 1. BrE пастано ва о рганаў 
мясцо вай ула ды 2. AmE зако н або  пра віла 
клу ба ці фı рмы

bypass1  n. 1. аб’е зд, аб’язна я даро га 
2. med. абво д, абхо д (пра аперацыю); heart 
bypass surgery абво дная апера цыя на сэ рцы

bypass2 v. аб’язджа ць, абхо дзіць; віля ць, 
хітры ць

by-product n. 1. пабо чны праду  кт 
2. пабо чны вы нік; One of the by-products of 
unemployment is an increase in crime. Адным з 
вынікаў беспрацоўя з’яўляецца павелічэнне 
злачыннасці.

byre n. BrE, dated хле ў, каро ўнік
byroad  n. 1. прасёлкавая даро га 

2. аб’е зд, аб’язна я даро га
bystander  n. све дка, назіра льнік 

(здарэнняў); a casual bystander выпадко  вы 
све дка

byte n. comput. байт 
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byway  n. 1. прасёлкавая даро  га 
2. byways pl. ма ладасле даваная або  малазнач -
ная галіна  (навукі, ведаў і да т.п.)

byword  n. 1. сı мвал, увасабле нне 
2. пры маўка, крыла тае сло  ва

Byzantine () adj. 1. візанты йскі; 
Byzantine style візанты йскі стыль 2. fml за-
блы таны, склада ны; an organization of by-
zantine complexity арганіза цыя візанты йскай 
скла да насці (па сваёй структуры)

Cc
C, c n. 3-я лiтара англiйскага алфавiта 
C1 n. mus. но та «до» 
C2 n. акадэмı чная адзна ка «здавальня юча»; 

She got a C in maths. Яна атрымала «здаваль-
няюча» па матэматыцы.

C3 (пісьмовае скар. ад Celsius/centigrade) гра-
дус/гра дусы па Цэ льсiю/па стогра  дуснай 
шка ле 

с. (пісьмовае скар. ад) 1. century стаго ддзе 
2. circa лацін. пры кладна, прыблı зна; born c. 
1830 нарадзı ўся прыблı зна ў 1830 го дзе 
3. cent цэнт

ca (пісьмовае скар. ад circa) прыблı зна, пры -
кладна

cab n. 1. таксı ; take a cab узя ць таксı ; go 
by cab е хаць на таксı  2. кабіна (грузавiка, 
аўтобуса, цягнiка, пад’ёмнага крана)

cabal  n. fml клı ка (палітычная); гру па 
змо ўшчыкаў; iнтры  га, змо ва

cabana  n. AmE 1. кабı нка на пля жы 
2. бу дка, ха тка

cabaret  n. 1. заба ва, прадстаўле нне 
(песнi i танцы), яко е дэманстру ецца клiе н-
там у рэстара не/начны м клу бе 2. рэстара н, 
начны  клуб, кабарэ ; a singer in a cabaret 
спя ва к кабарэ 

cabbage n. капу ста
cabbie, cabby n. infml таксı ст
cabin  n. 1. каю та; book a cabin on a 

boat заказа ць каю ту на караблı  2. кабı на; the 
pilot’s cabin кабı на пiло та 3. хацı на, ха тка; ка-
мо рка, бу дка; бара к; a summer cabin ле ціш-
ча, да ча

cabin boy n. naut. ю нга (на караблі)
cabinet n. 1. серва нт, ша фка; a kitch-

en cabinet кухо нная ша фка 2. the Cabinet 
кабiне т (мiнı страў); in cabinet на пасяджэ  ннi 
кабiне та мiнı страў; the Shadow Cabinet BrE 
ценявы  кабiне т 

cabinetmaker n. сталя р-чырва-
над рэ ўшчык

cable1  n. 1. кана т, трос 2. ка бель 3. тэ-
легра ма; send smb./receive a cable пасыла ць 
каму -н./атры млiваць тэлегра му

cable2 v. dated тэлеграфава ць
cablegram  n. dated тэлегра ма 

(якая перадаецца па кабелi) 
cable railway n. фунiкулёр
cable television n. ка бельнае тэ-

леба чанне 
cablevision  n. ка бельнае тэлеба-

чанне
caboodle n. : ♦ the whole (kit and) ca-

boodle infml усё
cab rank n. стая нка таксı  
cacao n. (pl. -os) кака ва (дрэва; бабы)
cackle1  n. 1. квахта нне, куда хтанне 

2. го гат (крык гусей) 3. ро гат, хiхı канне 
4. бал батня , гамана , пустасло  ўе; Cut the cack-
le! Хопiць балбатаць!

cackle2  v. 1. квахта ць, куда хтаць 
2. балбата ць, мало ць (языком)

cacti pl. → cactus
cactus n. (pl. cactuses or cacti) ка ктус
CAD    n.  (скар. ад computer-

aided design) камп’ю тарная гра фіка
cadaver n. med. труп
caddie, caddy  n. sport той, хто падно-

сiць клю шкi i мячы  (у час гульні ў гольф)
cadence  n. 1. fml зніжэ нне го ласу 

2. mus. кадэ нцыя
cadet  n. кадэ т; малады  чалаве к, якı  

пра хо дзiць падрыхто ўку, каб стаць палiцэ й-
скiм або  афiцэ  рам узбро еных сiл; a cadet 
corps кадэ ц кi ко рпус

cadge  v. BrE, infml папраша йнiчаць, 
жабрава ць, кля нчыць, кле нчыць

café n. кафэ , кавя рня 
cafeteria n. кафетэ  рый
caftan, kaftan n. капта н
cage n. кле тка
cagoule n. BrE дажджавı к, лёгкi непра-

мака льны плашч
cahoots  n. : ♦ be in cahoots (with 

smb.) infml быць у змо ве (з кім-н.)
cake n. 1. торт, пiро жнае; кекс; пiро г 2. ля-

пёшка 3. кава лак, кава лачак (мыла) ♦ cakes 
and ale весяло  сць, прые мнасць; you cannot 
have your cake and eat it too aдзi  н пiро  г 
не ль га з’е сцi дво йчы 

caked  adj. абле плены; My shoes are 
caked with mud. На мае чаравікі наліплі ка-
мякі гразі.
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cal (скар. ад calorie) кало рыя
calamine  n. каламı н; calamine 

lotion каламı навы ласьён 
calamitous  adj. fml бядо тны; згу б-

ны, пагı бельны; катастрафı чны
calamity  n. бяда , няшча сце; бе д-

ства, катастро  фа
calcium n. chem. ка льцый
calculate v. 1. вылı чваць, выліча ць, 

рахава ць 2. спадзява цца; меркава ць 
calculated  adj. 1. вы лічаны, пад-

лı чаны; разліко вы 2. наўмы сны, зро блены з 
разлı кам; a calculated insult наўмы сная абра -
за/знява га; a calculated risk свядо мая ры зыка 

calculating adj. 1. лічы льны, пад-
ліко вы; a calculating machine лічы льная ма-
шы на 2. асцяро жны 3. кары слівы, кары ста-
любı вы, карысталю  бны 

calculation n. 1. вылічэ нне, вылı ч-
ванне; at/on a rough calculation па прыблı з-
ных падлı ках; be out in one’s calculations 
памылı цца ў вылічэ ннях/y падлı ках/y разлı-
ках 2. абду мванне, узва жванне 3. кары слівыя 
наме ры, меркава нні; by one’s calculations па 
чыı х-н. разлı ках/меркава ннях 

calculator n. калькуля тар, лічы ль-
ная машы нка 

calculus n. math. злічэ нне
calendar n. калянда р; a calendar for 

2014 калянда р на 2014 год
calf1  n. (pl. calves) цяля , цялё (каровы); 

сланяня , сланянё; дзіцяня  кіта 
calf2 n. (pl. calves) лы тка (частка нагі)
calfskin n. цяля чая ску ра
calico  n. (pl. calicoes) каленко р; BrE 

мітка ль, парка ль 
call1  n. 1. крык, во кліч; a call for help 

крык аб дапамо  зе; the call of an owl крык 
савы ; within call паблı зу, по бач, непадалёку, 
у ме жах чу тнасці 2. тэлефо нны звано  к, вы-
клік, размо ва (па тэлефоне); a local call 
мясцо вы тэлефо нны вы клік; a long-distance 
call міжгаро дні тэлефо нны вы клік; give smb. 
a call пазванı ць каму -н. па тэлефо не; make a 
phone call пазванı ць па тэлефо не; return 
smb.’s call перазванı ць каму -н.; There’s a call 
for you from Paris. Вас выклікае Парыж. 
3.  (кароткі) візı т, наве дванне; захо д (карабля 
ў порт); a courtesy call візı т ве тлівасці; a 
place/a port of call ме сца/порт захо ду; а 
return call візı т у адка з; make/pay a call on 
smb. наве даць каго -н., завіта ць да каго -н., 
нане сці каму -н. візı т; I have several calls to 

make. Мне трэба зайсці ў некалькі месцаў. 
4. патрабава нне; по пыт; патрэ ба; неабхо д-
насць; money on call/money payable at/on 
call пазы ка да запатрабава ння; no call for 
smb./smth. няма  патрэ бы ў кім-н./чым.-н.; I 
have many calls on my time. У мяне зусім 
няма вольнага часу; There’s little call for his 
services. Яго паслугі не карыстаюцца вялікім 
попытам. ♦ а close call infml небяспе чнае/
рызыко ўнае стано  вішча; ≅ на валасо  к ад 
пагı белі; on call па запатрабава нні, па вы-
кліку

call2 v. 1. называ ць, дава ць імя ; What is it 
called in Belarusian? Як гэта будзе па-белару-
ску? 2.  клı каць, зваць, гука ць; call for help 
клı каць на дапамо гу; call on/upon someone to 
do smth. fml закліка ць каго -н. зрабı ць што-н.; 
call to mind узга дваць, успaміна  ць, пры па-
міна ць; call to witness закліка ць у све дкі; call 
smth. to а halt спынı ць што-н.; till called for 
да запатрабава ння 3. тэлефанава ць, званı ць, 
выкліка ць па тэлефо  не; call an ambulance/a 
doctor/a taxi выкліка ць ху ткую дапамо гу/до к-
тара/таксı  4. скліка ць, ззыва ць, арганізо ў-
ваць; call a meeting скліка ць сход 5. наве д-
ваць, захо дзіць, завı тваць; call at захо дзіць 
куды -н.; спыня цца дзе-н. (аб транспартных 
сродках); call on smb. зайсцı да каго -н. ♦ call 
a spade a spade называ ць рэ чы сваı мі імёна-
мі; call it a day infml даво  лі, до  сыць (праца-
ва  ць), на сёння хо піць; call smb.’s bluff не 
даць каму -н. ашука ць сябе ; call smb. to ac-
count прыця гваць каго -н. да адка знасці; call 
smb. names абзыва ць, абража ць каго -н. 
call back  phr.v. клı каць наза д, ад-
клі ка ць; перазванı ць, пазванı ць (у адказ на 
тэ ле фонны званок); call back one’s words 
узя ць свае  сло вы наза д
call forth  phr.v. fml выкліка ць 
(эмоцыі, пачуцці і г.д.)
call in  phr.v. 1. выкліка  ць, запра-
ша  ць; пасыла ць па (каго -н.); 2. патрабава ць 
вярну ць (доўг); call in/into question ста віць 
пад сум не нне 
call off  phr.v. адмяня ць, касава ць; 
ад клада ць, адкла дваць 
call out phr.v. кры кнуць; выкліка ць 
(пажарную каманду, узброеныя сілы); вы-
крыва ць, выяўля ць
call up  phr.v. 1. тэлефанава ць, зва-
нı ць па тэлефо не 2. выкліка ць (успаміны) 
3. пры зыва ць на во інскую/вайско  вую слу жбу 

call box  n. тэлефо н-аўтама т; AmE 
тэлефо нная кабı на
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caller  n. 1. наве двальнік 2. абане нт 
(той, хто тэлефануе) 

call girl  n. прастыту тка па тэлефо  н-
ным вы кліку 

calligraphy n. 1. калігра фія 2. прыго- 
жы по чырк

calling  n. (for) прызва нне, схı льнасць; 
прафе сія

callisthenics n. гімна стыка, пла с-
тыка, рытмı чная гімна стыка; free callisthen-
ics маста цкая гімна стыка

callous  adj. бязду шны, бессардэ  чны, 
нячу лы, неадчува льны, чэ рствы, абыя кавы; а 
callous answer бязду шны адка з; callous in-
difference чэ рствая абыя кавасць; а callous 
man бессардэ чны чалаве  к 

calloused  adj. мазо лісты; calloused 
hands мазо лістыя ру кі 

callow  adj. fml няста лы; няво  пытны, 
недасве дчаны; a callow youth зялёны юна к 

callus n. med. мазо ль
calm1  n. цішыня , зацı шша; a dead calm 

naut. мёртвы штыль ♦ the calm before the 
storm зацı шша пе рад бу рай

calm2  adj. цı хі, ціхамı рны, спако йны; 
рах ма ны; a calm night цı хая ноч; calm 
 we ather цı хае, бязве транае надво р’е; He is 
al ways calm. Ён заўсёды спакойны; Please, 
ke ep calm. Не хвалюйцеся, калі ласка. 

calm3 v. супако йваць; супако йвацца 
calm down  phr.v. супако йваць; 
су пако йвацца

calmly adv. цı ха, спако йна, ціхмя нa
calmness n. спако й, цішыня ; цı ша
calorie n. кало рыя
calorifi c  adj. калары  йны; цепла-

тво  рны
calumny n. fml паклёп
Calvary n. bibl. Галго фа
calves pl. → calf
came past → come
camel n. вярблю д
cameo  n. (pl. cameos) 1. я ркая эпі-

зады чная ро ля, яку ю сыгра ў вядо мы акцёр (у 
тэатры, кіно) 2. каме я

camera n. фотаапара т; кінака мера; тэ-
лека мера ♦ be on camera здыма цца (на тэле-
бачанні); in camera fml на закры тым (судо-
вым) пасяджэ  нні; пры зачы неных дзвяра х; 
канфідэнцыя льна

cameraman  n. (pl. -men) фотарэ-
парцёр; кінаапера тар

camomile, chamomile n. bot. рамо-
нак, рамо н; camomile tea насто й рамо нку 

camoufl age  n. маскіро ўка, камуф-
ля ж

camp1  n. ла гер, прыва л; а concentra-
tion camp канцэнтрацы йны ла гер; the oppo-
sition camp ла гер апазı цыі; make/pitch camp 
станавı цца ла герам, размяшча цца ла герам, 
разбіва ць ла гер 

camp2  v. ста віць, разбіва ць пала ткі; 
жыць у час вандрава  ння/адпачы нку ў пала т-
цы; размяшча цца ла герам

campaign1 n. кампа нія; пахо д; гара-
чая пара ; an election/electoral campaign вы-
барчая кампа нія; an advertising campaign 
рэкла мная кампа нія; an all-out campaign 
усеагу льная кампа нія; a fundraising cam-
paign кампа нія па збо ры сро дкаў; a cam-
paign for human rights кампа нія за правы  
чалаве ка; a campaign to raise money for the 
needy кампа нія па збо ры грo шай для тых, 
хто жыве  ў няста чы/бе днасці/гале  чы; launch/
trigger a campaign пача ць/распача ць/раз гар-
ну ць кампа нію

campaign2  v. (for/against) право-
дзіць кампа нію; выступа ць; агітава  ць 

campaigner n. удзе льнік кампа  ніі; 
a chronic campaigner пастая нны ўдзе льнік 
кампа ній

camp bed n. BrE пахо дны/складны  
ло жак

camp cot n. AmE = camp bed
camper  n. 1. туры ст 2. жылы  аўта-

прычэ п
camping n. адпачы нак у пала тках; go 

camping хадзı ць у турысты чныя пахо ды, 
жыць у час адпачы  нку ў пала тках; а camping 
site ме сца для адпачы нку ў пала тках

campsite n. ме сца для адпачы нку ў 
пала тках

campus  n. універсітэ цкі або  шко ль-
ны гарадо к; кa мпус; live on (the) campus жыць 
ва ўніверсітэ  цкім або   шко льным га рад ку 

can1 modal v. (could) (адмоўныя 
формы cannot, can’t) азначае : 1. (аб’ектыў-
ную магчымасць) магу , мо жаш, мо жа; ма ю, 
ма еш, ма е і г.д.; магчы масць/мажлı васць; I 
can do it. Я магу гэта зрабіць; Can you see 
that? Вы гэта бачыце? 2. (уменне, здольнасць) 
уме ю, уме еш, уме е і г.д.; магу , мо жаш, мо жа 
і г.д. He can speak French. Ён можа/умее раз-
маўляць па-французску; I can’t swim. Я не 
ўмею плаваць. 3. (дазвол, забарону) мо жна; 
не льга; He can go. Яму можна ісці; You can’t 
play football here. Тут нельга гуляць у фут-
бол. 4. (сумненне (у пытальных і адмоўных 
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сказах)) Can it be true? Няўжо гэта праўда?; 
She can’t have said it! Не можа быць, каб яна 
сказала гэта!

can2 n. бляша нка; ба нка; біто н; канı стра; 
а can of beer ба нка/бляша нка пı ва

can3  v. кансервава ць (прадукты харча-
вання); canned fi sh/meat ры бныя/мясны я 
кан се рвы; canned fruit кансервава ная са да вı -
на; canned music infml музы чныя за пісы 

Canadian1  n. кана дзец; кана дка; 
the Canadians кана дцы 

Canadian2 adj. кана дскі; Canadian 
French францу зская мо ва кана дцаў

canal  n. кана л; an irrigation canal 
араша льны кана л

canard n. fml ілжы вая чу тка; 
сенсацы йная вы думка; (газетная) ву тка

canary n. 1. канарэ  йка 2. я рка-жо ўты 
ко лер

cancel v. 1. адмяня ць, касава ць, ану ля-
ва ць; cancel a contract скасава ць кантра кт; 
cancel a debt анулява ць доўг; cancel an or-
der адмянı  ць зака  з; cancel a treaty ануля-
ва  ць/скасава ць дагаво р 2. выкрэ сліваць, вы-
ка со ўваць (напісанае) 3. пагаша ць (пашто-
выя маркі) 
cancel out  phr.v. ураўнава  жваць, 
збалансо ўваць; нейтралізава ць

cancellation n. адме на, анулява н-
не, спыне нне, скасава нне 

cancer n. 1. med. рак 2. Cancer astron. 
Рак (сузор’е); the tropic of Cancer тро пік Ра-
ка 3. Cancer astrol. Рак (знак задыяка; чала-
век, які нарадзіўся пад гэтым знакам) 

candid  adj. шчы ры, чыстасардэ  чны, 
адкры ты, праўдзı вы, прамы 

candidacy n. кандыдату ра
candidate  n. (for) кандыда т; offer 

oneself as a candidate вы лучыць сваю   
кандыдату ру; stand as а Labour candidate 
быць кандыда там ад лейбары стаў

candle  n. све чка ♦ burn the candle at 
both ends безразва жна растра чваць сı лы/зда-
ро ўе; cannot/is not fi t to hold a candle to ≅ не 
ідзе  ні ў яко е параўна нне; ≅ падно ска не ва р-
ты; the game is not worth the candle ≅ aўчы н-
ка не ва рта вы рабу

candlelight n. 1. святло  све чкі; dine 
by candlelight вячэ раць пры све чках 2. змяр-
ка нне, пры цемак

Candlemas (Day)() n. Грамнı цы 
(свята) 

candlestick n. падсве чнік 

candor AmE = candour
candour  n. шчы расць, адкры тасць, 

чыстасардэ  чнасць
C & W n. (скар. ад country and 

western) му зыка ка нтры, папуля рная му  зыка 
ў сты лі, якı  характэ рны для паўднёвых і за-
хо дніх раёнаў ЗША 

candy  n. AmE 1. цуке рка, ледзяне ц 
2. ла су нак, прысма кі ♦ like taking candy from 
a baby infml ве льмі лёгка, ве льмі про ста

candyfl oss n. BrE цукро вая ва та
cane1  n. 1. сцябло  (чароту, трыснягу, 

бамбуку) 2. чаро т; трыснёг; бамбу к (як ма-
тэрыял для вырабу мэблі); sugar cane цукро-
вы трыснёг 3. трысцı на, па лка 4. ро зга; дубе ц 

cane2  v. біць трысцı най/па лкай (у пака-
ранне) 

cane furniture n. пле ценая мэ б ля
cane sugar n. трысняго вы цу кар
canine1 n. fml саба ка
canine2  adj. саба чы; a canine tooth 

клык (у чалавека)
canister  n. 1. бляша нка з ве чкам для 

ча ю, ка вы і г.д. 2. бало нчык; a tear-gas ca nis-
ter бало нчык са слёзатачы вым га зам

cannabis  n. 1. bot. кано плі 2. нарко-
тык з інды йскіх канапе ль/кано  пляў

cannery n. кансе рвавы заво  д
cannibal n. 1. каніба л, людае д 2. infml 

чалавеканенавı снік; злачы нец; злачы нка; лі-
ха дзе й; ліхадзе йка 3. жывёла, яка я паяда е 
асо бін свайго  вı ду

cannibalism  n. канібалı зм, лю-
дае дства; паяда нне асо бін свайго  вı ду

cannon n. гарма та
cannonball n. гарма тнае ядро 
cannon fodder n. гарма тнае мя са
cannot v. адм. форма → can
canoe n. кано э; чо вен; байда рка
canoeist n. вясля р на кано э/байда рцы 
canon  n. 1. кано н; царко ўны зако н 

2. афіцы йны спіс кнiг Бı бліі 3. fml пра віла, 
станда рт; the canons of good taste пра вілы до б-
рага то ну 

canopy  n. 1. балдахı н (над ложкам) 
2.  по лаг; наве с; a canopy of leaves лісцвяны  
шацёр

cant n. 1. крываду шнасць; няшчы рая гу -
тарка 2. жарго н

can’t скар. ад cannot 
canteen  n. стало вая, буфе т (на заво-

дзе, у навучальнай установе і да т.п.) 
canter1  n. алю р, лёгкі гало п, кэ нтар 

♦ win at a canter лёгка дасягну ць перамо гі
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canter2  v. е хаць алю рам, лёгкім гало -
пам (на кані)

canvas  n. 1. парусı на; палатно ; бры-
зе нт 2. карцı на (алеем) 3. канва  (для вышы-
вання) ♦ under canvas у пала тцы; пад па-
русам

canvass  v. 1. збіра ць галасы  (перад 
выбарамі); агітава ць за кандыда таў; падлı ч-
ваць галасы ; збіра ць ахвярава нні 2. выно сіць 
на абмеркава нне (план, ідэю і да т.п.) 

canvasser n. лічы льшчык галасо ў
canyon n. глыбо кая цяснı на, каньён
cap1 n. 1. ша пка, ке пка; фура жка; каўпа к; 

чапе ц, капту р 2. таксама Dutch cap infml 
каўпачо к (жаночы процізачаткавы сродак) 
3. верхавı на; на крыўка; ве чка; cap and gown 
фо рма англı йскіх прафе сараў і студэ нтаў 
♦ cap in hand BrE пако рліва, у ро лі про сь-
біта; if the cap fi ts, wear it ≅ на зло дзею ша п-
ка гары  ць; the cap fits! ≅ не ў брыво  , а ў 
во ка!; сказа ў як звяза ў; секану ў як крапіво ю; 
wear cap and bells ду рня стро іць

cap2  v. 1. надзява ць ша пку; пакрыва ць 
верх 2. крыць; узя ць верх; перагна ць, пе ра-
сяг ну ць 3. sport прыня ць у склад/саста ў ка-
ма н ды ♦ cap an anecdote расказа ць яшчэ  
 больш сме шную гісто рыю 

capability n. 1. здо льнасць 2. (па-
тэнцыйнaя) магчы масць

capable  adj. 1. здо льны, уме лы, ке м-
лівы; а capable pupil здо льны ву чань 2. (of) 
зда тны, схı льны (да чаго-н.), якı  паддае цца 
(чаму-н.); capable of bringing happiness якı  
мо жа прыне сці шча сце; capable of every 
wickedness здо льны на любу ю по дласць; ca-
pable of explanation вытлумача льны, дасту  п-
ны для разуме ння; capable of improvement 
якı  паддае цца паляпшэ нню, удаскана ленню; 
capable of original ideas зда тны да арыгіна ль-
ных ідэ  й; Show what you are capable of. Па-
кажы, на што  ты здатны.

capably adv. уме ла
capacious  adj. fml ёмісты, умяш-

ча  ль ны; прасто  рны; capacious pockets ёміс-
тыя кішэ ні

capacity n. 1. здо льнасць; a capacity 
for labour працаздо льнасць; the capacity to 
pay плацежаздо льнасць; defence capacity аба-
раназдо льнасць; purchasing capacity па купнı ц-
кая здо льнасць 2. аб’ём, ёмістасць; умяшча ль-
насць; a mind of great capacity бага ты 
інтэле кт; fi lled to capacity напо ўнены да 
краёў, ца лкам запо ўнены 3. я касць; паса да; 
in the capacity of/ in one’s capacity as у я кас-

ці (каго-н.) 4. comput. ёмістасць; разра д-
насць; storage capacity ёмістасць па мяці

cape n. мыс; Cape Horn мыс Горн; Cape 
of Good Hope мыс До брай Надзе і

caper1  n. скачо к, infml кале нца; cut a 
caper/cut capers скака ць, дуры цца; адпалı ць 
шту чку

caper2 v. скака ць, дурэ ць, дуры цца, ад-
палı ць шту чку

capita n. : per capita на душу  насе ль-
ніцтва, на чалаве ка

capital1  n. 1. сталı ца; гало ўны го рад 
(штата) 2. вялı кая лı тара; with a capital let-
ter з вялı кай лı тары

capital2  n. капіта л; circulating/fl oating 
capital абаро тны капіта л; fi xed/idle/share 
capital асно ўны/мёртвы/акцыяне рны капіта л 
♦ make capital (out) of smth. нажыва ць ка-
піта л на чым-н.

capital3 adj. 1. сталı чны, гало ўны (пра 
горад); а capital city сталı ца, гало ўны го рад 
(штата) 2. вялı кі (пра літару); а capital 
letter вялı кая лı тара 3. гало ўны, са мы ва жны, 
капіта льны; а capital point гало ўнае/най важ-
не йшае пыта нне; capital repairs капіта льны 
рамо нт; capital stock асно ўны капіта л 4. якı  
кара ецца сме рцю; a capital offence ця жкае 
злачы нства; capital punishment пакара нне 
сме рцю 

capitalism n. капіталı зм
capitalist1 n. капіталı ст
capitalist2 adj. капіталісты чны
capitalize, BrE -ise  v. 1. піса ць з 

вялı кай лı тары 2. ператвара ць у капіта л, 
капіталізава ць 3. (on) нажыва цца, нажыва ць 
капіта л; выкарысто  ўваць што-н. для ўла снай 
вы гады; capitalize on an opponent’s error 
вы карыстаць памы  лку працı ўніка

capricious  adj. капры злівы, зме н лі-
вы, няўсто йлівы (пра надвор’е)

Сapricorn  n. 1. astron. Казяро г 
(сузор’е); the tropic of Capricorn тро пік 
Казяро га 2. astrol. Казяро г (знак задыяка; ча-
лавек, які нарадзіўся пад гэтым знакам)

capsize  v. пераку льваць; пераку ль-
вацца (у вадзе)

capsule n. 1. ка псула; абало нка 2. ка-
бı на касмана ўта, яка я аддзяля ецца ад касмı ч-
нага карабля 

captain  n. 1. капіта н 2. AmE шэф па-
ліцэ йскага ўча стка; ста ршы, гало ўны нача ль-
нік; captains of industry прамысло  выя маг-
на ты
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caption n. 1. загало вак (артыкула, гла-
вы) 2. по дпіс (пад карцінай, ілюстрацыяй, 
здымкам) 3.  цітр, субцı тр

captivate  v. паланı ць, зачаро ўваць, 
заваро жваць; чарава ць, захапля ць

captivating adj. чаро ўны, прыва б-
ны, абая льны, захапля льны; а captivating 
smile чаро ўная ўсме шка

captive1  n. вя зень, пало нны, зняво -
лены

captive2  adj. 1. пало нны, паланёны 
2. зачарава ны, заваро жаны

captivity n. пало н, няво ля, жыццё ў 
няво лі; Some birds will not sing in captivity. 
Некаторыя птушкі не спяваюць у клетцы.

captor n. fml захо пнік
capture1 n. 1. захо п, палане нне, узя ц це 

ў пало н 2. злаўле нне, злоў (злачынцы) 3. тра-
фе й

capture2 v. 1. паланı ць, узя ць у пало н, 
захапı ць 2. злавı ць (злачынцу) 3.  завало даць, 
зачарава ць, захапı ць (уяўленне, увагу і да т.п.)

car  n. 1. (легкавы ) аўтамабı ль; (аўта)ма-
шы на 2. AmE ваго н; a dining car ваго н-рэс-
тара н 

carafe n. графı н
caramel n. караме ль
carat n. кара т
caravan n. 1. карава н 2. чарада  3. фур-

го н, кібı тка 4. BrE жылы  аўтапрычэ п, дом-
аўтапрычэ п

caraway  n. bot. кмен; а caraway 
cake кекс з кме нам

carbide n. chem. карбı д
carbohydrate n. chem. вуг ля во д
carbon n. 1. вугляво д 2. ву галь, графı т 

3. а ркуш капірава льнай папе ры, капı рка; a 
carbon copy ко пія праз капı рку; дакла дная 
ко пія; He is the carbon copy of his father. Ён 
выліты бацька.

carbon paper  n. капірава льная 
папе ра

carbuncle  n. 1. карбу нкул, ску ла 
2. AmE архітэкту рная недарэ чнасць (абраз-
лівы для вока будынак) 3. карбу нкул (каш-
тоўны камень) 

carburetor AmE = carburettor
carburettor  n. карбюра тар
carcass, carcase  n. 1. ту ша (жывёлы) 

2. карка с, касця к, апо рная канстру кцыя 
3. derog. ту ша (пра тоўстага чалавека)

card n. 1. ка ртка, ка ртачка; біле т; пашто ў-
ка; an admission card про пуск; a calling card 
візı тная ка ртка; a Christmas card каля дная 

віншава льная пашто ўка; an identity card па-
све дчанне асо бы; an invitation card за пра-
ша льны біле т; a membership card чле нскі 
біле т; a work record card працо ўная кнı жка 
2. ка рта (ігральная); cards ка рты, ка ртачная 
гульня ; on the cards BrE магчы ма, напэ ўна, 
вераго дна 3. joc. чалаве к, тып, суб’е кт 
4. com put. пла та ♦ smb.’s best/main/stron-
gest/trump/winning card асно ўны, гало ўны 
ко зыр; get your cards BrE, infml быць зво ль-
неным/зво леным з паса ды; give smb. their 
cards BrE зво льніць/зво ліць каго -н. з паса ды; 
have a card up your sleeve мець запасны  ко-
зыр; hold (all) the cards ≅ мець перава гу; 
hold/keep/play your cards close to your chest 
не раскрыва ць свае  ка рты; lay/put your cards 
on the table раскры ць свае  ка рты 

cardboard  n. кардо н (цвёрдая папе-
ра); a cardboard binding цвёрды пераплёт; a 
cardboard box кардо нка; a cardboard cover 
цвёрдая вo кладка (кнігі)

card fi le n. картатэ  ка
cardiac  adj. med. сардэ чны; cardiac 

artheries сардэ чныя артэ рыі; a cardiac mus-
cle сардэ чны му скул

cardigan n. кардыга н (шарсцяны вя-
заны жакет з доўгімі рукавамі без каўняра 
на гузіках)

cardinal1  n. 1. кардына л (царкоўны 
сан) 2. кардына л (птушка) 3. я рка-чырво ны/
пунсо вы кo лер 4. math. ко лькасны лічэ  бнік

cardinal2 adj. 1. асно ўны, гало ўны, са- 
мы істо тны; кардына льны; cardinal argu ments 
гало ўныя, асно ўныя до вады; the cardinal 
me rit гало ўная заслу га; cardinal numbers 
ко ль касныя лічэ  бнікі; the four cardinal po-
ints чаты ры кіру нкі све ту 2. я рка-чырво ны, 
пунсо вы 3. кардына льскі

card swipe  n. машы на, яка я счы т-
вае інфарма цыю з крэды тнай або   дэ бетнай 
ка рткі кліе нта 

care1  n. 1. кло пат; апе ка; нагля д; free 
from care бесклапо тны, бестурбо  тны 2. ува-
га, асцяро жнасць, асцяро жлівасць, асцяро га; 
аба члівасць; Glass, handle with care! Шкло! 
Асцярожна!; Take care! Беражы цеся/беражы- 
ся/беражы (це) сябе /будзь(це) асцяро жны(я)!; 
да пабачэ ння. 3. дба нне, руплı васць, стара н-
не ♦ in the care of/in smb.’s care пад нагля -
дам/пад апе каю/на ўтрыма нні каго -н.; take 
care of клапацı цца (пра); under the doctor’s 
care пад нагля дам урача 

care2  v. 1. (about, for) клапацı цца, ру піц-
ца, дагляда ць 2. (about) турбава цца, хвалява ц-
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ца; дбаць; Who cares? Мяне гэта не турбуе/не 
цікавіць; I don’t care. Мне ўсё роўна; I don’t 
care a damn/a straw/a button. infml Мне на 
гэта напляваць. 3. (for) любı ць, падаба цца; 
ру піцца, дбаць (пра каго/што-н.) 4. мець 
жада нне, жада ць, хаце ць; Would you care for 
a cup of tea? Хочаш/хочаце кубак чаю? ♦ I 
couldn’t care less infml мне на гэ та наплява ць

career1  n. 1. заня так; прафе сія 2. жыц-
цёвы шлях 3. кар’е ра; по спех 4. ху ткі бег, 
кар’е р; in full career на ўсю  моц, наўска ч, на 
ўсю  сı лу, стрымгало  ў

career2  v. 1. імча цца, не сціся на ўсю   
моц 2. гнаць каня  

carefree  adj. бесклапо тны, бестурбо  т-
ны; шчаслı вы

careful  adj. 1. (of/with) асцяро  жны, 
пı  ль ны 2. (about) клапатлı вы 3. дба йны, 
стара нны, руплı вы ♦ you can’t be too careful 
лı шняя асцяро жнасць не пашко дзіць

carefully  adv. 1. асцяро жна, пı льна, 
ува жна 2. клапатлı ва 3. дба йна, руплı ва 

careless  adj. 1. нядба йны; няўва жны, 
няўва жлівы 2. (of) бесклапо тны, бестурбо  т-
ны; легкаду мны

carelessly  adv. 1. нядба йна; няўва ж-
на, няўва жліва 2. (of) бесклапо тна, бестурбо т-
на; легкаду мна

carelessness n. 1. нядба йнасць; няў-
ва жлівасць 2. бесклапо тнасць, бестурбо т-
насць; легкаду мнасць

carer  n. сядзе лка (тая, што даглядае 
хворага, састарэлага, інваліда, асабліва до ма)

caress1 n. ла ска, пяшчо  та
caress2  v. пе сціць, ла шчыць, мілава  ць, 

галу біць
caret n. паліграфı чны знак˄ уста ўкі
caretaker n. нагля дчык; нагля дчыца; 

выко нваючы абавя зкі (часова)
cargo  n. (pl. cargoes or cargos) груз 

(карабля, самалёта); inward/outward cargo 
ı м партны/э  кспартны груз 

caricature n. 1. карыкату ра 2. вы-
сме йванне; адлюстрава  нне, пака з, перада ча ў 
карыкату рным вы глядзе; паро  дыя, саты ра

caries n. med. кастае да, ка рыес, ка ры ёз
carious() adj. med. ка рыесны, карыёзны
carnage n. крыва вая бо йня, разня 
carnation  n. 1. bot. гваздзı к 2. я рка-

ружо  вы або  чырво ны ко лер
carnival  n. карнава л; ма сленіца; фес-

тыва ль
carnivore  n. 1. zool. драпе жнік, дра-

пе жная жывёліна 2. bot. насякомае дная рас-
лı на

carnivorous adj. 1. zool. драпе жны 
2. bot. насякомае дны

carol1  n. 1. вясёлая каля дная пе сня 
2. свято чны гімн; Christmas carols каля дкі

carol2  v. 1. апява ць, усхваля ць, ус лаў-
ля ць 2. калядава ць

caroller  n. каля днік, калядо ўшчык 
(той, хто пяе калядную песню; той, хто 
 ўс лаўляе, усхваляе)

carolling n. шчадрава нне
carousal n. шу мная папо йка, вы піўка
carouse v. балява ць; банкетава ць; п’я н-

стваваць
carousel n. = carrousel
carp1 n. zool. карп
carp2  v. 1. (at) прыдзіра цца, чапля цца; 

незычлı ва/нядобразычлı ва/зласлı ва кры тыка-
ва ць 2. бурча ць 

carpenter  n. цясля р; сталя р; a car-
penter’s bench варшта т

carpentry n. цясля рства, цясля рскае 
рамяство ; сталя рства

carpet  n. дыва н; кілı м; a magic carpet 
кілı м-самалёт; a runner carpet дывано вая 
даро жка; roll out the red carpet for smb. 
прыма ць каго -н. з паша най ♦ be/get called on 
the carpet AmE, infml атрыма ць наганя й

carpetbagger  n. паліты чны аван-
туры ст 

carriage  n. 1. экіпа ж; карэ та 2. паса-
жы рскі ваго н 3. цяле жка, вагане тка 4. карэ  т-
ка (пішучай машынкі) 5. пераво зка, транс-
пар ціро ўка, транспартава нне 6. паста ва 7. com-
put. карэ  тка 

carrier  n. 1. насı льшчык; разно  счык; 
разно счыца; пасы льны; кур’е р 2. AmE паш-
тальён 3. тра нспартная канто ра; тра нс парт-
нае аге нцтва 4. naut. авіяно сец 5. бага жнік 
(матацыкла) 6. med. бацылано сьбіт; бацы ла-
но сьбітка

carrier bag n. BrE паке т для паку-
пак (папяровы або пластыкавы) 

carrier pigeon n. пашто вы го луб
carrot  n. 1. мо рква 2.  infml абяца ная 

ўзнагаро да ♦ the carrot and (the) stick бізу н і 
пе рнік; hold out/offer a carrot to smb. 
спакуша ць, прапано ўваючы ўзнагаро  ду/пры-
віле і

carrousel n. карусе ль
carry1  n. comput. перано с; a carry fl ag 

прыме та перано су
carry2  v. 1. насı ць, не сці (на сабе, з са-

бой) 2. вазı ць, ве зці 3. перано сіць 4. прыно-
сіць 5. змяшча ць (у сабе) 6. право дзіць, 
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прыма ць (закон, рэзалюцыю) 7. AmE ганд-
лява ць (чым-н.) ♦ carry weight мець аўта ры-
тэ т, уплы ў; carry the day атры мліваць/за-
ваёўваць перамо  гу; дабіва цца перамо гі
carry away  phr.v. ахо пліваць, апа-
но ўваць (пра пачуцці); захапля ць, зачаро ў-
ваць
carry off  phr.v. 1. выйграва ць 2. вы-
тры м ліваць
carry on  phr.v. праця гваць
carry out  phr.v. выко нваць, здзяй-
сня ць

cart1  n. 1. двухко лка; воз, калёсы, драбı-
ны 2. каля ска; та чка ♦ put the cart before the 
horse ста віць калёсы напе радзе каня , рабı ць 
(што-н.) шы варат-навы варат

cart2 v. е хаць/ве зці на во зе
carthorse n. ламавы  конь, ламавı к
cartilage n. anat. храсто к
carton n. кардо нная скры нка; кардо нка; 

паке цік (малака, соку і да т.п.)
cartoon  n. 1. карыкату ра; малю нак 

камı чнага/сатыры чнага зме сту 2. ко мікс; се-
рыя гумарысты чных малю нкаў 3. мульты плі-
кацы йны фільм 4. эскı з

cartridge  n. 1. патро н 2.  ка ртрыдж 
3. comput. касе та, ка ртрыдж

cartridge belt  n. патранта ш; ку-
лямётная сту жка 

cartridge case n. патро нная гı льза
cartridge paper  n. папе ра для 

малява ння, эскı заў 
cartwheel  n. куля нне це раз/праз 

галаву 
carve  v. 1. рэ заць, вырэ зваць, вырaза ць 

(па дрэве, косці і да т.п.); высяка ць (з каме-
ню) 2. рэ заць (смажаніну) кава лачкамі ♦ car-
ved in stone якı  не льга змянı ць

cascade1 n. каска д
cascade2 v. па даць каска дам
case1  n. 1. вы падак; абста  віны; an indi-

vidual case адзı нкавы вы падак; a special case 
асаблı вы вы падак 2. до вад, аргуме нт; have a 
case мець што сказа ць у сваё апраўда нне; the 
case (for, against) аргуме нт (на кары сць, су-
праць) 3. (судовая) спра ва; dismiss the case 
спынı ць спра ву (у судзе); hush up the case 
замя ць спра ву 4. хво ры, пацые нт; той, хто 
знахо дзіцца пад нагля дам (урача, выхаваль-
нікаў, паліцыі і да т.п.) 5. ling. склон ♦ as 
 the case may be у зале жнасці ад абста він; as 
the case stands пры да дзеных абста вінах; in 
any case ва ўся кім ра зе/вы падку; пры любы  х 
абста вінах; in case (of) у вы падку, калı ; калı  
зда рыцца так, што; in no case ні ў я кім ра зе; 
in such a case у такı м ра зе/вы падку

case2 n. 1. скры нка 2. чамада н 3. кейс
case history n. гісто рыя хваро бы
cash1 n. 1. ная ўныя гро шы, гато ўка; cash 

and carry store кра ма, яка я гандлю е за ная ў-
ныя гро шы; cash on delivery накладны  пла-
це ж; cash register ка савы апара т, ка са; pay 
by/in cash плацı ць ная ўнымі грашы  ма; sell 
for cash прадава ць за ная ўныя гро шы 2. infml 
гро шы; be short/out of cash не мець гро шай 

cash2  v. ператвара ць у ная ўныя гро шы; 
cash a cheque атрыма ць гро шы па чэ ку 
♦ cash in your chips infml паме рці
cash in phr.v. нажыва цца (на чым-н.); 
выкарысто ўваць (што-н.) 

cashier n. касı р; касı рка
cashless  adj. безная ўны (які выконва-

ецца без наяўных грошай праз крэдытныя 
або дэбетныя карткі), безграшо вы; cashless 
society грама дства, у якı м ку пля і про даж та-
ва раў і паслу  г ажыццяўля ецца шля хам без-
на я ўных/безграшо вых разлı каў 

cask n. бо чка; бо чачка
casket n. 1. шкату лка; куфэ рак; скры -

начка 2. AmE труна , дамавı на
casserole  n. 1. кастру лька, ро ндаль 

(дзе тушыцца і падаецца на стол ежа, асаб-
ліва мяса і гародніна) 2. прыгатава ная ў 
кастру льцы е жа (асабліва мяса і гародніна)

cassette  n. касе та; а cassette recorder 
касе тны магнітафо н

cast1  n. 1. размеркава нне ро ляў; склад, 
саста ў выкана ўцаў 2. фо рма для ліцця  (ме-
талу) 3. склад (розуму) 4. кідо к 5. гіпс

cast2  v. (cast) 1. кı даць, кı нуць; гля нуць, 
зірну ць; cast a glance кı нуць по зірк, cast 
anchor кı нуць я кар 2. размярко ўваць (ролі) 
3. : cast a vote for/against прагаласава  ць за/
су праць ♦ be cast down lit. быць у прыгне-
чаным/засму чаным ста не; cast lots кı нуць 
жэ рабя; the die is cast жэ рабя кı нута, вы бар 
зро блены
cast about  phr.v. абду мваць, ва-
ру шы ць круцı ць (мазга  мі)
cast aside phr.v. пакіда ць; адкла-
да ць, часо ва адмаўля цца (ад чаго  -н.)
cast away  phr.v. 1. выкı дваць 
2. па кı  нуць, закı  нуць 3. пацярпе  ць караб-
лекру шэ  нне
cast down phr.v. 1. скı нуць, зве р г-
нуць, зры нуць 2. апуска ць (вочы)
cast off  phr.v. 1. пакіда ць (каго -н./
што-н.) 2. скіда ць, скı дваць; мяня ць (скуру) 
3. за ко нчыць апо шні радо к у вяза нні 4. ад-
ліва ць (метал)
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cast on  phr.v. набіра ць пе тлі (у вя-
занні пруткамі)
cast out phr.v. выганя ць; высяля ць; 
выкіда ць

castanets n. pl. кастанье ты
castaway  n. 1. ахвя ра караб ле кру-

шэ ння (той, хто пацярпеў караблекрушэнне 
і даплыў да бязлюднага вострава) 2. заня-
дба ны, адры нуты чалаве к; выгна ннік; выгна н-
ніца

caster AmE = castor
cast iron1 n. чыгу н
cast-iron2 adj. 1. чыгу нны 2.  цвёр-

ды; мо цны; трыва лы; непахı  сны; нязло мны
castle  n. 1. за мак 2.  тура  (шахматная) 

♦ an Englishman’s home is his castle дом 
англіча ніна – яго  крэ пасць; castles in the air/
castles in Spain няздзе йсныя/нездзяйсня ль-
ныя/нязбы тныя ма ры; паве траныя за мкі

castor n. BrE 1. ко льца, ро лік (на нож-
ках мэблі) 2. пе рачніца; сальнı ца; a set of cas-
tors судо к (для прыпраў) 

castor oil n. рыцы на 
castor sugаr n. цукро вая пу дра
castrate  v. кастры раваць, лягча ць, 

па клада ць
castration  n. кастра цыя, лягча нне, 

паклада нне
casual  adj. 1. выпадко вы; часо вы; 

earn a living by casual labour зарабля ць на 
жыццё выпадко вай пра цай; а casual labourer 
падзёншчык 2.  нядба йны, неаха йны; be 
casual towards one’s dress не звярта ць аса б-
лı вай ува гі на сваю   во пратку 3. не сур’ёзны; 
павярхо ўны; a casual glance мімалётны 
 по зірк 4. ненадзе йны; a casual person нена-
дзе йны чалаве к 5. непастая  нны 

casually  adv. 1. выпадко  ва; мімахо-
дам; за адны м ра зам 2. ненаўмы сна 3. нядба й-
на, няўва жна, няўва жліва; павярхо ўна

casualty n. 1. ахвя рa няшча снага вы-
падку 2. mil. той, хто вы быў са стро ю 3. pl. 
casualties mil. стра ты ў жыво й сı ле; ахвя ры; 
уро н; suffer heavy casualties не сці ця жкія 
стра ты

cat  n. кот; ко шка, ко тка ♦ be the cat’s 
whiskers/pyjamas infml быць высо кай ду мкі 
(аб кім/чым-н.); cat-and-dog life infml ве чныя 
сва ркі; жыць як кот з саба кам; fat cats фіна н-
савыя тузы ; let the cat out of the bag infml 
прагавары цца, разбалбата  ць сакрэ  т; like a 
cat on hot bricks ≅ як вуж на патэ льні; як на 
іго лках; як у пры  саку; як чорт пе рад хма рай; 
like a cat that’s got the cream BrE ве льмі 

задаво лены сабо ю; rain cats and dogs infml 
ліць як з вядра /цэ бра (пра дождж)

catalog AmE = catalogue
catalogue n. катало г
catalyst n. chem. каталіза тар (такса-

ма перан.)
catapult n. 1. рага тка 2. катапу льта; 

a catapult seat сядзе нне, яко е катапульту ец ца  
з лята льнага апара та

catastrophe n. катастро фа
catastrophic adj. катастрафı чны
catch1  n. 1. злаўле нне; лаўле нне; злоў 

2. уло  ў (рыбы) 3. па  стка; падма  н; падэ  сць, 
хı трасць; that’s the catch у тым вось і ўся хı т-
расць; there must be a catch somewhere тут 
што сьці не так; тут ёсць не йкая падэ сць 
4. вы гадная здабы ча; no catch/not much of a 
catch незайздро сны набы так; грош цана  
5. за саўка; зава ла; кля мка; шпінгале т 6. : 
with a catch in her voice перары вістым го-
ласам7. sport кэч ♦ (а) catch 22 «па стка-22» 
(парадаксальная сітуацыя, з якой няма вый-
сця); «зачарава нае ко ла»

catch2  v. (caught) 1. лавı ць, даганя ць 
2. паспе ць; catch a train паспе ць на цягнı к 
3. улавı ць (сэнс, матыў і да т.п.); зразуме ць 
4. : Нe caught his breath. У яго перахапіла 
дыханне. ♦ catch a cold прастудзı цца; catch 
fi re загарэ  цца; catch hold of smth. ухапı цца 
за што-н.; catch it атрыма ць наганя й; catch 
sight/a glimpse of уба чыць, угле дзець на 
імгне нне; catch smb.’s attention/eye прыця г-
ваць чыю -н. ува гу; catch up on sleep адаспа ц-
ца; catch up with smb. даганя ць, дагна ць 
каго -н.
catch on phr.v. infml стаць мо  дным; 
прывı цца 

catching  adj. 1. зара зны; зара злівы 
2. захапля льны, ціка вы

catchphrase n. кı дкая фра за, ло зунг 
catchy adj. 1. лёгказапаміна льны; a cat-

chy song пе сня, яку ю лёгка запо мніць 2. кı д-
кі; якı  прыця гвае ўва гу 

category n. катэго рыя; клас; разра д
cater  v. 1. (for) пастаўля  ць правı зію; 

забяспе чваць харчава ннем; абслуго ўваць; ca-
ter for dinners/receptions абслуго ўваць абе-
ды/прыёмы 2.  (to) дагаджа ць; cater to low 
tastes патура ць дрэ ннаму гу сту

caterer  n. 1. пастаўшчы к правı зіі 
2. гас пада р; зага дчык, адміністра тар (гатэля, 
рэстарана і да т.п.) 

caterpillar n. zool. ву сень
cathedral  n. сабо р; кафедра льны 

сабо р; St. Paul’s Cathedral сабо р св. Па ўла
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Catherine wheel n. 1. агняво е ко-
ла, феерве рк 2. archit. кру глае акно  3. куля н-
не «ко лам»

Catholic n. каталı к, като лік; каталı чка
catholic  adj. шыро кі; разнаста йны; 

усеабды мны, усебако вы; экуменı чны; a man 
of catholic taste чалаве к з разнаста йнымі 
інтарэ  самі

catkin n. bot. каташо к, ко цік
catnap n. каро ткі сон
cattle  n. буйна я рага тая жывёла; валы  , 

быкı  і каро вы; twenty head of cattle два ццаць 
гало ў буйно й рага тай жывёлы; The cattle are 
in the shed. Каровы ў хляве.

Caucasian1  n. каўка зец; 
каўка зка; the Caucasians каўка зцы

Caucasian2 adj. каўка зскі
caught past, p.p. → catch2

caulifl ower n. bot. цвятна я капу ста
causative adj. 1. прычы нны, каўза ль-

ны 2. ling. каўзаты ўны
cause1  n. 1. прычы на; падста ва; наго да; 

the cause of war/fi re прычы на вайны /пажа ру; 
without good cause без ува жлівай прычы  ны; 
There is no cause for anxiety. Няма ніякай пад-
ставы для хвалявання; You have no cause for 
complaint/ no cause to complain. У вас/у цябе 
няма падставы для скаргі/для таго, каб скар-
дзіцца. 2. спра ва; fi ght for the cause of justice 
змага  цца за справядлı вую спра ву; make com-
mon cause with smb. станавı цца на чый-н. 
бок, далуча цца да каго -н. для агу льнае спра вы

cause2  v. 1. прычыня ць 2. выкліка ць, 
з’яў ля цца прычы най; What caused his death? 
Ад чаго ён памёр?; Што з’явілася прычынай 
яго смерці?; What causes the tides? Што вы-
клікае прылівы?; This has caused us much 
anxiety. Гэта прынесла нам шмат турбот. 
3. прымуша ць

caustic adj. 1. chem. каўсты чны 2.  е д-
кі; з’е длівы

caution1  n. 1. асцяро жнасць, асцяро га, 
аба члівасць 2. перасцяро га; папярэ джанне; 
give a caution (to) зрабı ць папярэ джанне 
♦ cast/throw caution to the wind(s) пача ць 
рызыкава ць

сaution2  v. папярэ джваць; перасцера-
гаць

cautionary adj. папераджа льны
cautious adj. асцяро жны, аба члівы
cavalier  adj. бесцырымо нны; фа на-

бэ рысты, ганары сты, напы шлівы; пага рд лі-
вы; cavalier manners развя зныя мане ры/ па-

во дзіны; a cavalier tone пага рдлівы тон; ca-
valier treatment of smb. бесцырымо ннае 
абы хо джанне з кім-н.

cavalry n. кавале рыя, ко нніца
cave n. пячо ра; по ласць; упа дзіна; я міна

cave in  phr.v. 1. асяда ць, апада ць, 
апус ка цца 2. уступа ць, адступа ць, здава цца

cavern n. вялı кая пячо ра
caviar(e) n. ікра  (рыбная) 
cavity  n. 1. упа дзіна; по ласць 2. med. 

по ласць, каве рна; a cavity in a tooth дупло  ў 
зу бе 

caw1 n. ка рканне (пра птушак)
caw2 v. ка ркаць (пра птушак)
CD n. (скар. ад compact disc) кампа кт-

дыск 
CD-player  n. прайграва льнік кам-

па кт-ды скаў
CD-ROM n. (скар. ад compact disc 

read-only memory) кампа кт-дыск для захо ў-
вання да ных камп’ю тaра

cease  v. fml спыня ць, спынı ць; cease to 
exist пераста ць існава ць; cease making smth. 
спынı ць вы пуск чаго -н.; Cease fi re! Спыніць 
страляніну!

ceaseless  adj. fml няспы нны, безупы н-
ны, бесперапы нны, беспераста нны

cedar n. bot. кедр
ceiling n. 1. столь 2. найбо льшая вы шы-

ня ; пік; мяжа  (цэнаў, заробкаў)
celebrate  v. 1. святкава ць; урачы ста 

адзнача ць 2. праслаўля ць, услаўля ць; апя-
ваць 3. служы ць (абедню); адпраўля ць цар-
ко ўную слу жбу, ве сці набажэ  нства

celebrated adj. до бра вядо мы, зна -
ны; славу ты, слы нны; прасла ўлены; усла  ў-
лены; She is celebrated for her beauty. Яна 
праславілася сваёй прыгажосцю.

celebration n. 1. святкава нне 2. ура-
чы стасць; свя та 3. услаўле нне, ушанава нне 
4.  царко ўная слу жба, набажэ нства

celebrity  n. 1.  славу ты/выда тны/
вядо мы чалаве к 2. славу тасць, шыро кая па-
пу ля рнасць

celery n. bot. сельдэрэ й
celestial adj. 1. fml. нябе сны; celestial 

bodies нябе сныя це лы 2. надзвыча йны, чаро ў-
ны, цудо ўны 

celibacy n. цэліба т, бясшлю бнасць; a 
vow of celibacy абяца нне/заро к бясшлю б-
насці

cell  n. 1. турэ  мная ка мера 2.  ке лля 3. ад-
се к, се кцыя 4.  biol. кле тка 5.  electr. элеме нт 
6. comput. ячэ я
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cellar  n. 1. падва л, сутарэ  нне 2. склеп, 
по граб; а wine cellar вı нны склеп

cellist n. віяланчэлı ст; віяланчэлı  стка
cello n. віяланчэ ль
cellophane n. цэлафа н
cellphone n. со тавы тэлефо н, мабı ль-

ны тэлефо н; мабı льнік
cellular adj. 1. кле тачны, якı  склада ец-

ца з кле так; cellular tissue biol., chem. клятча т-
ка 2. ячэ істы, сотападо бны

cellular phone n. = cellphone
celluloid n. цэлуло ід
cellulose n. цэлюло за
Celsius n. шкала  тэрмо метра Цэ  льсія
Celt n. кельт
Celtic1 n. ке льцкая мо ўная гру па
Celtic2 adj. ке льцкі
cement1 n. 1. цэме нт 2. вя зкае рэ чыва, 

яко е цэменту е 3. су вязь, злуча льная сı ла
cement2  v. цэментава ць, замацо ўваць 

(таксама перан.)
cemetery n. мо гілкі, мо гільнік
censor  n. цэ нзар
censorship n. цэнзу ра
censure n. fml асуджэ нне, ганьбава нне; 

а vote of censure во тум недаве ру
census n. пе рапіс; take а census праве-

с ці пе рапіс (насельніцтва)
cent n. 1. цэнт (0,01 долара) 2. : per cent 

працэ  нт, адсо так
cent. (пісьмовае скар. ад century) стаго ддзе
centaur() n. myth. кента ўр
centenary n. 1. стаго ддзе, век 2. сто-

гадо вы юбіле й, со тыя ўго дкі
center  AmE = centre
centigrade  adj. стогра дусны; па-

дзе лены на сто гра дусаў; а centigrade scale 
стогра дусная шкала , шкала  Цэ льсія

centimeter AmE = centimetre
centimetre n. сан тыме тр
centipede n. zool. саракано жка
central  adj. 1. цэнтра льны; central 

heating цэнтра льнае ацяпле нне 2. гало ўны; 
the central fi gures in a novel гало ўныя дзе ю-
чыя асо бы рама нa, геро і рама на

centralize, BrE -ise  v. цэнтраліза-
ваць

centrally adv. : centrally situated раз-
ме шчаны ў цэ нтры (горада); centrally guid-
ed якı  кіру ецца з цэ нтра; а centrally directed 
system цэнтралізава ная сістэ ма 

centre n. 1. цэнтр; сярэ дзіна; the centre 
of attraction цэнтр прыцягне ння; the centre 
of a circle цэнтр кру га; the centre of gravity 

цэнтр цяжа ру; the shopping centre (of a 
town) гандлёвы цэнтр (горада); be the centre 
of attention/interest быць у цэ  нтры ўва гі 
2. sport цэнтравы  

centre forward  n. sport цэнт-
раль ны напада ючы (у футболе, хакеі)

centrifugal  adj. phys. цэнтрабе ж-
ны; centrifugal force цэнтрабе жная сı ла

centrifuge n. tech. цэнтрыфу га
centripetal  adj. tech. цэнтраімклı -

вы; centripetal force цэнтраімклı вая сı ла
centrist1 n. цэнтры ст
centrist2 adj. цэнтры сцкі
century n. 1. сто гадо ў, век 2.  стаго д-

дзе; in the 20th century у двацца тым стаго  д-
дзі

ceramic adj. керамı чны, ганча рны
ceramics  n. pl. 1. кера міка, ганча р-

ства, ганча рная вытво рчасць, ганча рнае май-
стэ  рства 2. кера міка, ганча  рныя вы рабы

cereal n. 1. bot. збо жжавы злак 2. збо ж-
жа, збажына  3. кру пы 4. стра ва з круп (звыч. 
як снеданне)

cerebellum  n. (pl. cerebellums or 
cerebella) anat. мазжачо к (аддзел мозга)

cerebral  adj. anat. мазгавы ; cerebral 
hemispheres мазгавы я паўша р’і; a cerebral 
haemorrhage кровазліццё ў мозг

ceremonial  adj. 1. фарма льны; 
цырыманія льны 2. абра давы, рытуа льны

ceremonious  adj. fml 1. цыры-
мо н ны; ва жны, напы шлівы, надзьму ты 2. цы-
рыманія льны 

ceremony  n. 1. цырымо нія; a wed-
ding ceremony шлю бная цырымо нія; without 
ceremony папро сту, про ста, без цырымо ній 
2. цырыманія л; этыке т

certain  adj. 1. : be certain (of/about) 
быць упэ  ўненым, не мець сумне нняў; Are 
you certain of/about that? Вы/ты ў гэтым 
упэўнены?; He is certain to come. Ён аба вяз-
кова прыйдзе. 2. пэ ўны; акрэ слены; вы зна-
чаны; for a certain reason па пэ ўнай прычы-
не; on certain conditions пры пэ ўных абста-
вінах; to a certain extent у пэ ўнай ступе ні 
3. некато ры, не йкі; a certain person адзı н, 
не йкі чалаве к; There was a certain coldness in 
her attitude towards me. У яе адносінах да 
мяне адчувалася нейкая халоднасць. ♦ for 
certain напэ ўна

certainly  adv. вядо ма, безумо ўна, бяс-
спрэ чна, несумне нна

certainty  n. 1. упэ  ўненасць, перакана-
насць 2. бясспрэ  чны факт
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certifi cate  n. пасве дчанне; серты-
фіка т; a birth certifi cate пасве дчанне аб на-
ра джэ нні, ме трыка; a health certifi cate даве д-
ка аб ста не здаро ўя; a marriage certifi cate 
пасве дчанне аб шлю бе; Certifi cate of Sec-
ondary Education BrE сертыфіка т аб сярэ д-
няй адука цыі

certifi ed  adj. 1. гарантава ны 2. заве -
раны 3. дыпламава ны

certify  v. 1. све дчыць, пасве  дчыць, 
засве дчыць; заве рыць; пацве рдзіць, сцве р-
дзіць; this is to certify гэ тым све дчыцца; I 
certify this as/to be a true copy. З арыгіналам 
згодны./Aрыгіналу адпавядaе. 2. руча цца; cer-
tify to smb.’s character руча цца за каго -н.

cervical  adj. anat. шы йны; cervical 
smear мазо к шы йкі ма ткі; cervical spine шы й-
ны аддзе л пазвано чніка

cervix n. (pl. cervixes or cervices) anat. 
1. шы я 2. шы йка (зуба, маткі)

cessation n. fml спыне нне; a cessation 
of hostilities спыне нне вае нных дзе янняў 

CET  n. (скар. ад Central European 
Time) сярэднееўрапе йскі час

сf. (пісьмовае cкар. ад лацін. confer = compare) 
параўна й, параўна йце

CFC n. (скар. ад chlorofl uorocarbon) 
chem. хларава ны фторвугляро д

CFS  n. (скар. ад chronic fatigue syn-
drome) med. сіндро  м хранı чнай сто  мленасці 
(СХС)

chaffi nch n. zool. берасця нка 
chain1 n. 1. ланцу г; ланцужо к; pl. chains 

ланцугı ; ву зы; по вязі; кайданы  ; in chains у 
ланцуга х 2. паслядо ўнасць; су вязь; шэ раг, 
рад; ход; a chain letter ліст/пісьмо , у якı м 
адраса та про сяць размно жыць яго  і адасла ць 
ı ншым лю дзям; the chain of events ланцу г/
шэ раг падзе й; the chain of mountains го рны 
ланцу г, го рны хрыбе т; chain of proof шэ раг 
до казаў 3. comput. ланцужо к

chain2  v. 1. замацо ўваць ланцуго м, пры-
мацо ўваць ланцуга мі 2. трыма ць у ланцуга х, 
кайдана х; прыко ўваць, прывя зваць (таксама 
перан.); chain (up) a dog пасадзı ць саба ку на 
ланцу г 3. зачынı ць на ланцужо к (дзверы) 

chain mail n. кальчу га
chain reaction  n. chem. ланцуго-

вая рэа кцыя 
chair  n. 1. крэ сла; sit (down) on a chair 

се сці на крэ  сла; get up from/ fall off a chair 
узня цца, уста ць/звалı цца, упа сці з крэ  сла; of-
fer smb. a chair прапанава ць каму -н. се сці 
2. ка федра (у вышэйшай навучальнай уста-

нове); be appointed to a chair атрыма ць ка-
федру; He holds the chair of mathematics. Ён 
кіруе кафедрай матэматыкі. 3.: take the chair 
at a meeting старшы нстваваць на схо дзе, ве с-
ці сход 

chairman n. (pl. -men) старшыня 
chairperson n. старшыня  (мужчына 

або жанчына)
chairwoman n. (pl. -women) стар-

шыня  (жанчына)
chalet  n. 1. шале  (драўляны домік у га-

рах з крутым пахілым дахам) 2. да ча, катэ дж 
у швейца рскім сты  лі

chalk  n. мел, крэ  йда ♦ as different as 
chalk and cheese; like/as chalk and cheese 
нічо га агу льнага/супо льнага; by a long chalk 
нашма т, намно га; зна чна

chalky  adj. мелавы , ва пенны, ва пнавы; 
бе лы як крэ йда

challenge1  n. 1. вы клік; launch a 
challenge against smb. кı нуць каму -н. вы-
клік; meet the challenge прыня ць вы клік 
2. во клік (вартавога)

challenge2  v. 1. выкліка ць (на спа-
борніцтва); кı даць вы клік 2. аклı кнуць, за-
трыма ць (каб праверыць пропуск) 3. сум ня-
ва цца; аспрэ  чваць 4. патрабава ць (увагі) 
5. law аспрэ чваць прыся жных

challenger  n. 1. той, хто выкліка е 
(на спаборніцтва) 2. прэтэндэ нт; прэтэндэнт ка 
3. той, хто аспрэ  чвае або   адхіля  е (што-н.)

challenging  adj. патрабава льны; 
пер спекты ўны

chamber n. 1. за ла пасяджэ  ння 2. па-
ла та (парламента); Chamber of Commerce 
гандлёвая пала та; the Upper/Lower Cham-
ber ве рхняя/нı жняя пала та парла мента 3. па-
ко й (у доме), спачыва льня; за ла (у палацы); а 
chamber concert канцэ рт ка мернай му зыкі; а 
chamber of horrors пако й жа хаў; а chamber 
maid пакаёўка; chamber music ка мерная му-
зыка

chameleon  n. 1. хамелео  н (яшчар-
ка) 2. derog. чалаве к-прыстасава нец

chamomile n. = camomile
champ n. infml = champion 1
champagne n. шампа нскае
champion n. 1. чэмпіён; чэмпіёнка; 

а boxing champion чэмпіён па бо  ксе 2. зма-
га р; змага рка; барацьбı т; абаро нца; прыхı ль-
нік; а champion of women’s rights змага р за 
правы  жанчы н

championship n. 1. першынство , 
чэмпіяна т 2. зва нне чэмпіёна; win a world 
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swimming championship заваява ць зва нне 
чэмпіёна све ту па пла ванні

chance1  n. 1. вы падак; by chance вы-
пад ко ва 2. шанс, шанц; магчы масць, мажлı -
васць; наго да; take one’s chance рызыкава ць; 
have no chance не мець ша нсаў; have not 
much/a poor chance мець ма ла ша нсаў; lose 
the chance упусцı ць магчы масць 

chance2  v. 1. рызыкну ць; Let’s chance 
it. Давай паспрабу ем. 2. здара цца

chancel n. алта р
chancellor n. 1. ка нцлер 2.  дзяржа ў-

ная/юрыды чная асо ба; the Chancellor of the 
Exchequer мінı стр фіна нсаў (у Вялікабры-
таніі); the Lord Chancellor/the Lord High 
Chancellor вярхо ўны суддзя  (і старшыня па-
латы лордаў) 3. прэзідэ нт універ сі тэ та 4. рэ к-
тар (ганаровы)

chandelier n. лю стра; жырандо ль
change1 n. 1. зме на, пераме на; а chan-

ge in the weather зме на надво  р’я; for a chan-
ge для разнаста йнасці; You need a change. 
Вам неабходны пераме ны. 2. рэ шта; small 
change дро бныя гро шы; Keep the chan ge. 
Pэшты не трэба./Рэшту пакіньце сабе. 
3. пераса дка (у транспарце) 4. зме на (бяліз-
ны, адзення) ♦ a change for the better/for the 
worse пераме на на ле пшае/на го  ршае

change2 v. 1. мяня ць; мяня цца; change 
colour змянı цца з тва ру; change trains пе ра-
са джвацца на ı ншы цягнı к 2. замяня ць 
3. змяня ць (вопратку), пераапрана цца 4. па-
мя ня ць; размяня ць (грошы) ♦ change hands 
перахо дзіць у ı ншыя ру кі; change one’s mind 
пераду маць

changeable  adj. зме нлівы, няста-
лы, няўсто йлівы; changeable weather няў-
сто й лівае/зме нлівае надво  р’е 

channel  n. 1. пралı ў; кана л; рэ чышча; 
the (English) Channel Ла-Манш 2. кана л (на 
радыё, тэлебачанні); крынı ца (перан.) 

chant1 n. 1. relig. песнапе нне 2. poet. пе с-
ня 3. дэклама цыя, чыта нне нараспе ў

chant2  v. 1. спява ць, пець; chant smb.’s 
praises апява ць, усхваля ць каго -н. 2. мана-
тон на пець 3. гавары ць або  чыта ць нараспе ў

chaos  n. хао с, беспара дак, бязла ддзе, 
не разбяры ха, блытанı на

chaotic adj. хааты чны, бязла дны
chap  n. infml хлапе ц, хлапчы на, хлапчо , 

малы ; а nice chap до бры хлапе ц, хлапчы на; а 
merry chap гарэ за, весялу  н

chapel n. каплı ца
chaplain n. eccl. капела н

chapped  adj. патрэ сканы, растрэ  сканы; 
chapped hands абсı вераныя/абве траныя ру кі 

chapter  n. 1. раздзе л, ча стка, глава  
(кнігі) 2. перы яд, эпо ха; a chapter in history 
старо нка гісто  рыі

char  v. абву гліваць; абву глівацца; пад га-
ра ць (пра ежу) 

character  n. 1. хара ктар; нату ра; а 
man of character чалаве к з мо цным хара к-
тарам 2. уласцı васць, асаблı васць 3. рэпута-
цыя 4. персана ж 5.  асо ба 6. лı тара; іеро гліф 
7. comput. знак ♦ be in character with smth. 
адпавяда ць чаму -н.; out of character неад-
паве дна  

characteristic1  n. адме тная ры-
са; характэ  рная асаблı васць; уласцı васць

characteristic2  adj. (of) тыпо-
вы; характэ рны, уласцı вы; with his chara cte-
ris tic enthusiasm з уласцı вым яму  энтузія з-
мам

characterize, BrE -ise  v. харак-
тарызава ць

charade n. шара да
charcoal n. драўнı нны ву галь
charge1  n. 1. пла та; цана ; выда ткі, рас-

хо ды 2. абавя зак; адка знасць; апе ка, апекава н-
не; нагля д; be in charge of не сці адка знасць; 
адка зваць (за што-н. або каго-н.) 3. гадава-
нец; гадава нка; выхава нец; выхава нка 4. аб-
вінава чанне; arrest on a charge of murder/
theft арыштава ць па абвінава чаннi ў забо  й-
стве/крадзяжы  5. ата ка 6. зара д 

charge2  v. 1. назнача ць, запро шваць 
цану  2. запı сваць на чый-н. раху нак; Charge 
this to my account. Запішыце гэта на мой ра-
хунак. 3. даруча ць; He was charged with an 
important mission. Яму даручылі важную 
справу. 4. абвінава чваць 5. атакава ць, напа-
даць; накı двацца; ры нуцца 6. tech. зараджа ць 
7. нагружа ць, загружа ць 

charged  adj. 1. зара джаны 2. по ўны, 
напо ўнены

chargé d’affaires  n. (pl. chargés 
d’affaires) паве раны ў спра вах; chargé 
d’affaires a.i. (ad interim) часо вы паве раны ў 
спра вах

charger  n. tech. зара днае прыстаса-
ванне

chariot n. poet. 1. каляснı ца 2.  фаэто н
charioteer n. 1. poet. во знік каляснı-

цы або  фаэто на 2. Charioteer astron. Во знік 
(сузор’е)

charisma  n. хары зма; прыцяга ль-
насць; прыва бнасць, абая  нне, абая  льнасць 
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charismatic  adj. харызматы чны; 
прыцяга льны; прыва бны, абая льны

charitable  adj. 1. дабрачы нны; фі-
лан трапı чны; а charitable organization даб ра-
чы нная арганіза цыя 2. лı тасцівы, мі ласэ  р ны

charity  n. 1. міласэ  рнасць; чу ласць, 
спага длівасць; спачува нне, спага да 2. даб ра-
чы ннасць; дабрачы ннае тавары ства, дабра-
чы н ная ўстано ва ♦ charity begins at home 
хто дба е аб сваёй раднı , той не забу дзе пра 
чужы х 

charm1  n. шарм, прыва бнасць, чаро ў-
насць

charm2  v. 1. зачаро ўваць, чарава ць; 
пры ва бліваць, ва біць 2. заваро жваць; загаво р-
ваць (ад хваробы) 

charm3 n. амуле т
charming  adj. прыва бны, чаро ўны, 

абая льны; What a charming young woman! 
Якая абаяльная/прывабная жанчына!

chart  n. 1. таблı ца; дыягра ма; схе ма; 
план; гра фік; а comprehensive weather chart 
падрабя зная сінапты чная ка рта 2. ка рта 
(марская) 3. the charts infml ча рты (што-
тыднёвы спіс найбольш папулярных музыч-
ных запісаў)

charter1  n. 1. ха ртыя 2.  стату т; the 
United Nations Charter Стату т Арганіза цыі 
Аб’ядна ных На цый 3. прака т (транспарт-
ных сродкаў); фрахт; ча ртар; а charter fl ight 
ча ртарны рэйс 4. пра ва; прывіле  я, прывіле й

charter2  v. 1. заказа ць, наня ць, узя ць 
напрака т (самалёт, аўтобус); (за)фрахтава ць 
(судна) 2. дава ць, дарава  ць прывіле ю

charwoman  n. dated (pl. -women) 
прыбіра льшчыца 

chase1  n. 1. паго ня, прасле даванне; give 
chase (to) smb. гна цца за кім-н. 2. палява нне, 
ло ўля; паляўнı чыя 3. паляўнı чае ўго ддзе ♦ а 
wild goose chase паго ня за недасяга льным, 
недася жным

chase2  v. 1. гна цца (за кім-н./чым-н.); 
прасле даваць 2. (after) ганя цца 3. палява ць

chasm  n. 1. lit. глыбо кая раско ліна; 
бе здань, бяздо нне; про рва, прадо  нне 2. fml 
глыбо кае разыхо джанне (у поглядах, густах); 
неадо льная супярэ чнасць

chassis n. (pl. chassis) tech. шасı ; хадава я 
ча стка; ра ма 

chaste  adj. 1. fml цно тны, цнатлı вы, 
нявı нны 2. fml перан. про сты (густ), стро  гі 
(стыль) 

chat1  n. размо ва, гу тарка, гаво рка; сom-
put. чат

chat2  v. (about, to/with) гу тарыць, раз-
маўля ць; гавары ць

château  n. (pl. châteaux or châteaus) 
за мак; за гарадны пала ц (у Францыі)

chatter1 n. 1. балбатня , гамэ  рня 2. шчэ-
бет, шчабята нне; птушы ны го ман 

chatter2 v. 1. балбата ць, мало ць языко м 
2. ля скаць (зубамі ад холаду) 3. брынча ць, 
бры нкаць 4. шчабята ць

chatterbox  n. infml балбату  н; 
балбату ха; лапату н; лапату ха

chatty adj. infml гаваркı ; балбатлı вы
chauffeur  n. наёмны шафёр (прыват-

нага легкавога аўтамабіля)
chauvinism n. шавінı зм 
chauvinist n. шавінı ст; шавінı стка
cheap  adj. 1. та нны, недарагı   2. лёг ка-

дасту пны, якı  лёгка дастае цца/дасяга ецца; а 
cheap victory лёгкая перамо  га 3. дрэ нны, якı  
нічо га не ва рты, нікчэ мны 4. нı зкі, по длы, 
гане бны; а cheap trick зневажа льны жарт 
5. AmE скупы  ♦ on the cheap та нна

cheat1  n. 1. падма ншчык; падма ншчыца; 
ашука нец; ашука нка; махля р; махля рка; кру-
це ль; жу лік; маню ка 2. падма н, ашука нства

cheat2  v. ашу кваць, абду рваць; падма н-
ваць, манı ць; махлява ць

check1  n. 1. праве  рка; кантро  ль 2. за-
тры  м ка; перашко да 3. кле тка (малюнак тка-
ніны) 4. chess шах 5. AmE пту шачка, га лачка 
(знак праверкі) 6. AmE бага жны квіто  к; яр-
лы к; нумаро к (у гардэробе); чэк 7. AmE раху-
нак ♦ hold/keep smth. in check трыма ць што-н. 
пад кантро лем

check2 v. 1. правяра ць, кантралява ць; рэ-
візава ць; параўно ўваць; check with звяра ць; 
супада ць 2. спыня ць; стры  мліваць; check 
oneself стры млівацца; check one’s anger/
laughter стры мліваць свой гнеў/смех; check 
the enemy’s advance прыпыня ць рух працı ў-
ніка напе рад 3.  chess аб’яўля ць шах 4. AmE 
здава ць бага ж у ка меру захо ўвання 5. AmE 
ста віць пту шачку (знак праверкі)
check in  phr.v. рэгістрава цца (у га-
сцініцы, гатэлі, аэрапорце) 
check out  phr.v. расплацı цца за 
гасцı ніцу/гатэ ль і з’е хаць, вы пісацца з гасцı-
ніцы/гатэ ля
check up phr.v. правяра ць

checkbook n. чэ кавая кнı жка
checkers  n. AmE ша шкі; гульня  ў 

 ша ш кі
checklist n. кантро льны спіс
checkmate n. chess шах і мат 
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checkout  n. 1. кантро ль 2. ка са ў 
магазı не самаабслуго ўвання 

checkpoint n. кантро льны пункт
checkroom n. AmE = cloakroom
check-up  n. агля д (медыцынскі, тэх-

нічны); enter a hospital for a check-up ле гчы 
ў бальнı цу на абсле даванне 

Cheddar n. чэ дар (гатунак сыру)
cheek1  n. 1. шчака  2.  infml наха бнасць, 

наха бства ♦ have the cheek to say smth. мець 
наха бства/наха бнасць сказа  ць што-н.; turn 
the other cheek падста віць другу ю шчаку  

cheek2  v. infml паво дзіць/трыма ць сябе  
наха бна; наха бнічаць; гавары ць дзёрзкасці; 
паво дзіць/трыма ць сябе  дзёрзка, хамı ць

cheekbone n. anat. ску ла; with high 
cheekbones шыракаску лы

cheekily adv. infml развя зна; бесцы ры-
мо нна; дзёрзка; наха  бна, па-ха мску

cheekiness n. infml развя знасць; бес-
цырымо ннасць; дзёрзкасць; наха бнасць, на-
ха бства; ха мства 

cheeky  adj. infml развя зны; бесцыры-
мон ны; дзёрзкі; наха бны; ха мскі

cheer1  n. 1. пахва льны або   прывіта льны 
во кліч 2. pl. cheers во плескі, апладысме нты 
3. fml вясёлы настро й; ра дасць; весяло сць; be 
of good cheer быць у до брым настро і, быць у 
гумо ры

cheer2  v. 1. віта ць па хва ль нымі во клічамі, 
апладысме нтамі 2. падбадзёрваць; падтры м-
ліваць сло вам (адабрэннем, пахвалой) 
cheer up phr.v. падбадзёрваць; пад-
бадзёрвацца

cheerful  adj. 1. бадзёры, вясёлы, ра-
дасны 2. я ркі, све тлы (пра дзень)

cheerio  interj. BrE, infml быва й(це)!; 
паку ль!; Cheerio! I’ll see you later. Бывай! Да 
сустрэчы.

cheers interj. 1. за ва ша здаро ўе! 2. BrE, 
infml да пабачэ ння!; да спатка ння!; быва й!; 
бы ва йце!; быва йце здаро вы! (асабліва па тэ-
лефоне) 3. BrE, infml дзя куй!

cheese n. сыр; cottage cheese тваро г
cheesy  adj. 1. тваро жысты 2. infml ке п-

скі, ніку ды не ва рты, дрэ нны, пага ны
cheetah n. zool. гепа рд
chef n. шэф-по вар, гало ўны по вар/ку хар
chemical1 n. хіміка т
chemical2  adj. хімı чны; a chemical 

weed killer гербіцы д
chemist  n. 1. хı мік 2.  BrE аптэ кар, 

фармацэ ўт; a chemist’s (shop) аптэ ка 
chemistry n. хı мія

cheque n. чэк; pay by cheque плацı ць чэ-
кам; а blank cheque незапо ўнены чэк; infml 
карт-бла нш, по ўная свабо  да (траціць грошы) 

chequebook n. чэ кавая кнı жка
cheque card n. чэ кавая ка ртка
chequered adj. 1. клятча сты, у кле тку; 

страка ты, пярэ сты 2. разнаста йны; зме нлівы
cherish  v. 1. пе сціць; патура ць; пяле га-

ваць; мілава ць; любı ць; cherish hopes пе с-
ціць надзе і, спадзява цца 2. захо ўваць (памяць)

cherry  n. вı шня; a cherry grove вı шан-
нік, вішня к; cherry red ко лер вı шні, вішнёвы 
ко лер

chess n. ша хматы
chessboard n. ша хматная до шка
chessman  n. (pl. -men) ша хматная 

фі гу ра
chess player  n. шахматы ст; шах ма-

ты стка 
chest  n. 1. anat. грудна я кле тка, гру дзі, 

грудзı на; a chest trouble сухо ты, туберкулёз; 
бранхı т; a weak chest сла быя лёгкія 2.  ку фар 
♦ get smth. off one’s chest аблягчы ць душу , 
чыстасардэ  чна прызна цца ў чым-н.

chestnut n. 1. кашта н (плод) 2. кашта-
навае дрэ  ва, кашта н 3. кашта навы ко лер 
4. infml гняды /цёмна-ры жы/руды  конь 5. : an 
old chestnut збı ты, бана льны жарт/сюжэ  т 

chest of drawers n. камо да
chew1 n. жава льная гу мка, жва чка, жу йка
chew2  v. жава ць ♦ bite off more than one 

can chew паста віць пе рад сабо й невыкана ль-
ную зада чу 
chew over phr.v. абду мваць

chewing gum n. жава льная гу мка
chewy adj. якı  ця жка перажо ўваецца; якı  

трэ ба до ўга перажо  ўваць, каб праглыну ць
chic adj. шыко ўны
chick  n. кураня , куранё; птушаня, пту-

шанё (якое зусім нядаўна вывелася)
chicken  n. 1. кураня , куранё 2. пту ша-

ня , птушанё 3. ку рыца, кура ціна (страва) 
4. infml баязлı вец, мо края ку рыца ♦ a chick-
en-and-egg situation/problem сітуа цыя/праб-
ле ма, у яко й ця жка адро зніць прычы ну ад вы- 
ні ку; don’t count your chickens before 
they’re hatched кураня т уво сень лı чаць

chicken-hearted  adj. нясме лы, 
баязлı вы; маладу шны 

chickenpox n. ветрана я во спа; вят-
ра нка; catch chickenpox заразı цца вятра н каю

chicory n. bot. цыко рыя
chief1  n. кіраўнı к; нача льнік; шэф; зага д-

чык; дырэ ктар; правады р пле мені
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chief2 adj. гало ўны, асно ўны
chief executive  n. 1. кіраўнı к 

карпара цыі, фı рмы і да т.п. 2. Сhief Execu-
tive прэзідэ нт ЗША

chief inspector  n. гало ўны інс-
пектар

chiefl y adv. гало ўным чы нам, у пе ршую 
чаргу , перава жна

chieftain n. правады р (племені, клана) 
chilblains n. pl. абмарaжэ  нне; абма-

ро жаныя, змаро жаныя ме сцы
child n. (pl. children) 1. дзіця , дзіцё; дзі-

цяня , дзіцянё 2. няво пытны, недасве дчаны, 
неспрактыкава ны чалаве к 3. дзе цішча; дзіця ; 
a child of the 80s дзіця  васьмідзяся тых 
(гадо ў) ♦ а child’s play про стая спра ва; be 
with child dated чака ць дзіця , быць цяжа рнай

childbirth n. дзетараджэ  нне; ро ды
childhood  n. дзяцı нства; а happy 

childhood шчаслı вае дзяцı нства; be in one’s 
second childhood здзяцı нець

childish  adj. 1. дзіця чы; childish 
sports дзіця чыя гу льні; а childish voice 
дзіця чы го лас 2. дзіця чы; дзяцı ны, дзяцı н-
лівы; інфанты льны; няста лы; а childish ar-
gu ment наı ўнае разважа  нне; childish be ha-
viour дзіця чыя паво дзіны; а childish idea 
несур’ёзная ду мка; childish mind няста лы/
няспе лы ро зум

childless  adj. бяздзе тны; childless 
couples бяздзе тныя па ры

childlike adj. дзіця чы; нявı нны, бяз-
вı нны; childlike trust дзіця чая даве рлі васць 

children pl. → child
Chilean1  n. чылı ец; чылı йка; the 

Chileans чылı йцы
Chilean2 adj. чылı йскі
chill1 n. 1. хо лад; take the chill off крыху /

тро хі падагрэ  ць; There was a chill in the air 
this morning. Зранку ў паветры адчуваўся хо-
лад. 2. хало днасць (у адносінах) 3. прасту да; 
д ры жыкі; catch a chill прастудзı цца 

chill2  v. ахало джваць, ахаладзı  ць; асту дж-
ваць, астудзı ць; be chilled to the bone празя б-
нуць/праме рзнуць да са мых ко стак; chill 
smb.’s enthusiasm ахало джваць чый-н. эн ту-
зія зм/запа л; chilled beef хало дная я ла вічына 
(страва)

chilliness  n. 1. халаднава тасць 2.  су-
хасць, хало днасць

chilling  adj. стра шны; а chilling tale 
апо весць, ад яко й дры жыкі бяру ць, стра шная 
гісто рыя

chilly1 adj. 1. хало дны; халаднава ты; зя б-
кі, зо лкі 2. перан. сухı , халаднава ты, непры-
ве тлівы

chilly2 adv. 1. хо ладна, зя  бка 2. перан. су-
ха, халаднава та, непрыве тліва

chime1 n. 1. звон, перазво н 2. pl. chimes 
кура нты 3. гармо нія, сула ддзе, му зыка (вер-
ша)

chime2  v. 1. звіне ць (пра званы); The 
bells are chiming. Звіняць званы. 2. біць, ад бі-
ва ць, прабіва ць (пра гадзіннік); The clock 
chimed midnight. Гадзіннік прабіў поўнач.

chimney n. ко мін; дымахо д 
chimney pot n. archit. дэфле ктар
chimney sweep n. каміна р
chimpanzee n. zool. шымпанзэ 
chin  n. падбаро дак, падбаро ддзе, барада  

♦ (keep your) chin up! infml (трыма й) нос 
уве рх!

china n. фарфо р; фарфо равы по суд
Chinese1  n. 1. кіта ец; кітая  нка; the 

Chinese кіта йцы 2. кіта йская мо ва
Chinese2 adj. кіта йскі
Chinese cabbage  n. кіта йская 

капу ста (ліставая)
chink  n. 1. трэ шчына, раско  ліна; шчы-

ліна 2.  звон (манет, шклянак) ♦ a chink in 
smb.’s armour чыё-н. сла бае ме сца

chip1  n. 1. стру жка, габлю шка; трэ ска, 
шчэ пка; 2. аско лак, аске пак (шкла); абло  мак 
(цэглы) 3. шчэ бень; друз 4. зага на; шчарбı на, 
зазу біна 5. лу стачка, скры лік, ма ле нькі кава-
лачак (бульбы, яблыка); pl. chips сма жаная 
бу льба; fi sh and chips ры ба са сма жанай бу ль-
бай 6. comput. чып (крышталь ра зам з нане-
сенай на яго інтэгральнай схемай) ♦ have a 
chip on one’s shoulder тры ма цца задзı рліва

chip2  v. 1. габлява ць, струга ць 2. адко л-
ваць, адшчапля ць 3. нараза ць бу льбу лу стач-
камі для сма жання

chiropody n. педыкю р
chirp  v. шчабята ць, чыры каць, цыры-

каць, цвы ркаць  
chirr v. страката ць
chirrup v. = chirp
chisel1  n. tech. разе ц; до лата; стаме ска; 

зубı ла
chisel2  v. рабı ць (скульптуру); разьбя-

рыць; высяка ць (з каменю)
chit-chat  n. infml сябро ўская гу тарка; 

балбатня , гамэ рня; абгаво  р, абгаво ры
chivalrous  adj. ры царскі; высака-

родны, велікаду шны
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chivalry  n. 1. ры царства; высакаро  д-
насць і адва га 2. archaic ры цары

chlorinate v. хларава ць; chlorinated 
water хларава ная вада 

chlorination n. хларава нне
chlorine n. chem. хлор
chloroform n. chem. хларафо рм
chlorophyll n. bot. хларафı л
choc  n. BrE, infml (скар. ад chocolate) 

шакала дка
choc ice  n. BrE маро жанае ў шака-

ладзе
chocolate  n. 1. шакала д; а bar of 

chocolate плı тка шакала ду 2. шакала дная цу-
ке рка; а box of chocolates каро бка шакала д-
ных цуке рак

choice1 n. 1. вы бар 2. альтэрнаты ва; have 
no choice не мець вы бару

choice2  adj. 1. адбо рны, ле пшы; choice 
goods адбо рныя тава ры; choice wines то нкія 
вı ны; of the choicest quality найле пшай/
адмысло вай я касці 2. то нкі, вы танчаны

choir  n. хор (асабліва царкоўны ці на 
канцэртах)

choirboy n. хло пчык-пе ўчы; удзе ль-
нік хо ру хло пчыкаў

choirmaster n. хорма йстар
choke1 n. 1. задушэ нне, удушэ нне; уду ш-

ша, прыпа дак уду шша 2.  tech. дро сельная 
засло нка; дро сель

choke2 v. 1. душы ць; душы цца; задыха ц-
ца; choke to death задушы ць, удушы ць 
2. заглуша ць; choke a fi re тушы ць во гнішча, 
касцёр, аго нь; choke a plant заглуша ць раслı-
ну 3. загрува шчваць; choke the highway 
ства ра ць зато р на аўтамагістра лі

cholera n. med. хале ра
cholesterol n. biochem. халестэры н 
choose  v. (chose, chosen) 1. выбіра ць, 

адбіра ць, падбіра ць 2. аддава ць перава гу, лі-
чы ць за ле пшае; выраша  ць; лічы  ць неабхо д-
ным; Choose for yourself. Вырашай(це) са-
м(і); cannot choose but павı нен, вы му ша ны; 
I cannot choose but agree. Мне нічога іншага 
не застаецца, як згадзіцца. 3. infml хаце ць, 
жада ць; (Do) just as you choose. (Рабіце) як 
хочаце. Воля ваша. ♦ there’s nothing/not 
much/little to choose between A and B яны  
адно лькавыя 

chop1  n. 1. уда р (сякерай) 2. адбіўна я 
катле та; a mutton/a pork chop адбіўна я кат-
ле та з бара ніны/свінı ны; get the chop BrE, 
 infml быць зво льненым з пра цы 

chop2  v. 1. сячы ; chop wood кало ць дро-
вы 2. крышы ць; кро  іць, нараза ць, нарэ  зваць; 
шаткава ць 
chop down phr. v. ссяка ць (дрэва, 
куст і да т.п.)

chopper  n. 1. нож (мясніка); сяке ра 
2. infml верталёт

choppy adj. 1. неспако йны (пра мора); a 
choppy sea зыб на мо ры 2. пары вісты (пра 
вецер)

chopsticks n. pl. па лачкі (для яды)
choral  adj. харавы ; a choral society 

харавы  анса мбль; a choral service eccl. слу ж-
ба з хо рам

chord n. 1. mus. ако рд 2. math. хо рда 
chore n. 1. падзённая пра ца 2. штодзённы 

абавя зак; ха тняя рабо та; daily chores што-
дзённыя ха тнія спра вы/кло паты; прыгатава н-
не е жы і прыбіра нне; His chore is washing the 
dishes. Яго абавязак – мыць посуд.

choreography n. харэагра фія
chorus  n. 1. хор, калекты ў спевако ў 

2. музы чны твор для хо ру 3. прыпе ў; рэфрэ н 
♦ in chorus хо рам; а chorus of loud laughter 
дру жны вы бух сме ху

chose past → choose 
chosen p.p. → choose
Christ  n. 1. Хрысто с 2. Christ! Бо жа!; 

Бо жухна!
christen  v. infml хрысцı ць; дава ць імя  

пры хрышчэ нні, называ ць
christening n. eccl. хрышчэ нне
Christian1 n. хрысція нін; хрысція нка
Christian2  adj. 1. хрысція нскі; the 

Christian Сhurch хрысція  нская царква ; а 
Christian name імя  (у адрозненне ад про-
звішча); the Christian era хрысція нскае 
летазлічэ нне

Christianity n. хрысція нства
Christmas n. Нараджэ нне Хрысто   ва; 

Каля ды; а Christmas card каля дная вінша-
валь ная пашто ўка; Christmas Day пе ршы 
дзень Каля д (25 снежня); Christmas Eve пя-
рэ дадзень Каля д, По сная куцця ; Christmas 
pudding каля дны пу дынг; а Christmas stock-
ing панчо ха для каля дных падару  нкаў дзе-
цям; a Christmas tree каля дная ёлка; Merry 
Christmas! Віншую з Калядамі!

chromatic  adj. mus. храма тыч ны, 
каляро вы; a chromatic scale хра ма ты чная 
 га ма

chrome n. 1. chem. хром 2. жо ўтая фа р-
ба; жо ўты ко лер
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chromium  n. chem. хром; chromi-
um plating tech. храмı раванне

chromosome n. biol. храмасо ма; 
а chromosome map ка рта размяшчэ  ння ге наў 
у храмасо ме; а chromosome set набо р хра-
масо м

chronic  adj. 1. хранı чны; зацяжны ; 
застарэ лы; а chronic disease хранı чнае захво р-
ванне; а chronic invalid хво ры-хро нік; chro-
nic rheumatism хранı чны рэўматы зм 2. па-
стая нны 3. infml ве льмі дрэ нны; невыно сны; 
chronic poverty безнадзе йная гале ча, бес-
прасве цце

chronically  adv. хранı чна; праця гла; 
пастая нна, ве чна

chronicle n. хро ніка; ле тапіс
chronological  adj. храналагı ч-

ны; in chronological order у храналагı чным 
пара дку

chronologically  adv. хранала-
гı чна, у храналагı чным пара дку

chrysalis  n. zool. ку калка (нася-
комых); ко кан

chrysanthemum  n. bot. хры-
зан тэ ма

chubby  adj. пу хлы, пу льхны, по ўны; 
круглатва ры; chubby cheeks пу хлыя шчо чкі; 
а chubby child по ўненькае дзіця 

chuck v. infml кı даць, шпуля ць, шпурля ць 
chuck away  phr.v. выкı дваць; 
chuck away money раскı дваць гро шы; chuck 
away rubbish выкı дваць, выно сіць сме цце 
сhuck out phr.v. infml вы шпур нуць, 
вы кі нуць (неспакойнага наведвальніка з па-
мяшкання)

chuckle1 n. задаво лены смех; хіхı канне
chuckle2 v. (at/about) пасме йвацца; хіхı-

каць; give a chuckle хіхı кнyць
chug  v. ру хацца з пы хканнем (пра пара-

воз, параход)
chum  n. infml, dated неразлу чны ся бар, 

шчы ры ся бар; тава рыш
chummy  adj. infml, dated сябро ўскі, 

закады чны
chunk  n. то ўсты кава лак, лу ста, скı ба, 

скрыль (мяса, сыру і да т.п.)
chunky adj. 1. то ўсты і каро ткі 2. кар-

жакава ты (пра чалавека)
church  n. 1. царква ; касцёл; St. An-

drew’s Church касцёл св. Андрэ я 2. хрысці-
ян скае веравызна нне 3. Church царква  (ар-
ганізацыя); the Church of England англіка н-
ская царква 

churchman n. (pl. -men) = clergyman

churchyard  n. мо гільнік пры царк-
ве ,паго ст, цвінта р

churn1 n. 1. маслабо  йка 2. BrE біто н для 
малака 

churn2 v. 1. збіва ць ма сла 2. узбо ўтваць, 
узбіва ць, запе ньваць 
churn out phr. v. infml штампава ць 
(неадабральна)

chute  n. 1. стро ма, кру ча; круты  схіл; a 
garbage/rubbish chute смеццеправо д 2. пака-
ты насцı л 3. го рка (штучная) 4. infml (скар. 
ад parachute) парашу т

chutney n. ча тні (вострая прыправа да 
мяса з садавіны, гародніны, спецый)

CIA  (скар. ад Central Intelligence 
Agency) ЦРУ, Цэнтра льнае разве  двальнае 
ўпраўле нне (ЗША)

ciao  interj. італ., infml прывіта  нне!; па-
ку ль!; быва й!; да пабачэ  ння!

cicatrice  n. шрам, шнар, рубе ц (ад 
раны)

СID  (скар. ад Criminal Investigation 
Department) Аддзе л крыміна льнага вы шуку 
(у брытанскай паліцыі) 

cider n. сідр, я блычнае віно 
cigar n. цыга ра
cigarette n. цыгарэ та
С-in-C (скар. ад Commander-in-Chi ef) 

глаўко м, галоўнакама ндуючы
cinder  n. 1. ву галь; burnt to a cinder 

мо цна падгарэ лы, згарэ лы (пра страву); the 
cinders sport га равая даро жка 2. по пел

Cinderella n. Папялу шка (таксама 
перан.)

cine camera n. кінака мера
cinema  n. кіно ; кінатэа тр; go to the 

cinema хадзı ць у кіно 
cinematic adj. кінематаграфı чны
cinnamon n. bot. кары ца
cipher1 n. шыфр, код
cipher2  v. шыфрава ць, зашыфро ўваць, 

кадзı раваць
circa  prep. fml прыблı зна, пры кладна; 

circa 1830 прыблı зна 1830 год
circle1  n. 1. круг, акру жнасць; draw a 

circle начарцı ць круг; move in circles кру-
жыць 2. сфе ра, галіна  3. ко ла (група людзей); 
асяро дак, асяро ддзе; in theatrical circles у 
тэатра льных ко лах, сяро д акцёраў 4. гурто к 
5. кругаваро  т, цыкл 6. theatre я рус; the dress 
circle бельэта ж; the upper circle балко н

circle2  v. круцı цца, вярце цца; кружы ць; 
кружы цца 

circuit  n. 1. tech. электры чны ланцу г; 
short circuit каро ткае замыка нне 2. аб’е зд 
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3. акру жнасць 4. кругава я пае здка 5. акру га 
(судовая); circuit court акруго вы суд

circuit breaker n. tech. рубı льнік
circular1 n. fml цыркуля р
circular2  adj. 1. кру глы 2. кругавы  

3. цыркуля рны 
circular saw  n. tech. цыркуля рная 

піла 
circulate  v. 1. цыркулява ць, хадзı ць 

(аб чутках) 2. абаро чвацца, быць у абарачэ н-
ні (аб грашах) 3. распаўсю джваць; распаў-
сю джвацца

circulation n. 1. цыркуля цыя 2. аба-
рачэ нне, абаро т (таксама грашовы); тыра ж 
(газет, часопісаў)

circumcision n. relig. абраза нне
circumstance  n. 1. pl. circum-

stances абста віны, умо вы, вару нкі 2. вы па-
дак, факт, акалı чнасць; an unforеseen cir-
cumstance непрадба чaная акалı чнасць 3. pl. 
circumstances матэрыя льнае або  фіна нсавае 
стано вішча; in comfortable/easy circum stan-
ces у до брым матэрыя льным стано  вішчы; in 
reduced circumstances у ця жкім матэры-
яльным стано вішчы ♦ in/under the circum-
stances пры да дзеных абста вінах, у гэ тых умо-
вах; in/under no circumstances ні ў я кім ра зе

circumvent  v. fml 1. абыхо дзіць 
(правілы або абмежаванні); абміна ць; cir-
cumvent the town абміну ць го рад 2. пера хіт-
ры ць, ашука ць

circus n. 1. цырк 2.  BrE пло шча (кру  г-
лая); Piccadilly Circus пло шча Пікады лі

cistern n. цыстэ рна, рэзервуа р, бак
citadel n. 1. цытадэ ль; крэ пасць 2. пры-

ста нішча, прыста нак, прыту лак
citation  n. 1. спасы лка 2. цыта цыя; 

цыта  та 3. law вы  клік/вы  заў у суд; по  зва/па-
ве стка ў суд

cite v. 1. спасыла цца, прыво дзіць; cite an 
instance прыве сці пры клад; cite precedent/
authority/law спасыла цца на прэцэдэ  нт/аўта-
рытэ ты/арты кул зако на 2. цытава ць 3. пе-
ралı чваць, узга дваць, упаміна ць 4. law вы-
клікаць у суд (у якасці абвінавачанага або 
сведкі)

citizen  n. 1. грамадзя нін; грамадзя  нка; 
а citizen of the world касмапалı т 2. гараджа-
нін; гараджа нка; жыха р го рада

citizenship  n. 1. грамадзя нства, 
пад да нства 2. абавя зкі, правы  і прывіле і гра-
мадзя ніна

citrus1 n. bot. цы трус
citrus2 adj. цы трусавы

city  n. 1. (вялı кі) го рад 2. BrE го рад з 
сабо рам 3. the City Сı ці (частка Лондана, 
якая з’яўляецца фінансавым і дзелавым цэн-
трам Вялікабрытаніі) 

city hall n. AmE буды нак муніцы палі-
тэ та, гарадско га саве та, ра туша, гарадска я 
ўпра ва  

civic  adj. 1. гарадскı , муніцыпа льны; a 
civic centre BrE гарадскı  цэнтр 2. грамадзя н-
скі; civic duties грамадзя нскія абавя зкі

civic-minded  adj. з пачуццём 
грамадзя нскага абавя зку

civil adj. 1. грамадзя  нскі; civil rights гра-
мадзя нскія правы  2. цывı льны; enter civil life 
дэмабілізава  цца, пакı нуць во інскую слу  жбу; 
civil law грамадзя  нскае пра  ва; civil marriage 
грамадзя нскі шлюб; the Civil Service дзяр-
жа ўная слу жба; a civil servant дзяржа ўны 
слу жачы 3. даліка тны, ве тлівы, ве тлы

civilian1 n. цывı льны (чалаве к) (у ад-
розненне ад ваеннага)

civilian2  adj. цывı льны; civilian 
clothes цывı льная вo пратка

civilization, BrE -isation  n. 
1. цывіліза цыя 2. цывілізава ныя краı ны

civilize, BrE -ise  v. цывілізава ць; 
зрабı ць культу рным

civilized, BrE -ised  adj. цывілізава-
ны; вы хаваны, культу рны 

clad1 adj. fml апра нуты; poorly clad бе д-
на апра нуты; poet. ахy таны

clad2 past, p.p. → clothe
claim1  n. 1. патрабава нне; прэтэ нзія; 

дамага нне 2. іск; рэклама цыя 3.  сцвярджэ  н-
не 4. AmE, AustralE уча стак, адве дзены пад 
распрацо ўку не траў ♦ lay claim to smth. 
дамага цца чаго -н.

claim2  v. 1. патрабава ць 2.  прэтэнда-
ваць 3. заяўля ць

claimant  n. 1. той, хто прад’яўля е 
правы ; прэтэндэ нт 2. law ісце ц

clairvoyance  n. 1. яснаба чанне 
2. прадба чанне; празо  рлівасць

clam n. zool. ядо мы марскı  малю ск
clamber  v. (up/among) кара бкацца, 

кара скацца
clammy adj. вільго тны, мо  кры; хало д-

ны і лı пкі/слı зкі наво бмацак; clammy hands 
хало дныя і лı пкія ру кі

clamor AmE = clamour
clamour v. шу мна патрабава ць, па ды-

ма ць шум; бу рна выка зваць пратэ ст
clamp1 n. 1. скаба  2.  заціска чка
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clamp2  v. змацо ўваць, заціска ць, са-
шчапля ць 
clamp down  phr.v. (on smb./
smth.) стаць стро  гім/патрабава льным (да ка-
го -н.); спы нı ць/спрабава ць спынı ць што-н.

clan n. клан, род 
clandestine  adj. fml тае мны, та й-

ны, скры тны; нелега льны
clang  v. ля скаць, бра згаць, бразгата ць; 

звіне ць
clanger  n. BrE, infml ве льмі прыкме т-

ная памы лка; няўда лая заўва га; drop a 
clanger зрабı ць памы лку, ля пнуць (што-н.)

clank  v. бра згаць, бразгата ць, ля скаць, 
грукаце ць

clap1  n. 1. пля сканне ў дало  ні, апладзı-
раванне 2. уда р (грому) 3. ля сканне, пля-
сканне, шлёпанне 

clap2  v. 1. пля скаць (у далоні); апладзı-
раваць 2. ля паць, ля скаць 3. зрабı ць рэ зкі рух 
4. паля паць, пахло паць (па плячы)

clapper  n. язы к/сэ рца зво на ♦ like the 
clap pers BrE, infml ве льмі ху тка/ве льмі мо ц на

claret  n. 1. кларэ  т (сухое чырвонае ві-
но тыпу бардо) 2. цёмна-чырво ны ко лер

clarifi cation  n. 1. праясне нне 
2. ачышчэ  нне (вадкасці)

clarify v. fml 1. праясня ць; праясня ц-
ца 2. ачышча ць (вадкасць, масла і да т.п.)

clarinet n. mus. кларне т
clarinettist n. кларнеты ст
clarity n. 1. я снасць; clarity of tho ught 

я снасць ду мкі 2. чысціня , чыстата , пра зры с-
тасць

clash1  n. 1. ляск/бра зганне (зброі), бра з-
гат; звон, гул/гуд (званоў); гру кат (бітонаў, 
каструль) 2. сутыкне нне; суты чка, сты чка; 
канфлı кт; рознагало ссе; а clash of interests 
сутыкне нне інтарэ  саў; а clash of opinions 
разыхо джанне ў по глядах

clash2 v. 1. сутыка цца, сту кацца, удара ц-
ца адзı н аб аднаго  2. канфліктава ць 3. дыс-
гар манı раваць 4. адбыва цца адначасо  ва; пе-
раш каджа ць/заміна ць адзı н аднаму  

clasp1 n. 1. спра жка; за сцежка 2. по ціск 
(рукі); абды мкі

clasp2 v. 1. сціска ць, заціска ць; паціска ць 
(рукі) 2. абдыма ць, абніма ць; clasp in one’s 
arms абніма ць 3. зашпı льваць, зашпіля ць

clasp knife  n. сцізо рык, складны  
нож

class1  n. 1. клас, род, разра  д, катэго рыя 
2.  (грамадскі) клас; the middle class сярэ дні 
слой грама дства; the upper class арыстакра-

тыя; the working class працо ўныя 3. клас (у 
школе); top of the class пе ршы ву чань (у кла-
се) 4. уро к; pl. classes заня ткі

class2 adj. infml кла сны, ве льмі до бры
class3  v. 1. класіфікава ць, сартава ць 

2. (among) прыліча ць, прылı чваць 
classic1  n. 1. кла сік 2.  класı чны твор; 

the classics грэ чаская і лацı нская мо ва/лі та-
рату ра 

classic2  adj. 1. класı чны, анты чны 
2. дас кана лы, выда тны; элега нтны

classical  adj. 1. класı чны, гуманіта р-
ны 2. стро гі, традыцы йны 

classifi cation n. класіфіка цыя
classifi ed adj. 1. класіфікава ны, сіс-

тэ матызава ны; classifi ed advertisements 
каро ткія аб’я вы, разне сеныя па ру брыках 
2. fml сакрэ тны; якı  ма е грыф сакрэ  тнасці; 
classifi ed information сакрэ тныя да ныя; a 
classifi ed publication выда нне «з гры фам», 
выда нне для службо  вага карыста ння 

classify v. 1. класіфікава ць, сартава ць; 
разно сіць па ру брыках 2. засакрэ ціць (даку-
мент, звесткі), накла сці грыф «сакрэ тна»

classmate n. аднакла снік; аднакла с-
ніца, аднака шнік; саву чань; савучанı ца

classroom n. клас, кла сны пако й
clatter1  n. 1. стук 2. грук, гру кат, ляск 

3. ту пат 4. балбатня , траскатня 
clatter2  v. 1. сту каць, бра згаць, браз га-

та ць 2. грукаце ць, груката ць, гру каць, ля с-
каць 3. тупаце ць 4. балбата ць, лапата ць

clause n. 1. ling. сказ (як частка склада-
нага сказа); the main/principal clause гало ў-
ны сказ; a subordinate clause дада ны сказ 
2. арты кул, пункт; умо ва; агаво рка, кла ўзула 
(дамовы, дагавора, кантракта, завяшчання) 

claustrophobia  n. med. клаў-
стра фо бія

claustrophobic  adj. 1. якı  вы-
кліка е клаўстрафо бію 2. схı льны да клаў-
стра фо біі

claw1 n. 1. кіпцю р, кı пець, пазу р 2. ла па з 
кіпцюра мі 3. клю шня 4. tech. кула к, зубе ц

claw2  v. 1. дра  паць, драць, раздзіра  ць, 
 (і)рва ць 2. схапı ць, схвацı ць (кіпцюрамі, ла-
памі) 3. пра гна хапа ць (рукой); заграба ць 
(грошы)

clay n. глı на
clayey adj. глı ністы
clean1  adj. 1. чы сты; аха йны; clean 

habits аха йнасць; clean hands чы стыя ру кі; 
keep oneself clean быць аха йным; keep one’s 
house clean трыма ць дом у чысцінı /чыстаце  
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2. све жы, якı  не быў у карыста нні; clean 
clothes све жая во пратка; a clean page чы стая 
старо нка 3. дабрачы нны, дабрадзе йны, цнат-
лı вы, цно тны; lead a clean life жыць даб-
рачы нна 4. сумле нны, праўдзı вы; a clean 
fi ght сумле нная барацьба  5. прысто йны; 
clean jokes прысто йныя жа рты

clean2  v. 1. чы сціць; clean boots/nails/
teeth чы сціць чаравı кі/пазно гці/зy бы 2. пры-
біра ць; clean a fl oor (вы )мыць падло гу; clean 
a room прыбіра ць пако й; have one’s clothes 
cleaned аддава ць во пратку ў чы стку

clean3  adv. infml 1. зусı м, ца лкам, по ў-
насцю; I clean forgot about it. Я зусім забыўся 
на гэта. 2. про ста, пра ма; The bullet went 
clean through the arm. Куля прайшла прама 
праз руку. 

cleaner  n. 1. чысцı льшчык; чысцı  ль-
шчыца; прыбіра льшчык; прыбіра  льшчыца; 
мы й шчык; мы йшчыца 2. прыстасава нне або  
сро дак для чы сткі

cleaner’s n. хімчы стка 
cleaning  n. чы стка, чы шчaнне; do the 

cleaning чы сціць
cleanliness n. чысціня , чыстата , ахай-

насць
cleanly adv. чы ста; дабрачы нна, даб ра-

дзе йна; live cleanly жыць дабрачы нна/даб-
радзе йна

cleanness n. чысціня , чыстата ; clean-
ness of style чысціня /чыстата /прыгажо сць 
сты лю

cleanse  v. 1. ачышча ць 2. дэзынфіцы-
раваць; cleanse a wound дэ зын фіцы раваць 
ра ну

cleanser  n. дэзынфекцы йны сро дак; 
сро дак для чы сткі

clean-shaven adj. чы ста вы галены, 
паго лены, вы брыты

clear1  adj. 1. све тлы, я сны, чы сты; clear 
conscience чы стае сумле  нне; а clear day я с-
ны дзень; а clear sky чы стае/я снае/бязво б-
лачнае/бясхма рнае не ба 2. чы сты, празры с-
ты; clear glass празры стае шкло ; clear water 
празры стая вада  3. выра зны, я сны, зразуме-
лы; have a clear idea мець я снае ўяўле нне; 
that’s clear зразуме ла 4. свабо дны, бес пе-
рашко дны; а clear passage свабо дны прахо д 
5. по ўны; цэ лы; абсалю  тны; clear profi t чы с-
ты прыбы так; three clear days цэ лыя тры 
дні; obtain a clear majority атрыма ць аб-
салю тную бо льшасць (галасоў) ♦ in the clear 
свабо дны ад падазрэ  нняў; якı  сябе  нічы м не 
запля міў; out of a clear blue sky неспадзява -
на, рапто ўна

clear2  v. 1. ачышча ць; ачышча  цца; 
станавı цца чы стым/я сным/празры стым; пры-
бі ра ць; clear one’s throat адка шляцца; clear 
the table прыбра ць са стала  2. апра ўдваць; 
ачышча ць ад падазрэ нняў 3. пераско кваць; 
браць перашко ду 4. атры мліваць чы сты 
прыбы так 
clear away  phr.v. прыбіра ць; 
рассе йвацца, разыхо дзіцца 
clear off phr.v. 1. ско нчыць недаро б-
леную пра цу 2. infml ісцı  прэч
clear out  phr.v. 1. прыбіра ць; апа-
ражня ць, спаражня ць, ачышча ць 2. infml вы-
біра цца, змо твацца
clear up  phr.v. 1. праясня  ць; 
праяс ня ц ца; праясне ць; высвятля ць; clear up 
a misunderstanding высвятля ць непаразу-
мен не 2. прыбіра ць

clear3  adv. 1. выра зна; speak loud and 
clear гавары ць гу чна/го ласна/мо цна і выра з-
на 2.  зусı м, ца лкам, по ўнасцю; three feet 
clear цэ лыя тры фу ты ♦ get clear away уця-
чы , не пакı нуўшы слядо ў; адчапı цца; адвяза ц-
ца; keep clear (of) пазбяга ць; асцерага цца, 
сцерагчы ся 

clearance n. 1. ачы стка, расчы стка; а 
clearance sale распро даж 2. устаране нне 
перашко ды 3. дазво л, до пуск; security clear-
ance праве рка добранадзе йнасці 4. паля на, 
ля да 5. tech. зазо р

clearing n. 1. ачы стка, расчы стка 2. пра-
га ліна, прага л, паля на 3.  fi nance клı рынг, 
безная ўны разлı к памı ж ба нкамі 

clearly adv. я сна; выра зна; гу чна, зво н-
ка; зразуме  ла; see clearly ба чыць выра зна; 
sing clearly спява ць зво нка; speak clearly 
гавары ць выра зна; state one’s facts clearly я с-
на вы класці фа кты; understand clearly я сна 
разуме ць 2. безумо ўна; вядo ма; зразуме  ла; 
бясспрэ  чна 

clear-sighted adj. празо рлівы, даль-
наба чны, пранı клівы

clef n. mus. ключ
clench  v. 1. сціска ць; clench one’s fi sts 

сціска ць кулакı ; clench one’s jaws/teeth сціс-
ка ць скı віцы/зy бы 2. мо цна трыма ць

clergy n. the clergy духаве нства
clergyman  n. (pl. clergymen) 

свята р, свяшчэ ннік, па стар 
clerical adj. 1. духо ўны 2.  клерыка ль-

ны 3. пı сарскі, канцыля рскі; а clerical error 
апı ска, памы лка дру ку; clerical work кан-
цыля рская пра ца
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clerk  n. 1. клерк, канто рскі слу жачы 
2. чыно ўнік, сакрата р 3. AmE прадаве ц; пра-
даўшчы ца (у магазіне) 4. AmE дзяжу рны ад-
міністра тар

clever  adj. 1. разу мны, ке млівы 2. та-
ленавı ты, здо льны; be clever at smth. до б ра, 
уме ла рабı ць што-н. 3. спры тны, уме лы, 
майстэ рскі; а clever workman уме лы рабо т-
нік 4. адмысло ва/до бра/па-майстэ  рску зро б-
лены

cliché n. ling. клішэ , штамп
click1 n. шчаўчо к; соmрut. клік
click2  v. 1. шчо ўкаць, пстры каць; click 

one’s heels шчо ўкаць/ля скаць абца самі; click 
one’s tongue прыцмо кваць языко м; The door 
clicked shut. Дзверы зашчоўкнуліся. 2. infml 
дайсцı , дапя ць, стаць зразуме лым, клёку 
дайсцı  3. (with) infml карыста цца по спехам 
4. comput. шчо ўкаць мы шкай

client  n. 1. кліе нт 2.  пастая нны па-
купнı к; пакупнı ца; зака зчык; зака зчыца

clientele n. кліенту ра
cliff n. уцёс, скала , стро ма; the white cliffs 

of Dover бе лыя ска лы Ду ўра
climate  n. клı мат; mild/healthy/

scorching/dry/humid/wet/temperate climate 
мя  ккі/здаро  вы/спяко  тны/сухı  /вільго  тны/
сыры /уме раны клı мат 2.  атмасфе ра, настро  й, 
настро й ду мак 

climatic  adj. кліматы чны; the 
climatic conditions кліматы чныя ўмо вы

climax  n. 1. апаге й, найвышэ йшы 
пункт, кульмінацы йны мo мант, кульміна цыя 
2. арга зм

climb  v. 1. кара скацца, кара бкацца; уз-
бі ра цца, узла зіць; узніма цца, уздыма цца; па-
дыма цца, падніма цца; climb a rope узбіра ц-
ца па кана це; climb a tree узле зці на дрэ  ва 
2. вı цца (аб раслінах) 3. набіра ць вышыню  
climb down  phr.v. 1. зла зіць (з 
дрэ ва) 2. infml саступа ць, уступа ць, пры-
знава ць свае  памы лкі

climber  n. 1. альпінı ст; альпінı стка 
2. паво йная раслı на 3. славалю б, кар’еры ст

climbing  n. узыхо джанне на гару ; 
аль пінı зм

clinch  v. 1. канчатко ва выраша ць, да-
маў ля  цца; дабіва  цца; clinch a deal заклю-
чы  ць здзе лку 2. sport увайсцı  ў клінч

cling v. (clung) (to) чапля цца, прыліпа ць; 
трыма цца; Wet clothes cling to the body. Мок-
рае адзенне прыліпае да цела.

clinic n. клı ніка

clinical  adj. клінı чны; clinical history 
гісто рыя  хваро бы; clinical record гісто рыя 
хваро бы, бланк гісто рыі хваро бы 

clink  v. 1. звіне ць, дзı нькаць, бра згаць; 
glasses/keys/coins clink звіня ць шкля нкі/
ключы /мане ты 2. звіне ць, бра згаць (чым-н.); 
clink glasses with smb. чо кацца, піць за чыё-н. 
здаро ўе

clip1  n. 1. заціска чка, сашчэ  пка; а paper 
clip канцыля рская сашчэ  пка 2. tech. скаба ; 
за ціскны я кле шчы; абцугı 3. кліпс

clip2 v. 1. сашчапля ць 2.  заціска ць
clip3  n. 1. стры жка (валасоў, шэрсці) 

 2. ifml мо цны ўдар; give smb. a clip даць ка-
му-н. кухталя /грымака 

clip4  v. 1. стры гчы, абраза ць (нажніцамі 
або ножнамі); clip an article from a newspa-
per вы разаць арты  кул з газе ты; clip sheep 
стры гчы аве чак 2. прабіва ць, кампасцı раваць 
(білет) 3. ling. скарача ць (словы) 4. infml уда-
рыць, вы цяць кулако м, даць кухталя 

clipped adj. 1. падстры жаны; падрэ  заны; 
вы разаны; скаро чаны 2. адры вісты, выра зны 
(пра маўленне)

clipper  n. клı пер, быстрахо днае па-
руснае су дна 

clippers n. pl. нажнı цы, но жны; куса ч кі
clipping  n. вы разка з газе  ты або  часо-

піса
clique n. клı ка
cloak n. 1. плашч, ма нтыя 2. перан. по-

крыва; ма ска 
cloakroom  n. 1. гардэро  б, раздзя-

ва ль ня 2. BrE туале т 
clock n. гадзı ннік (насценны, настольны, 

вежавы); The clock is fast/slow. Гадзіннік спя-
шаецца/адстае; put the clock forward/back 
пераве сці стрэ лкі гадзı нніка ўпе рад/наза д; 
wind (up) a clock заве сці гадзı  ннік; work 
against the clock працава ць ху тка, каб ско н-
чыць рабо ту датэрміно ва; work around/
round the clock працава ць уве сь дзень і ўсю 
ноч/су ткі 

clockwise  adv. па хо ду гадзı н-
нікавай стрэ  лкі 

clockwork n. гадзı ннікавы механı зм; 
clockwork toys завадны я ца цкі; Everything 
went like clockwork. Усё ішло гладка. 

clog1  n. чаравı к (на драўлянай падэшве); 
драўля ны чаравı к 

clog2 v. 1. забру джваць, засме чваць, засо р-
ваць, забіва ць; clog pipes забіва ць тру бы 
2. засме чвацца; забру джвацца, забіва цца; быць 
набı тым/забı тым (чым-н.); The road was clog-



cloister 127 clout

ged with cars. Дарога была забіта машынамі. 
3. : clogged nose зало жаны нос

cloister  n. 1. кры тая арка да 2. ма нас-
ты р, кля штар

clone1  n. biol. клон (таксама перан.); 
bot. раслı на, яка я размнажа ецца вегетаты ў-
ным спо сабам

clone2  v. bot. размнажа цца вегетаты ў-
ным спо сабам

close1 n. кане ц, завяршэ нне, заканчэ  нне, 
сканчэ  нне; закрыццё; at the close of the day у 
канцы  дня; at the close of one’s life на ско не 
жыцця ; come/draw to a close ско нчыцца; 
bring smth. to a close ско нчыць што-н.

close2 adj. 1. блı зкі, недалёкі, якı  знахо-
дзіцца на каро ткай адлe гласці; close combat 
блı жні/рукапа шны бой; close proximity 
непасрэ дная блı зкасць; The house is close to 
the station. Дом знаходзіцца недалёка ад вак-
зала. 2. блı зкі; це сны; close cooperation це с-
нае супрацо ўніцтва; a close friend блı зкі ся б-
ра; a close resemblance вялı кае падабе  нства; 
in close contact у це сным канта кце 3. шчы ль-
ны, кампа ктны; ча сты; close stitches ча стыя 
шыўкı ; close writing дро бны/шчы льны по-
чырк 4. стара нны, пı льны; стро  гі; close ana-
lysis падрабя зны ана ліз; a close translation 
дакла дны перакла д 5. ця жкі (пра паветра), 
ду шны 6. закры ты, це сны ♦ a close shave 
 infml на валасо к (ад непрыемнасці)

close3 v. 1. зачыня ць; зачыня цца; за кры-
ва ць; закрыва цца; close a book заго рт ваць 
кнı гу; close a door зачыня ць дзве ры; close 
one’s eyes заплю шчваць во чы; The window 
won’t close. Акно не зачыняецца. 2. закры-
ваць, зака нчваць, спыня ць (сход, мітынг і 
 да т.п.) 3. змыка ць; close the ranks змыка ць 
рады , шэ рагі ♦ a closed book вялı кая та йна
close down phr.v. закрыва ць; за-
кры ва цца (пра прадпрыемства)
close in  phr.v. набліжа цца; апуска ц-
ца; аху тваць; скарача цца; The days are closing 
in. Дні скарачаюцца; The mist closed in upon 
us. Нас ахутаў туман.

close4  adv. 1. блı зка; follow smb. close 
ісцı  за кім-н. па пя тах 2. ко ратка; cut one’s 
hair close ко ратка пастры гчыся; ♦ close at 
hand блı зка; пад руко й, руко й пада ць; close 
by по бач; close to каля , ля; close (up) on 
прыблı зна, пры кладна, ама ль што 

closely  adv. 1. блı зка; resemble smb. 
closely быць ве льмі падо бным да каго -н. 
2. це сна, шчы льна; closely connected це сна 
звя заны 3. ува жліва, пı льна; look closely at 

smb. пı льна глядзе ць на каго -н., угляда цца ў 
каго -н.

closeness  n. 1. блı зкасць 2. духата , 
спёртасць 3. шчы льнасць

closet1 n. 1. камо ра, камо рка 2. сце нная 
ша фа

closet2 adj. скры ты; схава ны, та йны, та-
е мны, патае мны; a closet fascist замас кі рава-
ны фашы ст

close-up n. зды мак буйны м пла нам
closing  adj. заклю чны; a closing 

speech заклю чнае сло  ва, заклю  чная прамо ва
closing  switch  n. tech. выклю-

ча льнік, рубı льнік
closure n. закрыццё; завяршэ нне
clot1  n. 1. згу стак, камя  к 2.  med. тромб 

3. BrE, infml ду рань, ёлупень, до ўбень, абэ  л-
тух

clot2  v. згушча цца; зго ртвацца; стваро ж-
вацца, згуса ць

cloth n. 1. тканı на, матэ рыя, матэрыя л; ка-
ва лак тканı ны 2.  сукно  3.  абру с, насто льнік 

clothe v. (clothed; fml clad) 1. апрана ць, 
адзява ць; забяспе чваць во праткай; feed and 
clothe one’s family кармı ць і апрана ць сям’ю ; 
warmly clothed цёпла апра  нуты 2. афарм-
ля  ць, выка зваць (думкі)

clothes  n. pl. адзе нне, адзе жа, во п рат-
ка; beautiful clothes прыго жая адзе жа/во прат-
ка, прыго жае адзе нне; spend a lot of mo ney 
on clothes тра ціць шмат гро шай на адзе нне

clothes line n. вяро ўка для бялı зны
clothes peg n. прышчэ  пка для бя-

лı  зны
clothing n. адзе нне, во пратка; articles 

of clothing прадме ты адзе ння 
cloud1  n. во блака; хма ра; a cloud of 

smoke/dust/steam во блака ды му/пы лу/па ры; 
covered with clouds пакры ты абло камі; 
hidden by clouds закры ты, засло  нены абло-
камі ♦ every cloud has a silver lining ≅ і ў дрэ н-
ным мо  жна знайсцı  не шта до брае; under a 
cloud ≅ у няла сцы, у нялю басці, у нямı ласці

cloud2  v. 1. (over) нахма рвацца, пакры-
ва цца абло камі/хма рамі 2. азмро чваць; 
 азм ро чвацца

cloudless  adj. бязво блачны, бяс-
хмарны

cloudy  adj. 1. пакры ты абло камі/хма-
рамі 2. каламу  тны, му тны; тума нны; цьмя ны

clout1  n. infml 1. мо цны ўдар (рукой), 
апляву ха, по ўха 2. сı ла (ударная або прабіў-
ная); уплы ў (палітычны); exercise diplomat-
ic clout ажыццяўля ць дыпламаты чны ціск; fi -
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nancial/political clout фіна нсавы/паліты чны 
ціск

clout2  v. 1. infml  мо цна ўда рыць (рукой 
або кулаком); даць апляву ху/по ўху 2. infml 
мо цна біць па мячы  (бейсбол)

clove n. 1. гваздзı ка (прыправа) 2.  доль-
ка/зубо к часнаку 

clover  n. канюшы на ♦ be in clover 
 infml ≅ кача  цца як сыр у ма  сле, жыць у кам-
фо  рце

clown1  n. кло ўн, бла зан, штука р, ка ме-
дыя нт

clown2 v. дуры цца; стро  іць ду рня
club1  n. 1. дубı на 2. sport клю шка, біта  

3. прыкла д (вінтоўкі, стрэльбы) 4. pl. трэ фы 
(пра карты)

club2  v. біць дубı нкай, біць прыкла дам 
(вінтоўкі)

club3  n. клуб; памяшка нне клу ба; а ten-
nis club тэ нісны клуб 

club4  v. : club together збіра цца; скла  д-
вацца, склада цца, рабı ць (што-н.) у скла д-
чыну

cluck1 n. куда хтанне, квахта нне
cluck2 v. куда хтаць, квахта ць
clue n. ключ для разга дкі ♦ not have a clue 

infml не мець нія кага ўяўле ння (аб чым-н.)
clump1 n. гру па (дрэў), ку па
clump2  v. 1. ця жка ступа ць 2. : clump 

together збіра ць у гру пу; садзı ць/саджа ць ку -
памі/ку пкамі

clumsily adv. 1. нязгра бна, няўклю д-
на 2. гру ба, тапо рна

clumsiness  n. нязгра бнасць, няў-
клю днасць; няспры тнасць; няўме ласць

clumsy adj. 1. нязгра бны, няўклю дны, 
няскла дны, нехлямя жы 2.  няспры тны, няў-
ме лы 3.  гру бы, тапо рны 4. бестакто ўны, не-
такто ўны; a clumsy remark недаліка тная 
заўва га

clung past, p.p. → cling
cluster n. 1. гро нка, кісць, пучо к 2. гру-

па; гурт; ку па 3.  comput. клa стар 4. : ling. a 
consonant cluster збег зы чных

clutch1  n. 1. хва тка, сціска нне; escape 
from smb.’s clutches вы рвацца з чыı х-н. 
кіпцюро ў; fall into smb.’s clutches тра піць у 
чые -н. ла пы 2. tech. счапле нне

clutch2 v. (at) 1. схапı ць; сцı снуць, зацı с-
нуць, прыцı снуць 2. схапı цца, ухапı цца ♦ a 
drowning man will clutch at a straw хто то -
піц ца, (і) за сало мінку хо піцца; ≅ калı  то -
пішся, дык за бры тву ўхо пішся

clutter1  n. беспара дак, бязла ддзе, не-
пара дак, хао с

clutter2 v. прыво дзіць у беспара дак; на-
ва льваць; The table was cluttered up with 
 bo oks. Стол быў завалены кнігамі.

cm (пісьмовае скар. ад centimetre) см., сан-
тыме тр

СNN (скар. ад Cable News Network) 
Сі-Эн-Эн 

Co.  (скар. ад company) (у назвах кам-
паній); James Smith & Co. Джэймс Сміт і 
кампа нія

c/o (пісьмовае скар. ад care of) (ставіцца на 
паштовых адпраўленнях перад адрасам, калі 
карэспандэнцыя накіравана па месцы ча-
совага пражывання) на а драс каго  -н., праз 
каго -н.; Send it to John Smith c/o Jane Smith. 
Пашліце гэта Джону Сміту на адрас Джэйн 
Сміт.

coach1  n. 1. BrE міжгаро дні аўто бус 
2. BrE пасажы рскі ваго  н 3. карэ та, экіпа ж 
4. AmE са мыя та нныя ме сцы ў самалёце або   
цягніку 

coach2  n. 1. sport трэ нер, інстру ктар; а 
national coach трэ нер збо рнай кама нды краı-
ны 2. infml рэпеты тар (які рыхтуе да экза-
менаў)

coach3  v. 1. infml нашпіго ўваць/наця г-
ваць да экза мена, рэпецı раваць 2. займа цца з 
рэпеты тарам 3. трэнірава ць, рыхтава ць да 
спабо рніцтваў

coal  n. 1. (каменны) ву галь 2. pl. coals 
вугалı , вугалькı , вуго лле ♦ carry/take coals to 
Newcastle вазı ць ву галь у Ньюка сл; ≅ вазı ць 
ка флю ў Нясвı ж (рабіць тое, што не мае 
сэнсу) 

сoalition n. каалı цыя
coalmine n. каменнаву гальная ша хта
coarse  adj. 1. гру бы, тапо рны; про ста 

зро блены; няўме лы, нязгра бны; неапрацава-
ны; coarse food гру бая е жа 2. няве тлівы, ня-
вы хаваны, некульту рны, рэ  зкі; coarse man-
ners гру  быя мане  ры 3. вульга  рны, непры-
сто  й ны; a coarse joke непрысто йны жарт

coast1  n. (марскı ) бе раг; узбярэ жжа; a 
trip to the coast пае здка на ўзбярэ жжа мо ра 
♦ the coast is clear infml шлях свабо дны, 
небяспе ка міну ла 

coast2 v. 1. спуска цца з гары  свабо дным 
ко лам 2. е хаць нака там 3. (through) лёгка 
дабіва цца по спеху 4. (along) рабı ць (што-н.) 
без вы сілкаў

coastal adj. берагавы , прыбярэ жны, уз-
бярэ жны; coastal waters прыбярэ жныя во ды
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coaster  n. 1. падста  ўка (для шклян кі, 
бутэлькі і да т.п.), паддо  н 2. кабата  жнае 
су  дна

coastguard n. берагава я ва рта
coastline n. берагава я лı нія
coat  n. 1. паліто  2. пінжа к; а coat and 

skirt dated жано чы касцю м 3. шэрсць, 
поўсць, фу тра, шку ра (жывёлы); cast its coat 
ліня ць (пра жывёлу) 4. по крыва, пакрыццё; 
слой, пласт; а coat of dust/paint слой пы лу/
фа рбы ♦ cut one’s coat according to one’s 
cloth жыць па сро дках

coating  n. слой, пласт (фарбы); по -
крыва, пакрыццё

coat of arms n. герб
сo-author n. саа ўтар
coax v. 1. угаво рваць, упро шваць (каго-

н. зрабіць што-н.); ула шчваць 2. ліслı віць, 
дабіва цца (чаго-н.) з дапамо  гай ліслı васці або  
ла скі; coax a secret out of smb. вы пытаць у 
каго -н. сакрэ  т; coax smb. out of his money 
вы маніць, вы мантачыць у каго -н. гро шы

cobalt  n. ко бальт; cobalt blue ко-
бальтавая сінь (фарба)

cobbled  adj. брукава ны, вы брукаваны, 
вы машчаны; a cobbled street брукава ная ву-
ліца, брукава нка

cobblestone  n. ка мень (якім бруку-
юць, мосцяць вуліцы, дарогі, плошчы)

cobbler  n. 1. dated шаве ц, якı  займа-
ецца рамо нтам абу тку 2. derog. парта ч 3. : pl. 
cobblers BrE, infml бязглу здзіца, лухта 

cobra n. zool. ко бра
cobweb  n. 1. павуцı на; павуцı нне 

2. па стка ♦ blow/clear the cobwebs away пра-
ве трыцца

coca n. bot. ко ка (расліна)
cocaine n. какаı н
cock1 n. 1. пе вень; (у састаўных назоўні-

ках) саме ц; a cock turkey інды к; a cock duck 
ка чар 2. куро к ♦ а cock and bull story 
небылı ца, вы думка

cock2  v. : ♦ cock an ear/an eye at smth./
smb. навастры ць ву шы; насцеражы цца, на-
сця ро жыцца

cockchafer  n. zool. хрушч, ма йскі 
жук

cockerel n. пе ўнік, малады  пе вень
cocker spaniel  n. (таксама 

cocker) ко кер-спаніэ ль (паляўнічы сабака) 
cockle  n. 1. ядо мы/прыда тны для яды  

малю ск 2. ра кавіна малю ска ♦ warm/delight/
cheer/rejoice the cockles of one’s heart ра да-
ваць сэ рца

cockney  n. 1. ко кні, карэ нны жыха р 
усхо дняй ча сткі Ло  ндана 2.  ко кні (cацы яль-
ны лонданскі дыялект)

cockpit  n. кабı на (пілота або гон-
шчыка) 

cockroach n. пруса к, тарака н
cocktail  n. кактэ йль; fruit cocktail 

фрукто вы сала т; prawn cocktail заку ска з ву ст-
рыцаў з со усам

cocky  adj. infml дзёрзкі, самаўпэ  ўнены, 
наха бны

cocoa n. 1. кака вавы парашо к 2. кака-
ва (напой)

coconut n. како с, како савы арэ х
cocoon n. ко кан
COD  1. (скар. ад cash on delivery, 

AmE collect on delivery) накладны  плаце ж 
2. The Concise Oxford Dictionary Каро ткі 
 о к с фардскі сло  ўнік (англійскай мовы)

cod n. zool. траска 
code  n. 1. ко дэкс, стату т, збор зако наў; 

the civil code грамадзя нскі ко дэкс; the crimi-
nal/penal code крыміна льны ко дэкс 2. зако-
ны, пры нцыпы; а code of honour зако ны го-
нару; a high moral code ко дэкс высо кай 
мара лі; live up to the code of the school дзе й-
нічаць у адпаве днасці з пра віламі паво  дзін 
шко льнікаў 3. код, шыфр, сістэ ма сігна лаў; a 
fi ve-letter code код з пяцı  лı тар; the Morse 
code а збука Мо рзэ

сoded adj. зашыфрава ны, закадзı ра-
ваны

coding  n. 1. кадзı раванне, шыфрава н-
не 2. індэкса цыя, маркірава нне

co-education n. суме снае наву-
ча нне асо  б мужчы нскага і жано чага по лу

co-educational  adj. якı  адно-
сіцца да суме снага навуча ння; з суме сным 
на вуча ннем

coequal adj. ро ўны (з іншым)
coerce  v. fml вымуша ць, прымуша ць, 

зму шаць
coercion n. прыму с, прымушэ нне
coercive  adj. прымусо вы; coercive 

measures/methods ме ры/ме тады прыму су
coexist v. (with) суіснава ць
coexistence n. суіснава нне
coffee n. ка ва, ко фе
coffee shop n. кавя рня, кафэ ; буфе т
coffee table  n. нı зкі сто  лік (у гас-

цінай)
coffi n n. труна , дамавı на
cog  n. зубе ц (кола) ♦ а cog in the machi-

ne/wheel «вı нцік»; драбяза 



cogged 130 collect

cogged adj. зубча сты
cognac n. канья к
cognitive adj. кагніты ўны, пазнава ль-

ны; cognitive linguistics кагніты ўная лінгвı-
стыка

cogwheel n. tech. зубча стае ко ла
сoherence  n. 1. скла днасць, звя з-

насць, паслядо ўнасць 2. кагерэ  нтнасць
сoherent  adj. 1. звя зны, лагı чна 

паслядо ўны 2. кагерэ  нтны
cohesion  n. 1. су вязь; зго да; згур та-

ва насць; economic cohesion эканамı чная ін-
тэгра цыя 2. ling. каге зія

cohesive adj. 1. здо льны да счапле н-
ня 2. звя заны 3. згуртава ны 4. кагезı йны

cohort n. каго рта
coil1  n. 1. віто к, ко льца; бу  хта (каната, 

провада) 2. electr. шпу ля, шпу лька 3. tech. 
змеявı к (таксама coil pipe); а coil antenna 
ра мачная антэ на; а coil spring спіра льная 
спружы на

coil2 v. 1. скру чваць ко льцам, спіра ллю (вя-
роўку, дрот) 2. намо тваць, абмо тваць 3. скру ч-
вацца, абвіва цца (таксама coil round)

coin1  n. мане та ♦ pay smb. back in his 
own coin адплацı ць/плацı ць каму -н. той са-
май мане тай

coin2  v. 1.  ствара ць но выя сло вы, вы-
разы 2. чака ніць мане ту

coinage n. 1. чака нка (манет); мане т-
ная сістэ ма; decimal coinage дзесятко вая ма-
не тная сістэ  ма 2. металı чныя гро шы 3. ling. 
стварэ  нне но вых слоў і вы разаў; words of 
modern coinage неалагı змы, наватво ры

coincide  v. (with) супада ць, адпа-
вяда ць, быць адно лькавымі; coincide with 
the facts адпавяда ць фа ктам; Оur tastes coin-
cide. Нашы густы супадаюць.

coincidence  n. 1. супадзе нне, ад-
паве днасць; coincidence of space/time/ num-
ber супадзе нне ў прасто ры/ча се/ко лькасці 
2. выпадко вы збег акалı чнасцей 

coke n. 1. infml = cocaine 2. кокс (вугаль)
Соl. (пісьмовае cкар. ад Colonel) палко ўнік 
colander n. друшля к
cold1  n. 1. хо лад; go out into the cold 

выхо дзіць на хо лад 2. прасту да; а cold in the 
head на смарк; catch (a) cold прастудзı цца; 
have (a) cold быць прасту джаным ♦ be (out) 
in the cold быць пакı нутым убаку  

cold2 adj. 1. хало дны; a cold wind сцю-
дзёны ве цер; I am (feeling) cold. Мне холад-
на. 2. няве тлівы, няве тлы; а cold welcome ха-
ло д ны/непрыве тны прыём; give smb. a cold 

look паглядзе ць на каго -н. няве тліва/непрыя  -
зна 3. абыя кавы, безува жны, безудзе льны 
4. спа ко йны, ураўнава жаны; cold comfort сла- 
бая ўце ха; cold reason спако йная разва ж-
насць; leave smb. cold не ўз ру шыць, не кра-
ну ць; пакı нуць каго -н. абыя ка вым; take cold 
survey of the situation спако й на ацанı ць ста-
но вішча ♦ the cold war хало д ная вайна  ; get 
cold feet infml здрэ  йфіць, зба я  цца; give the 
cold shoulder to smb. infml пры ма  ць каго  -н. 
непрыве  тна/не пры я зна 

cold-blooded  adj. 1. бязлı тасны; 
лю ты, жо рсткі; cold-blooded murder наў-
мыс нае забо йства 2. абыя кавы; нячу лы 3. ха-
лад накро ўны (пра жывёл)

cold cream n. кальдкрэ м
coldly  adv. 1. хо ладна 2.  няве тліва, 

су ха, з халадко м 3. спако йна, ураўнава жана
coldness n. 1. хо лад 2.  хало днасць, 

су хасць, няве тласць, непрыве тлівасць; the cold-
ness of smb.’s reception хало днасць прыёму

collaborate  v. (with) 1. супрацо ў-
нічаць 2. derog. супрацо ўнічаць з во рагам

collaboration  n. (with) 1. су пра-
цо ўніцтва; work in collaboration with smb. 
супрацо ўнічаць з кім-н. 2. derog. супрацо ў-
ніцтва з во рагам, здра дніцтва, здра да

collaborator  n. 1. супрацо ўнік 
2. калабарацыянı ст; той, хто супрацо ўнічае з 
акупа нтамі; здра днік; здра дніца

collage n. кала ж
collagen n. biol. калаге н
collapse1 n. 1. падзе нне; абва л; the col-

lapse of the roof абва л да ху 2. упа дак сіл; ка-
ла пс 3. крушэ  нне, права л (пра планы, надзеі)

collapse2  v. 1. абвалı цца, абру  шыцца 
2. звалı цца, зле гчы; упа сці ду хам 3. пацяр-
пець крах, правалı цца (пра планы) 4. скла д-
вацца, склада цца; разбіра цца

collapsible  adj. складны ; разбо р-
ны; адкідны ; a collapsible boat разбо рная ло д-
ка; a collapsible chair складно е крэ сла; a col-
lapsible seat адкідно е крэ сла

collar  n. 1. каўне р, каўне рык 2. ашы й нік, 
нашы йнік, абро жак 3. хаму т 4. tech. уту л ка

colleague n. кале га, саслужы вец; саслу-
жы віца 

collect v. 1. збіра ць, сабра ць, падабра ць; 
collect together збіра цца, сабра цца 2. калек-
цыянı раваць 3.  забра ць; collect a child from 
school забра ць дзіця  са шко лы (зайсці па яго) 
♦ collect oneself авало даць сабо й, сабра цца; 
collect one’s thoughts сабра цца з ду мкамі
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collected  adj. 1. сабра ны; collected 
works збор тво раў (аднаго   а ўтара) 2. стры-
маны, вы трыманы, спако йны

collection  n. 1. збор; a collection of 
poems збо рнік ве ршаў 2. збіра нне; the 
collection of mail выма нне лісто  ў/пı сьмаў з 
пашто вай скры нкі 3. кале кцыя 4. грашо вы 
збор

collective adj. калекты ўны, суме сны; 
a collective agreement калекты ўны дагаво р, 
ка лекты ўная дамо ва; collective security ка-
лекты ўная бяспе ка 

collector n. 1. збо ршчык; a ticket col-
lector кантралёр 2. калекцыяне р

college  n. 1. кале дж 2. універсітэ цкі 
кале дж 3. кале гія

collide v. сту кнуцца, уда рыцца адно  аб 
адно ; сутыкну цца; Our interests collided. На-
шы інтарэсы сутыкнуліся. 

collider  n. tech. кала йдар, паскара  ль-
нік часцı ц

collie n. ко лі, шатла ндская аўча рка 
collision n. калı  зія, сутыкне  нне, канф-

лı кт 
collocate v. ling. спалуча цца
collocation  n. ling. спалуча льнасць; 

спалучэ нне (слоў); a dictionary of collocations 
сло ўнік спалуча  льнасці; сло  ўнік фразеалагı-
змаў

colloquial adj. размо ўны
colloquy  n. 1. афіцы йная размо ва; 

абмеркава нне; канферэ  нцыя 2. дыяло г 
cologne n. адэкало н
Сologne water = cologne
colon n. 1. ling. двукро п’е 2. anat. аба-

до чная кı шка
colonel n. палко ўнік
colonial adj. каланія льны
colonialism n. каланіялı зм
colonist n. каланı ст, пасяле нец
colonize v. каланізава ць
colony n. кало нія
color AmE = colour
colossal  adj. 1. каласа льны, грандыёз-

ны, велічэ  зны, веліза рны, гіга нцкі 2. infml 
надзвыча йны, цудо ўны

colour1 n. 1. ко лер; тон; адце нне; all co-
lours of the rainbow усе  ко леры вясёлкі; the 
colour question ра савая прабле ма 2. фа рба 
3. ко лер тва ру; His face was drained of colour. 
Ён нядобра сябеадчуваў. 4. калары т 5. pl. 
сolours сцяг, флаг; join the colours пайсцı  ў 
а рмію/у во йска ♦ high colour румя нец; with 
fl ying colours перамо жна 

colour2  v. 1. размалёўваць; афарбо  ўваць 
2. афарбо ўвацца, мяня ць ко лер; The leaves 
start to colour in autumn. Увосень лісце пачы-
нае жаўцець/чырванець. 3. чырване ць (пра 
твар) 4. накла дваць адбı так 

colour-blind  adj. 1. якı  не рас паз-
нае /не адро знівае ко лераў 2. якı  не ма е ра са-
вых забабо наў/пры мхаў; a colour-blind soci-
ety грама дства, яко е заснава на на ро ўнасці 
рас і на цый

coloured  adj. 1. афарбава ны; разма ля-
ва ны 2. каляро вы; a  coloured fi lm каляро вы 
фільм

colourful adj. маляўнı чы, я ркі
colouring  n. 1. фарбава льнае рэ  чыва 

2. ко лер (твару, валасоў) 3. афарбо ўка 
colourless adj. 1. бяско лерны 2. беска-

ляро вы, бле дны; неціка вы
colt n. 1. жарабя , жарабё 2. BrE навічо к 

(у спорце)
column n. 1. кало на; a tall column вы-

со кая кало на 2. слуп, слупо к; spinal column 
пазвано чны слуп, пазвано чнік; a column of 
fi gures слупо к лı чбаў; a column of smoke 
слуп ды му; mercury column рту тны слупо к 
3. кало нка, слупо к (у газеце) 4. кало на лю-
дзе й або  машы н; a column of soldiers кало на 
салда т

columnist  n. журналı ст (які вядзе 
пастаянную калонку ў газеце), калумнı ст

coma  n. ко  ма; be in a coma быць у 
ко  ме

comb1 n. 1. грэ бень, грабяне ц, грабе нь-
чык; а wide-toothed/close-toothed comb рэ д-
кі/густы  грэ бень 2. textile часа лка 3. со ты; 
comb honey со тавы мёд 4. грэ бень (пеўня); 
чубо к (птушкі) 5. грэ бень (хвалі)

comb2 v. 1. часа ць, прычэ  сваць, расчэ  с-
ваць, зачэ  сваць; comb one’s hair расчэ сваць 
валасы ; прычэ  свацца; comb wool часа ць во ў-
ну 2. mil. прачэ сваць (мясцовасць) 
comb out phr. v. право дзіць чы ст-
ку (ва ўстанове і да т.п.)

combat n. бой, бı  тва; a single combat 
адзінабо рства, паяды нак

combatant n. бае ц, змага р
combination  n. злучэ нне, спа лу-

чэ  нне; камбіна цыя; a combination lock са-
крэ тны замо к

combine1 n. сіндыка т; аб’ядна нне  
combine2 v. аб’ядно ўваць; аб’ядно ў-

вацца; спалуча ць; спалуча цца; камбінава ць 
combine harvester  n. кам-

ба йн
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combustion  n. згара нне; a com-
bustion engine рухавı к уну транага згара ння

come  v. (came, come) 1. прыхо дзіць, 
прыязджа ць 2. ісцı , е хаць; come! пайшлı !; 
I’m coming with you. Я іду з вамі/з табой. 
3. набліжа цца, падыхо дзіць; come nearer! 
падыдзı  бліжэ й! 4. дахо дзіць, дасяга ць; come 
of age дасягну ць ста лага ўзро сту; come to 
power прыйсцı  да ўла ды 5. надыхо дзіць, 
настава ць, набліжа цца; come to an end ско н-
чыцца; come to know спазна ць; come to 
nothing зве сціся на нішто ; things to come бу-
дучае, бу дучыня; in years to come у бу-
дучым; It has come to stay. Гэта надоўга. 
6. станавı цца; come undone расшпı львацца, 
развя звацца 7. здара цца, адбыва цца; come 
true збыва цца, спра ўджвацца; come what 
may а ўжо  ж што бу дзе; няха й бу дзе, што бу-
дзе; што бу дзе, то е бу дзе; no harm will come 
to you нічо га дрэ ннага з табо ю не зда рыцца; 
табе   нічо  га не пагража  е 8. з’яўля  цца, узні-
ка  ць; An idea came into my head./It came to 
me. У мянез’явілася/ўзнікла думка. 9. пахо-
дзіць, браць пача так; He comes from Minsk. 
Ён (родам) з Мінска. ♦ come and go прыхо-
дзіць і адыхо дзіць, хадзı ць сюды  і туды 
come about  phr.v. здара  цца, 
адбы ва цца
come across   phr.v. 1. стаць 
зразу мелым, пранı кнуць у свядо масць 2. на-
патка ць, натра піць
come along   phr.v. 1. з’яўля цца 
2. ісцı  ра зам з кім-н.; Сome along! Пойдзем! 
Паспяшайся! 3. паляпша цца
come apart  phr.v. разва львацца, 
распада цца
come аround  phr.v. апрыто м-
нець, ачуня ць, ачну цца, апа мятацца
come back  phr.v. 1. успаміна цца 
2. вярта цца ♦ come back as wise as one went 
пайсцı  ні з чым
come by phr.v. 1. атрыма ць, набы ць, 
нажы ць што-н. 2. захо дзіць куды -н.
come down  phr.v. 1. па даць, ва-
лıц ца; спада  ць 2. разбура цца 3. змянша цца, 
зніжа цца 4. перахо дзіць па трады цыі
come forward  phr.v. 1. вы йсці 
ўпе рад 2. прапанава ць свае  паслу  гі, адгук-
нуц ца 3. паступа ць у про даж
come in  phr.v. 1. прыхо дзіць, пры-
бы ва ць 2. увахо дзіць
come off  phr.v. 1. адшпı львацца; 
зніма ц ца, здыма цца 2. адрыва цца (пра гузік, 

дзвярную ручку і да т.п.) 3. сыхо дзіць, схо-
дзіць, зніка ць (пра пляму); выпада ць (пра ва-
ласы, зубы)
come on phr.v. набліжа цца; з’яўля ц-
ца ў прызна чаны час/у сваю  чаргу  (пра ак-
цёра, гульца і да т.п.)
come out  phr.v. 1. з’яўля цца, па-
яўля ц ца; прыхо  дзіць 2. выхо дзіць (з друку) 
3. вы яўля цца, станавı цца вядо мым (пра наві-
ны, праўду і да т.п.) 4. страйкава ць, ба става ць
come over phr.v. 1. (to) прые хаць 
здалёк; зайсцı  ненадо ўга 2. авало дваць, ахо п-
ліваць; уздзе йнічаць, уплыва ць, рабı ць уп лы ў; 
I can’t think what came over me. Не ведаю, 
што на мяне найшло. 
come round  phr.v. 1. захо дзіць 
2. апрыто мнець, ачуня ць
come through  phr.v. 1. праніка ць, 
пра хо дзіць наскро зь, прасо чвацца 2. паспя-
хо ва спраўля цца
come to phr.v. апрыто мнець 
come together  phr.v. збіра цца 
ра зам, аб’ядно ўвацца 
come up  phr.v. 1. узыхо дзіць, пра-
рас та ць (пра расліны) 2.  устава ць, узыхо-
дзіць (пра сонца) 3. здара цца; з’яўля цца, 
паяўля ц ца 4. узніка ць 5. (with) наганя ць, 
зраўно ў вацца 6. (to) падыхо дзіць; дахо дзіць 

comedian  n. 1. ко мік, камеды йны 
акцёр; камеды  йная актры са 2. а ўтар каме-
дый, камедыёграф

comedy n. каме дыя
come on  interj. infml ану !; ну дава й!; 

Come on! We don’t have much time. Ва ру-
шыся! У нас мала часу; Come on! Try once 
more. Ну давай! Паспрабуй яшчэ раз.  

comet n. каме та
comfort1  n. 1. камфо рт, уту льнасць; 

live in comfort жыць у камфо рце 2. pl. com-
forts выго ды; home comforts бытавы я выго-
ды 3. суцяшэ нне, падтры мка; words of com-
fort сло вы суцяшэ ння

comfort2  v. уцяша ць, суцяша ць, 
заспако йваць

comfortable  adj. камфарта бельны, 
уту льны, выго дны; зру чны; ёмкі; a comfort-
able chair ёмкае крэ  сла; a comfortable in-
come до бры прыбы так; Do you feel comfort-
able? Вам зручна?

comfortably adv. выго дна, зру чна, 
ёмка ♦ be comfortably off быць до  бра за бяс-
пе чаным, жыць у даста  тку, мець до бры дахо д

comic1 n. 1. ко мік 2. ко міксы



comic 133 commodity

comic2 adj. 1. камı чны, заба ўны, сме ш-
ны, гумарысты чны 2. камеды йны; a comic 
actor камеды йны акцёр

comical  adj. сме шны, смехатво  рны; 
заба ўны, камı чны; a comical picture кары ка-
ту ра

comically  adv. сме шна, заба ўна, ка-
мı чна

comic strip n. ко міксы
coming1  n. прыхо д, прые зд, пры быц-

цё; надыхо д
coming2 adj. бу дучы, насту  пны, нады-

хо дзячы, якı  набліжа ецца; in the coming 
month у насту пным ме сяцы

comma n. ling. ко ска; inverted commas 
двуко ссе

command1 n. 1. зага д; распараджэ н-
не; кама нда 2. кама ндаванне; упраўле нне; be 
in command (of) кама ндаваць; under the 
com mand (of) пад кама ндаваннем 3. панава н-
не; улада ранне; вало данне; have a good com-
mand of a language до бра вало даць мо вай 
4. вае нная акру  га 5. comput. кама ндны радо  к

command2  v. 1. зага дваць 2. кама н-
даваць; кірава ць 3. вало даць, распараджа  цца 
4. выкліка ць; command respect выкліка ць 
пава гу

commandant  n. 1. каменда нт 
(крэ пасці, горада) 2. нача льнік вае ннай наву-
ча льнай устано вы

commandeer v. рэквізава ць
commander  n. камандзı р, кама н-

дуючы
сommander-in-сhief  n. (pl. 

сommanders-in-сhief) галоўнакама ндуючы 
commandment n. 1. зага д 2. за-

паведзь; the Ten Commandments дзе сяць за-
паведзей (біблейскіх)

commando  n. (pl. commandos) 
mil. 1. дэса нтна-дыверсı  йны атра д 2. кама н-
дас, бае ц дэса нтна-дыверсı  йнага атра да

commemorate  v. 1. святкава ць, 
адзнача ць 2. нага дваць, служы  ць напамı н-
кам/напамı нам

commemoration  n. святкава н-
не (гадавіны якой-н. падзеі); in commemo ra-
tion of smth. у па мяць аб чым-н.

commemorative adj. мемарыя ль-
ны, па мятны

commence v. fml пачына ць
commencement n. fml пача так
commend  v. fml пахва льна адзыва цца 

(аб кім-н./чым-н.)
commendable adj. пахва льны

commendation n. афіцы йная па-
дзя ка, узнагаро да

comment1  n. заўва га; тлумачэ  нне, 
камента рый ♦ no comment без камента рыяў, 
мне няма  чаго  сказа ць 

comment2  v. (on) рабı ць заўва гі; ка-
мен цı раваць, каментава ць

commentary n. камента рый
commentate v. (on) каменцı раваць, 

каментава ць
commentator n. камента тар
commerce n. га ндаль; the Chamber of 

Commerce гандлёвая пала та
commercial1  n. 1. рэкла ма і аб’я вы 

(па радыё і тэлебачанні) 2. рэкла мная, ка-
мер цы йная перада ча 

commercial2  adj. гандлёвы, камер-
цый ны; a commercial traveller коміваяжо р, 
рэкла мны аге нт

commercialize, BrE -ise  v. ка мер-
цыялізава ць (рабіць што-н. крыніцай даходу)

commercially  adv. з гандлёвага/ка-
мерцы йнага пу нкту гле джання; з пу нкту гле-
джання вы гады

commission  n. 1. камı сія, камітэ т; a 
commission of inquiry камı сія па рассле да-
ванні; appoint/establish/constitute a commis-
sion ствары ць камı сію 2. камісı йны збор, 
камісı йныя; charge 10 per cent commission 
браць дзе сяць працэ  нтаў камісı йных 3. паў-
намо цтва; даручэ  нне; даве ранасць; зака з; in 
commission упаўнава жаны 4. афіцэ рскае зва н-
не; gain/get one’s commission атрыма ць афі-
цэ рскае зва нне; resign one’s commission пай-
сцı  ў адста ўку 5. учыне нне (якой-н.) правı н-
насці 

commit  v. 1. рабı ць (часцей што-н. 
дрэннае); чынı ць, учыня ць; твары ць; commit 
a crime зрабı ць/учынı ць злачы нства; commit 
suicide ско нчыць жыццё самазабо йствам/
самагу бствам 2. прызнача ць (грошы, сродкі 
на што-н.); адво дзіць (час на што-н.) 3. : 
commit oneself звя зваць сябе  (абавязкамі, 
абяцаннямі) 4. змяшча ць; commit to hospital 
змясцı ць у бальнı цу; commit to memory 
заву чваць, запаміна ць; commit to paper запı с-
ваць

commitment  n. абавяза цельства; 
адда насць (працы)

committed  adj. адда дзены яко й-н. 
ідэ і, спра ве

committee n. камітэ т, камı сія
commodity n. тава р; праду  кт; com-

modity turnover таваразваро т 
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common1  n. абшчы нная зямля , аб-
шчы нны вы ган ♦ have nothing in common не 
мець нічо га агу льнага; in common суме сна, 
супо льна 

common2 adj. 1. распаўсю джаны, звы-
ча йны; the common cold звыча йная прасту да 
2. агу льны, суме сны, супо льны; the Common 
Market Агу льны ры нак; for the common 
good дзе ля агу льнага дабра   3. про сты; звы-
чай ны; the common people про стыя/звыча й-
ныя лю дзі ♦ common or garden BrE, infml 
звыча йны

common denominator  n. 
math. агу льны назо ўнік

commonly adv. звыча йна
commonplace  adj. бана льны, 

шабло нны, збı ты
common room  n. агу льны пако й 

(ва ўстановах)
Commons  n. pl. the Commons = the 

House of Commons
common sense  n. разу мны сэнс, 

здаро вы ро зум 
commonwealth  n. 1. дзяржа ва; 

рэспу бліка 2. федэра цыя; the Common-
wealth Садру жнасць (асацыяцыя, у якую ўва-
хо дзяць Вялікабрытанія і большасць краін, 
што раней складалі Брытанскую імперыю); 
the Commonwealth of Independent States 
(CIS) Садру жнасць Незале жных Дзяржа ў 
(СНД)

commotion  n. хвалява нне; мітусня  , 
мітульга 

communal  adj. 1. абшчы нны 2. ка-
муна льны, грама дскі 

commune  n. 1. каму на 2. абшчы на; 
супо лка

communicate  v. 1. мець/на-
ладжваць су вязь, падтры мліваць зно сіны; звяз-
вацца 2. паведамля ць, перадава ць

communication ] n. 1. су вязь, 
камуніка цыя 2. pl. communications сро дкі 
су вязі, сістэ мы перада чы інфарма цыі 3. fml 
паведамле нне 4. comрut. камуніка цыя, абме н 
інфарма цыяй

communicative adj. 1. тавары с-
кі; гаваркı гаманкı , гаманлı вы, гаварлı вы 2. ка-
мунікацы йны; communicative skills камуні-
кацы йныя здо льнасці/на выкі

communion  n. 1. агу льнасць, су-
по льнасць 2. зно сіны, су вязь; in communion 
with nature у це снай су вязі з прыро дай 
3. агу льнасць веравызна ння 4. Communion 

relig. прыча сць, прычашчэ нне; receive/take 
communion прычашча цца

communism n. камунı зм
communist n. камунı ст; камунı стка
community  n. 1. абшчы на; супо л-

ка 2. the community грамада , тавары ства, 
згуртава нне, садру  жнасць, супо льнасць

commute  v. 1. е здзіць штодзённа на 
пра цу з пры гарада ў го рад 2. замяня ць (асаб-
ліва адзін від аплаты другім) 3. змякча ць 
пакара нне

commuter  n. 1. той, хто штодзённа 
е здзіць на пра цу з пры гарада ў го рад 2. па-
сажы р, якı  карыста ецца праязны м або  льго т-
ным біле там

compact1 n. кампа ктная/прасава ная 
пу дра

compact2 adj. 1. кампа ктны, цвёрды 
2. сцı слы (стыль), лаканı чны

compact3 v. рабı ць больш цвёрдым, 
спрасо ўваць

compact disk n. кампа кт-дыск
companion n. 1. кампаньён, тава-

рыш; спадаро жнік 2. па рная рэч 3. даве днік, 
дапамо жнік

companionship  n. тавары ства, 
сябро ўства, хаўру  с; тавары скія/сябро ўскія 
адно сіны

company n. 1. кампа нія (гандлёвая); 
an insurance company страхава я кампа нія; a 
Limited Liability Company кампа нія з аб ме-
жава най адка знасцю 2. theatre тру па 3. кам-
па нія, го сці; Are you expecting company? Вы 
чакаеце гасцей? 4. mil. ро та 5. naut. экіпа ж, 
кама нда ♦ be good/poor company быць ціка-
вым/неціка вым суразмо ўцам; bear/keep smb. 
company склада ць кампа нію каму -н.; in 
company with smb. ра зам з кім-н.; keep bad 
company быва ць у дрэ ннай кампа ніі, вадзı ц-
ца з дрэ  ннымі людзьмı ; keep company with 
smb. сябрава ць/дружы ць/сустрака цца з кім-н.; 
keep good company сустрака цца з до брымі 
людзьмı , быва ць у до брай кампа ніі; part 
company with smb. спынı ць знаёмства з кім-н.; 
two’s company, three’s a crowd ≅ дзе дво е, 
там трэ ці лı шні

comparable  adj. (to/with) параў-
на льны

comparative1 n. ling. the compar-
ative вышэ йшая ступе нь параўна ння

comparative2  adj. параўна льны, 
кампараты ўны; адно сны

comparatively  adv. параўна ль-
на, адно сна, больш-менш
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compare1  n. lit. параўна нне ♦ be-
yond/without compare lit. (ні) ў (яко е) параў-
на нне не ідзе 

compare2  v. 1. (with) параўно ўваць, 
супастаўля ць, звяра ць; compare a translation 
with the original параўна ць/зве рыць пера-
кла д з арыгіна  лам; as compared with у па-
раў на нні з; it is not to be compared with гэ та 
не ідзе  ні ў яко е параўна  нне з/гэ та не льга па-
раўна ць з 2. (to) параўно ўваць, прызнава ць 
падо бным (да чаго-н./каго-н.); He compares 
his lover to a rose. Ён параўноўвае сваю каха-
ную з ружай. ♦ compare notes (with smb.) 
абме нь вацца ду мкамі (з кім-н.)

comparison n. параўна нне ♦ by/in 
comparison with у параўна нні з; There is no 
comparison between them. Іх нельга параў-
ноўваць.

compartment n. 1. купэ  2. (асо б-
нае) аддзяле нне

compass n. 1. ко мпас 2. pl. compasses 
(таксама a pair of compasses) цы ркуль 
3. аб’ём, дыяпазо н 4. fml абся г, мяжа 

compassion  n. (for) спачува нне, 
спага да, жаль

compassionate adj. спачува льны, 
спага длівы, жа ласлівы; a compassionate 
leave во дпуск па сяме йных абста вінах

compatibilityn. (with/betwe en) 
сумяшча льнасць

compatibility mode  n. 
comput. рэжы м эмуля цыі

compatible  adj. (with) сумяш-
чаль ны; спалуча льны; compatible blood 
 gro ups сумяшча льныя гру пы крывı ; compa-
tible drugs медыкаме  нты, якı  я мо  жна пры-
ма  ць ра зам; compatible software comput. су-
мяшча ль нае прагра мнае забеспячэ  нне

compatriot  n. суайчы ннік; суай-
чы нніца

compel  v. fml вымуша ць, змуша ць, 
прымуша ць 

compelling  adj. 1. неадо льны; 
неадхı льны; а compelling desire неадо льнае 
жада нне; compelling force неадо льная сı ла 
2. захапля льны; прыва бны

compensate  v. 1. пакрыва ць 
(стра ты), апло чваць, вярта ць, кампенсава ць 
2. узнагаро джваць

compensation  n. 1. пакрыццё 
(страт), апла та, вярта нне, кампенса цыя 
2. узнагаро джанне

compère  n. канферансье , вяду чы 
(праграмы) 

compete  v. 1. канкуры раваць 2. спа-
бо рнічаць; compete with others for a prize 
удзе льнічаць у спабо рніцтвах на прыз

competence n. 1. уме льства, уме н-
не, уме ласць; здо льнасць; кампетэ нтнасць 
2. law кампетэ нцыя, правамо цтва

competent  adj. кампетэ нтны, да-
све дчаны

competition  n. 1. канкурэ нцыя 
2. спабо рніцтва; ко нкурс

competitive adj. 1. якıсапе рнічае, 
якı  спабо рнічае, якı  канкуры руе 2. ко н курс-
ны

competitor n. сапе рнік, канкурэ нт
compilation n. 1. уклада нне, на пі-

са нне (шляхам падбору і аб’яднання якога-н. 
матэрыялу); кампіля  цыя 2. збор, падбо р (ма-
тэрыялаў, фактаў, цытат і да т.п.)

compile  v. 1. уклада ць; ствара ць, 
піса ць (падбіраючы і аб’ядноўваючы які-н. 
матэрыял); кампілява ць; compile a dictio na-
ry/a reference book уклада ць сло ўнік/даве д-
нік 2. збіра ць (факты, матэрыял і да т.п.) 

compiler  n. 1. склада льнік, укла-
даль нік 2. сотрut. кампіля тар

complain  v. (of, about) ска рдзіцца, 
выка зваць незадавальне нне/незадаво ле насць; 
complain of headache(s)/of loneliness/of 
being misunderstood ска рдзіцца на галаўны  
боль/на адзіно  ту/на то  е, што цябе   не разу-
ме  юць

complaint  n. 1. нездавальне нне, 
незадавальне нне, незадаво ленасць 2. ска рга; 
make a complaint ска рдзіцца 3. хваро ба

complement1  n. 1. дада так; да-
паўне нне 2. ling. дапаўне нне 3. кампле кт

complement2  v. 1. дадава ць, да-
паўня ць 2. укамплекто ўваць

complementary  adj. узаема да-
паў ня льныя, камплемента рныя

complete1  adj. 1. по ўны; а complete 
edition of Shakespeare по ўнае выда нне тво-
раў Шэкспı ра; а complete list по ўны спіс 
2. за ко нчаны, заве ршаны 3. канчатко вы, аб-
са лю тны; а complete fool кру глы ду рань; а 
complete stranger зусı м незнаёмы чалаве к

complete2  v. 1. зака нчваць, канча ць, 
завярша ць; complete a second year ско нчыць 
дру гі курс 2. укамплекто ўваць 3. рабı ць да-
скана лым, удаскана льваць

completely adv. зусı м; ца лкам, по ў-
насцю

complex1  n. 1. суку пнасць 2.  ко м-
плекс; an inferiority complex ко мплекс ула-
снай непаўнацэ ннасці
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complex2  adj. 1. склада  ны; сас таў-
ны ; ко мплексны 2.  ця жкі, заблы таны 3. ling. 
склада ны; a complex object склада  нае дапаў-
не нне

complexion  n. 1. ко лер тва ру 
2. від, хара ктар

complexity  n. склада насць, ця ж-
касць, заблы танасць

complicate v. ускладня ць, заблы т-
ваць; complicate a situation ускладнı ць ста-
но вішча

complicated  adj. 1. склада ны, 
ця жкі для разуме ння; 2. ускла днены

complication  n. 1. склада насць, 
заблы танасць 2.  med. ускладне нне 

compliment1  n. 1. кампліме нт, 
ухва ла; а backhanded/doubtful/left-handed 
compliment двухсэнсо ўны кампліме  нт 2. pl. 
fml compliments прывіта нне, пакло н, він ша-
ва нне; Give my compliments to your wife. Пе-
радайце прывітанне вашай жонцы. ♦ make/
pay a compliment гавары ць/рабı ць камплі-
мент; return the compliment адка зваць камп-
ліме нтам на кампліме нт; with the compli-
ments of/with compliments from... з найле  п-
шымі пажада ннямі ад...

compliment2  v. 1. рабı ць/гава-
рыць кампліме нты, хвалı ць 2. віта ць; вінша-
ва ць; compliment smb. on his progress він-
ша ва ць каго -н. з по спехам

complimentary adj. 1. пахва ль-
ны 2. віншава льны, прывіта льны 3. : а com-
plimentary ticket бяспла тны запраша льны 
біле т

comply  v. fml (with) падпарадко ў-
вацца, адпавяда  ць (загаду, закону і да т.п.) 

component  n. кампане нт; эле-
мент; скла днік, састаўна я ча стка

compose  v. 1. склада ць, ствара ць 
(камісію); Water is composed of hydrogen and 
oxygen. Вада складаецца з вадароду і кісла-
роду. 2. склада ць, ствара ць, піса ць (музыку, 
вершы і да т.п.) 3. : compose oneself супа-
кой вацца

composed  adj. спако йны, ураў на-
ва жаны; стры маны; якı  вало дае сабо й

composer n. кампазı тар
composition  n. 1. склад, саста  ў; 

the chemical composition of the atmosphere 
хімı чны склад атмасфе ры 2. твор, сачыне нне, 
кампазı цыя 3. склада нне, састаўле  нне, пабу-
до ва, злучэ нне

compositor n. набо ршчык; набо рш-
чыца (у друкарні) 

compost n. кампо ст; а compost heap 
кампо сны бурт

compound1  n. 1. агаро джаная тэ-
рыто рыя 2. ling. склада нае сло ва 3. chem. 
састаўно е рэ чыва 

compound2 adj. састаўны , склада-
ны; compound glass шматсло йнае шкло; а 
compound predicate ling. састаўны  выка знік; 
а compound sentence ling. складаназлу чаны 
сказ; а compound word ling. склада нае сло ва

comprehend  v. разуме ць, ура зу-
ме ць, зразуме ць; ахапı ць (розумам), усве-
дамля ць

comprehension n. 1. разуме нне, 
усведамле нне; It’s beyond my comprehension. 
Гэта вышэй за маё разуменне. 2. зада нні або 
практыкава нні на праве рку разуме ння тэ ксту

comprehensive1 n. BrE адзı ная 
агульнаадукацы йная сярэ дняя шко ла

comprehensive2  adj. усеабды м-
ны, вычарпа льны, шыро кі, вялı кі; compre hen-
sive knowledge усебако выя ве ды; а compre-
hen sive list по ўны спіс; а comprehensive 
school BrE адзı ная агульнаадукацы йная сярэ д-
няя шко ла

compress v. сціска ць
compression  n. сціска нне, сціск, 

ушчыльне нне, згушчэ  нне; кампрэ  сія
compressor n. tech. кампрэ  сар
comprise  v. уключа ць, змяшча ць у 

сабе; ахо пліваць, склада  цца (з чаго-н.)
compromise1  n. кампрамı с; 

 ma ke a compromise ісцı  на кампрамı с; reach 
a compromise дасягну ць зго ды

compromise2  v. 1. ісцı  на камп-
рамı с 2. кампраметава ць

compulsory  adj. 1. абавязко вы; 
compulsory education абавязко вае навуча н-
не; compulsory military service во інская па-
вı н насць 2. прымусо вы; compulsory measu-
res прымусо выя ме ры

computation n. вылічэ нне, пад лı к
compute v. падлı чваць
computer  n. comput. камп’ю тар, 

элект ро нная выліча льная машы на (ЭВМ); 
computer graphics камп’ю тарная гра фіка; 
computer hardware апара тнае/тэхнı чнае за-
бес пячэ нне/аснашчэ  нне камп’ю тара; a com-
puter program камп’ю тарная прагра ма; com-
puter software прагра мнае забеспячэ  нне 
камп’ю тара; a digital (analogue) computer 
лı чбавая (ана лагавая) выліча льная машы на; 
a hybrid computer ана лага-лı чбавая выліча ль-
ная машы на; a personal computer персана ль-
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ны камп’ю тар; a portable computer парта-
тыў ны камп’ю тар; a satellite computer пе-
рыферы йная ЭВМ

computer network  n. com-
put. камп’ю тарная се тка

computing n. 1. вылічэ нне, разлı к 
2. выліча льная тэ  хніка

comrade n. тава рыш
comradeship  n. тавары скія/сяб-

роў скія адно сіны, тавары ства, сябро ўства
Сon  (пісьмовае скар. ад Conservative) кансер-

ваты ўны
con1 n. (скар. ад contra) : ♦ pros and cons 

за і су праць
con2  v. infml выма ньваць; падма нваць, 

ашу кваць, махля рыць
concave adj. угну ты, увагну ты
conceal  v. fml уто йваць, таı ць, скры-

ваць, хава ць
concede  v. 1. дапуска ць (магчымасць, 

правільнасць чаго-н.) 2. саступа ць, уступа ць 
3. sport даць фо ру, апярэ дзіць (каго-н. у чым-н.)

conceit n. ганарлı васць, ганары стасць, 
самаўзвышэ  нне, фанабэ рыя

conceited  adj. самаздаво лены, 
ганары сты, пыхлı вы, фанабэ  рысты 

conceivable  adj. дасту пны (розу-
му), зразуме лы; магчы мы

conceive  v. 1. разуме ць, спасціга ць; 
заду мваць 2. зача ць (дзіця)

concentrate  v. 1. канцэнтрава ць, 
сканцэнтро  ўваць, засяро джваць (увагу, дум-
кі); засяро джвацца 2. канцэнтрава ць, скан-
цэнт ро ўваць (сілы, рэсурсы) 3. chem. згуш-
чаць

concentration  n. 1. канцэнтра-
цыя, сканцэнтрава насць, засяро джанасць 
2. chem. канцэнтра цыя, згушчэ  нне

concentration camp  n. 
канцэнтрацы йны ла гер, канцла гер 

concept n. паня цце, канцэ пт
conception  n. 1. канцэ пцыя, ідэ я 

2. biol. зача так
concern1 n. 1. (about/for/over) турбо-

та, кло пат, заклапо чанасць 2. спра ва; It is no 
concern of mine. Гэта мяне не (дa)тычыцца. 
3. прадпрые мства, канцэ рн

concern2  v. 1. турбава ць, непако іць, 
клапацı ць, трыво жыць, хвалява ць 2. закра-
наць, мець адно сіны/дачыне нне, ты чыцца, 
даты чыцца, даты чыць 3. ціка віць ♦ as far as I 
am concerned што да мяне 

concerned  adj. 1. якı  ма е адно сіны/
дачыне нне (да чаго-н.), звя заны (з чым-н.), 

заціка ўлены 2. азада чаны, занепако ены, па-
трыво жаны 3. (in, with) заня ты (чым-н.)

concerning  prep. fml адно сна, што 
да, што (да)ты чыцца; concerning your let-
ter... адно сна/што да…/што даты чыцца Ва-
шага ліста ...

concert n. 1. канцэ рт 2. зго да ♦ in con-
cert with ва ўзаемадзе янні з; узго д нена; су-
ме сна

concertina n. mus. канцэрцı на
concerto n. канцэ рт (музычны твор 

для аднаго ці некалькіх сольных інструмен-
таў і аркестра)

concession n. 1. усту пка; make a con-
cession рабı ць усту пку, уступа ць 2. : tax con-
cession падатко вая льго та 3. канцэ сія

concise adj. сцı слы, каро ткі
conclude v. 1. прыхо дзіць да высно-

вы/вы ваду/заключэ ння, заключа ць 2. fml за-
вярша ць; канча ць, зака нчваць; зака нчвацца 
3. fml заключа ць; conclude a treaty заключа ць 
дамо ву/дагаво р

conclusion  n. 1. заключэ  нне, вы-
сно ва, вы вад; заклю  чная ча стка; draw some 
conclusions рабı ць высно вы/вы вады/заклю-
чэ нне; arrive at/come to/jump to/leap to/
reach the conclusion that… прыйсцı  да за-
ключэ ння, што… 2. завяршэ нне, заканчэ  н не 
3. вы нік; а foregone conclusion непазбе ж ны 
вы нік ♦ in conclusion у заключэ нне, нарэ  шце

concrete1 n. бето н
concrete2  adj. канкрэ тны, рэа льны, 

рэчаı сны
concussion  n. 1. страсе нне, штур-

шо к; concussion of the brain страсе нне мo згa 
2. канту зія

condemn v. 1. асуджа ць, га ніць, гань-
бава ць, прызнава ць дрэ нным і непрыма ль-
ным 2. law асуджа ць, засу джваць, прыгаво р-
ваць; condemn to death прыгавары ць да 
смяро тнага пакара ння 3. : be condemned to 
inactivity быць асу джаным на бяздзе йнасць 
4. бракава ць, прызнава ць зага нным/непры-
датным

condemnation  n. асуджэ нне; 
прысу д, прыгаво р, вы рак (судовы)

condensation  n. кандэнса цыя; 
зацвярдзе нне; згушчэ нне

condenser n. кандэнса тар
condition1  n. 1. стан; in good condi-

tion у до брым ста не 2. pl. conditions умо вы, 
абста віны, вару нкі; adverse weather condi-
tions неспрыя льнае надво  р’е; under existing 
conditions пры да дзеных умо вах 3. умо ва; on 
condition that з умо ваю, што/пры ўмо ве, што
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condition2  v. 1. абумо ўліваць, выз на-
ча ць 2. прыво дзіць у нале жны стан 

conditional adj. 1. умо ўны; абумо ў-
лены 2. ling. умо ўны; the conditional (mood) 
умо ўны лад

conditioner n. кандыцыяне р 
condolence  n. спачува нне, спага- 

да; express/give/offer your condolences выка з-
ваць спачува ннe

condom  n. прэзерваты ў; a female 
condom жано чы прэзерваты ў

condominium n. AmE 1. суме с-
нае домаўлада нне; кааператы ўны жылы  дом, 
кааператы ў 2. кватэ ра ў кааператы ўным жы-
лы м до ме 

condor n. zool. ко ндар
conduct1 n. 1. вядзе нне, кіраўнı цтва; 

the conduct of a business кіраўнı цтва прад-
прые мствам; the conduct of war вядзе нне 
вайны  2. fml паво дзіны; the rules of conduct 
пра вілы паво дзін

conduct2  v. 1. ве сці, право  дзіць 
(сход, работу); кірава ць 2. : conduct oneself 
fml паво дзіць сябе  3. дырыжы раваць 4. пра-
во дзіць (цяпло, электрычнасць) 5. супра-
ваджа ць, вадзı ць; a conducted tour вандро ў-
ка (экску рсія) у суправаджэ  нні гı да  

conductor n. 1. дырыжо р 2. канду к-
тар 3. кіраўнı к; гід 4. tech. праваднı к 

conductress n. BrE, dated  канду к-
тарка 

cone n. 1. math., tech. ко нус 2. bot. шы ш-
ка (хваёвых дрэў) 3. : ice-cream cone ва-
фельны ражо к, напо ўнены маро жаным

confectioner n. канды тар
confectionery  n. 1. канды тарскія 

вы рабы 2. канды тарская
confederation n. канфедэра цыя, 

саюз ; the Confederation of British Industry 
Канфедэра цыя брыта нскай прамысло васці

confer  v. fml 1. (with smb., about/on 
smth.) ра іцца, ра дзіцца 2. (smth. on/upon 
smb.) дарава ць; прысуджа ць, прысу джваць 
(вучоную ступень) 

conference  n. 1. канферэ  нцыя 
2. нара да, пасяджэ нне; be in conference быць 
на нара дзе, засяда ць 

confess  v. 1. прызнава ць; confess a 
fault прызна ць памы лку 2. (to smth./to doing 
smth.) прызнава цца, сазнава цца 3. relig. па-
спа вяда ць, вы спаведаць; паспавяда  цца, вы-
спаведацца

confession  n. 1. прызна нне, усведам-
ле нне (ві ны) 2. relig. спо ведзь 3. веравызна н не

confetti n. канфецı 
confi dant  n. напе рснік, сардэ  чны 

ся бар/ся бра
confi de v. 1. (in) давяра ць; давяра цца; 

May I confi de in you? Табе/Вам можна даве-
рыцца? 2. (to) каза ць/расказва ць па сакрэ це/
пад сакрэ  там 3. (to) даруча ць, давяра ць

confi dence n. 1. даве р, даве р’е; en-
joy smb.’s confi dence карыста цца чыı м-н. 
даве рам 2. упэ  ўненасць, перакана насць; with 
confi dence упэ ўнена, з упэ  ўненасцю 3. кан-
фі дэнцы йнае паведамле нне, сакрэ  т; confi -
dence trick злоўжыва нне даве рам; махля рст-
ва, ашука нства; in confi dence па сакрэ це, кан-
фідэнцы  йна 

confi dent  adj. упэ ўнены, перакана-
ны; confi dent of success/of victory упэ ўнены 
ў по спеху/у перамо  зе

confi dential  adj. 1. канфідэнцы й-
ны, сакрэ  тны 2. якı  карыста ецца даве рам 

confi dentially  adv. канфідэн-
цы й на, па сакрэ  це/пад сакрэ там 

confi ne v. 1. абмяжо ўваць; I shall con-
fi ne myself to saying that... Я абмяжуюся тым, 
што скажу... 2. зняво льваць, саджа ць (у турму)

confi nement  n. 1. турэ мнае зня-
во ленне 2. адзіно та, само та; live in confi  ne-
ment жыць у адзіно це 3. dated ро ды

confi rm  v. 1. пацвярджа ць 2. сцвяр-
джа ць 3. зацвярджа ць, ратыфікава ць; con-
fi rm a treaty ратыфікава ць дагаво р/дамо ву 
4. relig. канфірмава ць

confi rmation n. 1. пацвярджэ нне 
2. сцвярджэ нне 3. зацвярджэ нне, ратыфіка-
цыя 4. relig. канфірма цыя

confi rmed adj. перакана ны, заўзя ты, 
закаране лы; a confi rmed bachelor перакана-
ны халасця к

confi scate v. канфіскава ць
confi scation n. канфіска цыя
confl ict1  n. 1. канфлı кт, сутыкне нне 

2. супярэ чнасць ♦ a confl ict of interests су-
тык не нне інтарэ  саў 

confl ict2  v. (with) канфліктава ць; 
супярэ чыць

conform  v. 1. прыстасо ўваць; пры-
стасо ўвацца 2. (to) падпарадко ўвацца; con-
form to the rules падпарадко  ўвацца пра вілам 
3. узгадня ць; узгадня цца; адпавяда ць

conformist  n. 1. канфармı ст 2. re-
lig. канфармı ст

conformity  n. 1. адпаве днасць; 
узго дненасць 2. падпара дкаванне, падпарад-
ко ўванне ♦ in conformity with у адпаве д-
насці з
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confront  v. 1. стая ць насу праць; 
сустрака цца/стая ць твар у твар 2. проціста-
яць, глядзе ць у твар (небяспецы, смерці) 
3. law рабı ць во чную ста ўку 4. супастаўля ць, 
параўно ўваць; confront smb. with a fact ста-
віць каго -н. пе рад фа ктам

confrontation  n. 1. процістая  н-
не, канфранта цыя 2. суты чка 3. law во чная 
ста ўка

confuse  v. 1. зблы тваць, блы таць 
2. бянтэ жыць; уно сіць замяша нне 3. заблы т-
ваць

confusion  n. 1. блытанı на 2. бес па-
ра дак, непара дак, бязла ддзе 3. збян тэ жа-
насць, замяша нне

congenial  adj. fml 1. ро днасны, 
блı зкі (па духу, інтарэсах) 2. прые мны, 
спры я льны; адпаве  дны

congested  adj. 1. перапо ўнены, 
перагру жаны; The streets are often congested 
with traffi c. Вуліцы часта перагружаны транс-
партам. 2. перанасе лены 3. med. закупо раны; 
закла дзены; a congested nose закла дзены нос

congestion  n. 1. перанасе ле-
насць; congestion of population ску чанасць 
насе льніцтва 2. зато р (вулічнага руху) 3. med. 
закупо рка; закла дзенасць; nasal congestion 
закла дзенасць но са

conglomerate  n. 1. econ. канг-
ламера т, мнагапро фільная карпара цыя 2. fml 
кангламера т, су месь разнаро  дных эле ме нтаў 
3. geol. кангламера т, абло мкавая паро да

congratulate  v. (on) віншава ць; 
I congratulate you on the happy event. Віншую 
Вас са шчаслівай падзеяй. 

congratulation  n. (on) вінша-
ва нне; а letter of congratulation віншава ль-
ны ліст/віншава льнае пісьмо  ; Congratula-
tions! Віншу ю!; Віншу ем!

congregate  v. збіра цца, сыхо дзіц-
ца, схо дзіцца

congregation  n. eccl. 1. прыха-
джа не, парафія  не 2. кангрэга цыя, рэлігı йнае 
бра цтва

congress  n. 1. кангрэ с, з’езд; an in-
ternational congress of trade(s) міжнаро дны 
з’езд прафсаю заў 2. : Congress кангрэ с (у 
ЗША і некаторых іншых краінах); the 71st 
Congress кангрэ с 71-га скліка ння

congressional  adj. якı  ма е адно-
сіны да з’е зда або  кангрэ са 

congressman  n. (pl. -men) кан-
грэсме н, член кангрэ са (у ЗША)

congressperson  n. член кангрэ-
са (у ЗША) 

congresswoman n. (pl. -wom-
en) жанчы на – член кангрэ  са (у ЗША) 

conical  adj. 1. канı чны 2. ко нусны; 
конусападо бны; а conical roof конусапа-
добны дах

conifer n. хваёвае дрэ  ва
coniferous  adj. 1. хваёвы (пра лес) 

2. якı  ма е шы шкі; шыпу лькавы, шыпу лечны; 
іглı чны

conjecture1  n. fml меркава нне, 
здага дка; to lose oneself in conjectures не ве-
даць, што і ду маць 

conjecture2  v. fml меркава ць, ра-
бıць здага дку, выка зваць меркава нне

conjugate v. ling. спрага ць
conjugation n. ling. спражэ нне
conjunction  n. 1. fml злучэ нне, 

спалучэ нне, су вязь 2. ling. злу чнік ♦ in con-
junction with fml суме сна, супо льна, ра зам 

conjure  v. 1. займа цца чараўнı цтвам/
чарадзе йствам; выкліка ць/закліна ць ду хаў 
2. па ка зваць фо кусы
conjure up  phr.v. выкліка ць 
(што-н.) ва ўяўле нні 

conjurer  n. 1. чарадзе й, чараўнı к 
2. фо куснік; He is no conjurer. Ён зорак з 
неба не хапае.

conjuror n. = conjurer
conker  n. 1. bot. ко нскі кашта н (плод) 

2. pl. conkers дзіця чая гульня  «кашта ны» 
(гуль ня, у якой конскім каштанам, прымаца-
ваным на канцы вяровачкі, б’юць па іншых 
каштанах)

connect  v. 1. злуча ць; злуча цца; звя з-
ваць; звя звацца 2. дапасо ўвацца (па раскла-
дзе – пра транспарт) 3. асацыı раваць 4. до б-
ра ста віцца, разуме ць (пра людзей)

connected  adj. 1. (with) звя заны; 
connected events падзе і, памı ж якı мі існуe  
су вязь 2. злу чаны; well connected (to) якı ма е 
ва жных знаёмых або   сваяко ў

connection, connexion  n. 1. су вязь, 
по вязь (часоў); in connection with smth. у су-
вязі з чым-н.; in this connection у су вязі з гэ-
тым 2. узго дненасць 3. pl. connections су вязі, 
знаёмства 4. comput. злучэ нне

connective adj. злуча льны, сувязны ; 
a connective word ling. злуча льнае сло  ва; 
con nective tissue bіol. злуча льная тка нка

conquer  v. 1. заваёўваць, пакара ць 
2. пе рамага ць, пераадо льваць, перасı льваць; 
conquer the enemy перамагчы  во рага
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conqueror  n. заваёўнік; William the 
Conqueror hist. Вільге льм Заваёўнік

conquest n. 1. заваява нне, пакарэ  н-
не; the Norman Conquest Нарма ндскае за-
ваява нне (Англіі) 2. заваёва, заваёвы; заваява-
ная тэрыто рыя

conscience n. 1. сумле нне; a bad/evil/
guilty conscience нячы стае сумле нне; а clear/
good conscience чы стае сумле нне; pangs/
pricks/remorse of conscience му кі/дако ры/
згрызо ты сумле ння; a prisonner of consci-
ence паліты чны вя зень; for conscience sake 
для ўла снага заспакае  ння, для ачы сткі сум-
лен ня 2. свядо масць; public conscience гра-
ма дская свядо масць

conscientious adj. сумле нны, доб-
расумле нны

conscientiously  adv. доб ра сум-
ле  нна

conscious  adj. 1. якı  ўсведамля е, якı 
разуме е, якı  адчува е; be conscious of one’s 
guilt усведамля ць сваю   віну ; be conscious 
that... усведамля  ць/разуме ць, што... 2. усвя-
до млены, свядо мы; a conscious effort свядо-
мае намага нне; politically conscious паліты ч-
на свядо мы 3. прыто мны

consciously adv. свядо ма 
consciousness  n. 1. усведамле нне, 

разуме нне; свядо масць; самасвядо масць; po-
litical consciousness паліты чная свядо масць 
2. прыто мнасць; lose consciousness стра ціць 
прыто мнасць; regain consciousness апрыто м-
нець

conscript1  n. прызыўнı к, наваб ра-
нец

conscript2 v. прызыва ць (на службу 
ва ўзброеныя сілы), мабілізава ць 

conscription  n. 1. во інская павı н-
насць 2. набо р (у армію, войска)

consecutive  adj. паслядо ўны; for 
the fi fth consecutive time пя ты раз за пар 

consecutively adv. паслядо ўна
consensus  n. кансэ нсус, зго да, 

адзінаду шша, адзінаду шнасць, узго дненая 
ду мка 

consent1  n. 1. (to) зго да; give one’s 
consent to smth. даць зго ду на што-н.; tacit 
consent маўклı вая зго да; Silence gives consent. 
Маўчанне – знак згоды. 2. дазво л; the age of 
consent law даро сласць, паўнале цце 

consent2  v. fml (to) 1. згаджа цца, 
пагаджа цца, дава ць зго ду; consent to a sug-
gestion згадзı цца з прапано  вай 2. дазваля ць, 
дава ць дазво л

consequence n. 1. вы нік; the con-
sequences of an action вы нікі ўчы нку 2. вы-
сно ва, вы вад, заключэ нне; it follows as a logi-
cal consequence адсю ль выніка е, што 3. fml 
значэ нне, зна ч насць, ва жнасць; a matter of 
great consequence спра ва вялı кай ва жнасці; a 
person of consequence уплыво вы чалаве к; it 
is of no consequence гэ та не ма е значэ  ння 
♦ in consequence of fml у вы ніку

consequently  adv. такı м чы нам, 
у вы ніку

conservation  n. 1. захава нне, 
зберажэ нне, ашча да; conservation of energy 
tech. зберажэ нне эне ргіі 2. ахо ва рэк і лясо ў; 
ахо ва прыро ды; BrE a conservation area 
запаве днік 

conservationist n. эко лаг 
conservatism n. кансерваты зм
conservative1  n. кансерва тар; а 

Conservative член кансерваты ўнай па ртыі
conservative2 adj. 1. кансерваты ў-

ны; the Conservative Party Кансерваты ўная 
па ртыя (у Вялікабрытаніі) 2. сцı плы; а con-
servative estimate сцı плы падлı к

conservatoire  n. BrE кансер ва-
то рыя 

conservatory  n. 1. аранжарэ  я, 
цяплı ца 2. AmE кансервато рыя

conserve  v. 1. захо ўваць, зберага ць, 
ашчаджа ць; conserve one’s strength збера-
гаць сı лы 2. экано міць

consider  v. 1. лічы ць, меркава ць, ду-
маць; consider smth. (to be) a mistake лічы ць 
што-н. памы лкай 2. разгляда ць, абмярко ў-
ваць; consider a matter абмярко ўваць/раз-
гляда ць пыта нне 3. браць пад ува гу/у разлı к; 
лічы цца (з кім-н./чым-н.)

considerable  adj. зна чны, вялı кі; 
а considerable part/sum of money зна чная 
ча стка/су ма гро шай

considerably adv. зна чна
considerate  adj. ува жлівы, чу  лы, 

да лі ка тны, такто ўны
considerately adv. ува жліва, да лі-

ка тна, такто ўна 
consideration  n. 1. разва га, раз-

важа нне 2. разгля д, абмеркава нне; be under 
consideration быць на абмеркава нні; give a 
problem one’s careful consideration стара н на 
абмярко ўваць/разгляда ць прабле му 3. ува га; 
пава га ♦ take smth. into consideration браць 
пад ува гу/у разлı к

considering conj., prep. прыма ючы 
пад ува гу, улı чваючы; He did poorly in his 
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 exams considering how hard he had studied for 
them. Ён здаў экзамены дрэнна, калі ўлічыць, 
як старанна ён да іх рыхтаваўся. 

consign  v. fml 1. пазбаўля цца ад (ка-
го-н., чаго-н.) 2. перадава ць; даруча ць, да-
вяра ць 3. прызнача ць 4. comm. адпраўля ць, 
па сыла ць

consignment  n. comm. 1. груз, 
па ртыя тава ру 2. адпра ўка, пасы лка гру заў; a 
consignment note тра нспартная накладна я 
3. кансігна цыя

consist v. 1. (of) склада цца; Water con-
sists of hydrogen and oxygen. Вада складаецца 
з вадароду і кіслароду. 2. (in) заключа ц ца; 
National strength consists not only in national 
armies. Магутнасць краіны заключаецца не 
толькі ў магутнасці яе арміі.

consistency  n. 1. паслядо  ўнасць, 
лагı чнасць; трыва ласць, пастая нства; узго д не-
насць 2. кансістэ нцыя, шчы тнасць, шчы ль-
насць

consistent adj. 1. паслядо ўны, сто й-
кі; заўзя ты; трыва лы, пастая нны 2. (with) 
сумяшча льны; адпаве  дны

consistently adv. паслядо ўна, сто й-
ка, пастая нна, заўзя та

consolation n. суцяшэ нне, уцяшэ н-
не, заспакае  нне; а consolation prize «суця-
ша  льны» прыз

console1  n. 1. кансо ль, кранштэ  йн 
2. пульт апера тара

console2  v. суцяша ць, уцяша ць, 
заспако йваць

consolidate  v. умацо ўваць, канса-
лідава ць 

consonant  n. ling. кансана нт, зы ч-
ны гук, зы чная лı тара

consort n. fml муж (каралевы); жо нка 
(караля); the prince consort муж карале вы, 
яка я правіць; the queen consort жо нка кара-
ля , якı  правіць

consortium  n. (pl. consortiums or 
consortia) кансо рцыум

conspicuous  adj. прыкме тны, кı д-
кі, якı кı даецца ў во  чы; а conspicuous failu re 
я ўны права л, я ўная няўда ча; a conspicu ous 
success ве льмі вялı кі по спех; make oneself 
conspicuous звярта ць на сябе  ўва гу ♦ be 
conspicuous by one’s absence вызнача цца 
сваёй адсу тнасцю

conspicuously adv. прыкме тна
conspiracy n. змо ва, загаво р
conspirator  n. змо ўшчык, зага-

воршчык 

conspire  v. (against) арганізо ўваць 
змо ву, згаво рвацца (супраць каго-н.)

constable  n. BrE канстэ  бль (ніжэй-
шы паліцэйскі чын)

constancy  n. пастая  нства, нязме н-
насць, трыва ласць, непахı снасць; ве рнасць; 
цвёрдасць

constant  adj. 1. пастая нны, нязме н-
ны, заўсёдны; constant complaints няспы н-
ныя ска ргі 2. нязме нны, ста лы; constant 
voltage пастая ннае напру жанне 3. ве рны; а 
constant friend ве рны ся бра

constantly  adv. пастая нна, нязме н-
на; заўсёды, заўжды 

constellation  n. 1. сузо р’е 2. fml 
плея да

consternation n. fml жах, спало х, 
змярцве нне, здранцве нне (ад жаху)

constipation n. med. запо р
constituency  n. 1. вы барчая ак-

ру га 2. вы баршчыкі адно й вы барчай акру гі
constituent1  n. 1. вы баршчык, 

член вы барчай акру гі 2. скла днік, састаўна я 
ча стка 

constituent2  adj. fml якı  склада е 
ча стку ад цэ  лага

constitute  v. 1. склада ць, утвара ць 
2. fml ствара ць

constitution  n. 1. канстыту цыя; 
the US Constitution Канстыту цыя Злу чаных 
Шта таў Аме рыкі 2. склад це ла; He has a 
strong constitution. У яго здаровы арганізм. 
3. fml склад, саста  ў, будо ва; the constitution 
of the air саста ў/склад паве тра

constitutional adj. 1. кансты ту-
цы йны 2. med. арганı чны, канстытуцыяна ль ны

constraint n. 1. абмежава нне; mon-
ey constraints абмежава нні ў грашо вых сро д-
ках 2. скава насць, напру жанасць; without 
constraint натура льна

construct  v. 1. будава ць, канструя-
ва ць 2. ствара ць, склада ць, прыду мваць 3. ling. 
будава ць (сказ)

construction n. 1. будаўнı цтва, бу-
до ўля; housing construction жыллёвае будаў-
нı цтва 2. канстру кцыя, збудава нне, буды нак, 
пабудо ва; a construction site будаўнı чая 
пляцо ўка 3. ling. канстру кцыя

constructive  adj. канструкты ўны; 
constructive suggestions канструкты ўныя 
прапано вы

consul n. ко нсул
consulate n. ко нсульства



consult 142 content

consult  v. 1. кансультава цца, ра іцца; 
consult a doctor звярта цца да ўрача ; consult 
a lawyer пара іцца з юры стам 2. даве двацца; 
consult a dictionary звярта цца да сло  ўніка, 
глядзе ць сло ва ў сло ўніку 3. (with) ра іцца 
4. браць/прыма ць пад ува гу; consult smb.’s 
interests улı чваць чые -н. інтарэ  сы

consultant n. кансульта нт
consultation n. кансульта цыя; па-

ра да
consultative adj. кансультаты ўны, 

дара дчы; a consultative committee кан суль-
таты ўны камітэ  т

consulting  adj. 1. якı  кансульту е; a 
consulting physician ура ч-кансульта нт 2. : 
consulting hours гадзı ны прыёму 

consulting room  n. кабіне т 
урача 

consume v. fml 1. спажыва ць; з’яда ць 
2. расхо даваць, браць; consume a lot of fuel 
расхо даваць шмат па ліва 3. ахо пліваць; му -
чыць, гры зці; He is consumed with envy. Яго 
грызе зайздрасць. 

consumer  n. 1. спажыве ц 2.  аба-
нент; абане нтка

consumer goods n. спажыве ц-
кія тава ры

consumption1 n. 1. fml спажыва н-
не; per capita consumption спажыва нне на 
ду шу  насе льніцтва 2. расхо д (паліва, павет-
ра і да т.п.), выда так

consumption2  n. med., dated ту-
беркулёз лёгкіх, сухо ты

cont., contd (пісьмовае скар. ад continued) : 
cont. on p. 27 праця г на старо нцы 27

contact1  n. 1. канта кт; сутыкне нне, 
да чыне нне; be in contact быць у канта кце, 
кан тактава ць; судакрана  цца; come into con-
tact (with) звяз вацца, нала джваць/устана  ў лі-
ваць канта кт; make contact (with) нала дж-
ваць канта кт 2. pl. contacts адно сіны, знаёмст-
ва, су вязі 3. знаёмы (звыч. дзелавы) 4.  electr. 
канта кт; make/break contact уключы ць/вы-
ключыць электры чнасць 5.  infml (канта к та-
вая) лı нза 

contact2  v. быць у канта  к-
це, кантактава ць; нала дзіць су вязь, звяза цца

contact lens n. канта ктавая лı нза
contagion n 1. перада ча, распаўсю -

джанне інфе кцыі 2. fml інфе кцыя
contagious  adj. 1. зара зны, інфек-

цы йны, кантагіёзны 2. зара злівы; contagious 
laughter зара злівы смех

contain  v. 1. умяшча ць 2. змяшча ць 
3. fml стры мліваць (пачуцці)

container  n. 1. умяшча льня, ёміс-
тасць, ёмішча, пасу  дзіна 2. станда ртная та ра, 
кантэ йнер 3. рэзервуа р, прыёмнік

contaminate  v. 1. забру джваць, 
пэ цкаць 2. заража ць, рабı ць радыеакты ўным 
3. ling. кантамінава ць

contamination  n. 1. забру дж-
ван не, забрудне нне 2. заражэ нне 3. ling. кан-
таміна цыя

contamination meter  n. 
дазіме тр, апара т для вызначэ ння ная ўнасці 
радыеакты ўных рэ чываў 

contemplate n. 1. абду мваць, ду-
маць, разду мваць, меркава ць 2.  fml сузіра ць, 
ува жліва разгляда ць

contemplation  n. 1. fml сузі-
ранне 2.  абду мванне, ро здум, разва га, разва-
жа нне

contemporary1 n. суча снік; сучас-
ніца

contemporary2  adj. (with) су-
часны; contemporary writers суча сныя пісь-
ме ннікі 

contempt  n. (for) пага рда; hold 
smb. in contempt пагарджа ць кім-н.

contemptible  adj. fml агı дны, 
бры дкі, паску дны, нікчэ мны

contemptuous  adj. fml (of) па-
гар длівы

contemptuously  adv. пага рд-
ліва

contend v. 1. змага цца; contend with 
diffi culties змага цца з ця жкасцямі 2. сапе р-
нічаць, спабо рнічаць; contend for the cham-
pionship спабо рнічаць за першынство  3. fml 
сцвярджа ць, заяўля ць

contender  n. 1. сапе рнік 2. прэ тэн-
дэ нт, кандыда т 

content1  n. 1. pl. contents зме сціва; 
то е/усё, што змяшча ецца/знахо дзіцца (у чым-н.) 
2. pl. contents змест; a table of contents змест 
3. су тнасць, асно ўны змест 4. утрыма нне 
(чаго-н. у чым-н.), ко лькасць

content2 n. задавальне нне, здавальне н-
не, здаво ленасць, здаво  ленне; ♦ to one’s 
 he art’s content уво лю, усма к, ко лькі душа  
захо ча/пажада е

content3 adj. задаво лены, здаво лены
content4  v. 1. задавальня ць, здаваль-

ня ць 2. : content oneself (with) fml здаво ль-
вацца, задавальня цца
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contented  adj. задаво  лены, здаво-
лены 

contentedly  adv. задаво лена, 
здаво лена

contention n. fml 1. сва рка, зва дка, 
разла д; рознагало ссе; спрэ чка, пярэ чанне 
2. пункт по гляду/гле джання, сцве рджанне (у 
спрэчцы) 3. спабо рніцтва ♦ be in contention 
for smth. змага цца за што-н.

contentment  n. задавальне нне, 
здавальне нне, здаво  ленасць

contest1 n. 1. спабо рніцтва 2. ко нкурс
contest2  v. 1. змага цца (за што-н.), 

спабо рнічаць; дабіва цца, дамага цца (чаго-н.); 
канкуры раваць (на выбарах) 2. абвярга ць, 
аспрэ  чваць; contest smb.’s decision аспрэ  ч-
ваць чыё-н. рашэ нне

contestant  n. 1. удзе льнік спабо  р-
ніцтва 2.  канкурэ нт, сапе рнік, працı ўнік

context  n. 1. кантэ кст 2.  сітуа цыя; 
су вязь; фон, абста  віны

continent  n. мацяры к, кантыне нт; 
the Continent BrE (кантынента льная) Еўро па 

continental  adj. 1. кантынента ль-
ны; тыпо вы для Еўро пы, выключа ючы Бры-
та нскія астравы  2.  тыпо вы для кантыне нта/
мацерыка ; a continental climate кантынен-
таль ны клı мат; a continental breakfast лёгкае 
сне данне (кава з булачкай); a continental 
quilt BrE падшыва ная ко ўдра

continua n. pl. → continuum
continual  adj. пастая нны, заўсёд-

ны, якı  штора з паўтара ецца
continually adv. пастая нна
continuation  n. (of/in) праця г, 

пра даўжэ нне
continue  v. 1. праця гваць рабı ць 

(што-н.) дале й 2. праця гвацца 3.  узнавı ць, 
аднавı ць; to be continued праця г бу дзе

continuity n. безупы ннасць, бес пе-
рапы ннасць, неразры ўнасць, непары ў насць

continuous  adj. няспы нны, бес пе-
рапы нны; праця глы

continuously adv. няспы нна, бес-
пе рапы нна

continuum  n. (pl. continua) кан-
ты нуум

contour  n. ко нтур, абры с; a contour 
map ко нтурная ка рта

contraception  n. кантрацэ пцыя, 
выкарыста нне процізача ткавых/супрацьза ча т-
кавых сро дкаў; прадухіле нне цяжа рнасці

contraceptive1  n. кантрацэпты ў, 
процізача ткавы/супрацьзача ткавы сро дак

contraceptive2  adj. кантрацэп-
ты ўны, процізача ткавы, супрацьзача ткавы

contract1  n. кантра кт, дамо ва, да га-
во р, пагадне нне

contract2  v. 1. заключа ць да га во р/
пагадне нне; браць на сябе  абавя зкі 2. сціс ка ць; 
сціска цца; скарача ць; скарача цца; cont ract 
expenses скарача ць выда ткі 3. набыва ць 
(прывычку, звычку), атры мліваць, падхо плі-
ваць; contract a disease захварэ ць

contraction  n. 1. сціска нне, зву-
жэн не, сця гванне, памяншэ  нне 2. набыццё 
(прывычкі, звычкі) 3. ling. скаро чаная фо рма, 
скарачэ  нне

contradict v. 1. супярэ чыць; пярэ-
чыць 2. адмаўля ць; абвярга  ць

contradiction n. 1. супярэ ч насць, 
супярэ члівасць 2. абвяржэ нне 3. нязгода ♦ а 
contradiction in terms лагı чная не адпаве д-
насць

contradictory adj. супярэ члівы
contralto n. кантра льта
contraption  n. хітраму драе 

прыстасава нне, хітраму  драя прыла да
contrary1 n. проціле гласць, суп раць-

лe гласць; the contrary не шта адваро тнае/
проціле глае/супрацьле глае ♦ on the contrary 
наадваро т; to the contrary у адваро тным сэ н-
се, іна кш; in terp ret to the contrary разуме ць 
у адваро т ным сэ  нсе 

contrary2  adj. проціле глы, суп раць-
ле глы 

contrary3  adj. fml упа рты; сваво  ль-
ны, нату рысты, капры зны, наравı сты

contrast1 n. проціле гласць, супраць-
ле гласць, кантра ст; процістаўле  нне, супраць-
стаўле нне; параўна нне, параўно ўванне; in 
contrast with smth. у про ціле гласць чаму  -н.; 
у параўна нні з чым-н.

contrast2  v. 1. супастаўля  ць; параў-
но ў ваць 2. процістаўля ць, проціпастаўля ць, 
супрацьстаўля ць

contribute v. (to/towards) 1. садзе й-
нічаць, спрыя  ць 2. ахвярава  ць (грошы); ра-
бı  ць укла д/унёсак (у якую-н. справу)

contribution n. (to/towards) 1. са-
дзе йнічанне 2. узно с, ахвярава нне

contributor  n. (to) 1. прычы на, 
фа ктар 2. ахвярава льнік; фунда тар 3. супра-
цо ўнік (газеты або часопіса)

contributory  adj. які садзе й ні-
чае, спрыя льны

contrite adj. fml якı  ка ецца/раска й ва-
ецца; якı  ў ро спачы
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contritely adv. пакая нна, з раска ян-
нем; са скру хай, з жа лем, засму чана, жур-
ботна

contrition n. раска янне; шкадава нне
contrivance  n. fml 1. вы думка 

2. пры ла да, прыстасава нне
contrive v. fml 1. умудра цца, ухітра ц-

ца 2. спраўля цца, ула джваць/пара дкаваць 
(свае ) спра вы

contrived  adj. derog. напускны ; 
шту ч ны; contrived cheerfulness напускна я/
шту чная весяло сць

control1  n. 1. кірава нне 2. кантро ль, 
праве рка 3. стры манасць, самавало данне 
4. рэгуліро ўка, рэгулява нне 5. tech. рыча г; 
ру чка 6. pl. controls панэ ль кірава ння; a 
control tower aeron. кантро льна-дыспе т чар-
скі пункт; be in control (of) мець свой уплы ў, 
кірава ць, кантралява ць; bring under control 
падпара дкаваць свайму  ўплы ву; get beyond/
out of control вы йсці з-пад кантро лю/уплы-
ву; lose control стра ціць кантро ль/самавало-
данне 

control2 v. 1. кірава ць 2. кантралява ць
controller n. 1. кантралёр 2. comput. 

кантралёр
controversial  adj. спрэ чны, дыс-

ку сı йны; супярэ члівы
controversially  adv. спрэ чна; су-

пя рэ чліва
controversy  n. спрэ чка, дыску сія, 

пале міка; beyond/without controversy бяс-
спрэ чна

conundrum n. галавало мка, зага д-
ка; speak in conundrums гавары ць зага дкамі

conurbation  n. fml не калькі га-
радо ў, якı я разраслı ся і злілı ся ў адзı н вялı кі 
го рад

convalesce  v. ачу ньваць, выздара ў-
ліваць, папраўля цца

convalescence  n. ачу ньванне, 
ачуня нне, выздараўле нне, папра ўка

convalescent1  n. той, хто ачу нь-
вае/папраўля ецца (пасля хваробы, ранення)

convalescent2  adj. якı  ачу ньвае/
папраўля ецца (пасля хваробы, ранення)

convection n. tech. канве кцыя; con-
vection current канвекцы йны пато к

convector n. канве ктар
convene v. fml скліка ць, збіра ць (сход)
convenience  n. 1. выго да; выго-

ды; камфо  рт; a fl at with all the modern con-
veniences кватэ ра з усı мі суча снымі выго-
дамі; public convenience/public conveniences 

BrE грама дскі туале т 2. вы гада; a marriage 
of convenience шлюб па разлı ку; at your 
convenience fml як/калı /дзе Вам бу дзе зру чна

convenient adj. зру чны, выго дны, 
прыда тны

conveniently adv. зру чна, выго д на
convent  n. манасты р, кля штар (жа-

ночы)
convention  n. 1. дамо ва, дагаво р, 

пагадне нне, канве нцыя 2. звы чай 3. theatre 
умо ўнасць 4. сход, з’езд; a teachers’ con ven-
tion з’е зд наста ўнікаў 

conventional  adj. 1. звыча йны; 
агульнапрыня ты, традыцы йны; conventional 
clothes адзе нне, яко е выпуска  ецца вялı кімі 
па ртыямі; conventional ideas/opinions тра-
ды цы йныя ідэ і/по гляды 2. звыча йны (пра 
 ўзбраенне – у процілегласць атамнаму); con-
ventional weapons звыча йныя вı ды збро і

conventionally  adv. традыцы й-
на, шабло нна

converge  v. сыхо дзіцца (пра лініі, 
дарогі і да т.п.)

convergence  n. канверге нцыя, 
сыхо джанне/супадзе  нне ў адны м пу нкце

convergent  adj. канверге нтны, 
сы хо дны, збе жны

conversant  adj. fml до бра знаёмы; 
conversant with a subject знаёмы з прадме-
там; дасве дчаны

conversation n. гу тарка, размо ва, 
гаво рка; have/hold a conversation with smb. 
ве сці размо ву з кім-н.

conversational  adj. гутарко вы, 
размо ўны; conversational English гутарко вая 
англı йская мо ва

conversationally  adv. гутарко-
ва, размо ўна

converse1  n. the converse fml адва-
рот нае сцве  рджанне, палажэ нне; адваро тныя 
адно сіны

converse2 ] adj. fml адваро тны, зва-
ротны

converse3 v. fml размаўля ць, гавары ць
conversely  adv. fml адваро тна, на-

адваро т, зваро тна
conversion  n. 1. (from, into) пе ра-

тварэ нне, перахо д (з аднаго стану ў іншы), 
пераво д, змяне нне; conversion from yards 
into metres перахо д ад я рдаў да ме траў; the 
conversion of a house into fl ats перабудо ва 
до ма ў кватэ ры 2. (from, to) схіле нне (да 
якой-н. веры), перахо д (у іншую веру) 3. кан-
ве рсія
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convert1  n. 1. relig. неафı т 2. той, якı  
перайшо ў з адно й па ртыі ў ı ншую

convert2  v. 1. (into/to) ператвара ць; 
пе ратвара цца; перарабля ць, пераво дзіць; con-
vert dollars into pounds пераво дзіць до лары 
ў фу нты 2. пераваро чваць, звярта ць (у іншую 
веру), схіля ць

converter n. 1. tech. канве ртар, рэтор-
та 2. electr. ператвара льнік (току, частаты)

convertible1  n. 1. аўтамабı ль з 
адкідны м ве рхам 2. кана па-ло жак

convertible2  adj. 1. абарача льны, 
зме нны, заме нны 2. адкідны ; складны ; а con-
ver tible sofa складна я кана па; а convertible 
seat адкідно е сядзе нне 3. fi nance абара-
чальны

convex adj. пука ты; a convex mirror 
пука тае лю стра

convey v 1. перадава ць (паведамленні, 
думкі), паведамля ць, выяўля ць 2. пераво зіць, 
перапраўля ць 3. law перадава ць (права, маё-
масць каму-н.)

conveyor belt  n. tech. канве ер, 
транспарцёр

convict1 n. law асу джаны, зняво лены; 
ка таржнік

convict2 v. law прызнава ць вінава тым, 
выно сіць прысу д/прыгаво р, прыгаво рваць, 
асуджа ць

conviction n. 1. перакана нне 2. упэ ў-
ненасць, перакана насць; in full conviction з 
по ўнай упэ ўненасцю 3. law асуджэ  нне, пры-
су д, прызна нне вінава тым

convince v. перако нваць
convincing adj. перакана ўчы, пера-

кана льны
convincingly  adv. перакана ўча, 

пе ра кана льна
convivial  adj. 1. кампане йскі, вя-

сёлы 2. свято чны, банке тны
convoy1 n. 1. суправаджэ  нне 2. кало на 

(аўтатранспарту); карава н (суднаў); кан-
во й; travel in convoy е хаць кало най

convoy2  v. суправаджа ць; канваı ра-
ваць

convulse v. 1. калацı цца, уздры гваць; 
бı цца ў су таргах/канву  льсіях; be convulsed 
with laughter калацı цца ад сме ху 2. выклі-
каць су таргі/канву  льсіі 

convulsion n. (звыч. pl. convulsions) 
канву льсія, су тарга, су дарга

convulsive  adj. канвульсı ўны, су-
тар гавы

coo  v. буркава ць, варкава ць; They are 
billing and cooing. Яны буркуюць як галубкі.

cook1  n. 1. ку хар; куха рка 2. naut. кок 
♦ too many cooks spoil the broth ≅ y сямı  ня-
нек дзіця  мурза тае

cook2 v. 1. гатава ць, вары ць (ежу) 2. infml 
зве сці, знı шчыць (каго-н.) 
cook up  phr.v. infml падрабı ць, 
сфаб ры кава ць; cook up charges сфабрыка-
ваць аб вінава чанне

cooker n. BrE пліта , печ
cookery  n. куліна рыя, гатава нне 

(ежы); а cookery book куліна рная кнı га; 
cookery lessons уро кі па куліна рыі 

cookie n. (ха тняе) пячэ нне
cool1  n. 1. the cool прахало да, халадо к; 

the cool of the evening вячэ рняя прахало да 
2. спако й, спако йнасць, стры манасць ♦ keep/ 
lose one’s cool infml захо ўваць/губля ць сама-
кантро ль

cool2  adj. 1. халаднава ты, све жы; а cool 
morning халаднавa тая ра ніца; а cool wind 
све жы ве цер 2. спако йны, стры маны; Keep 
cооl! Не гарачыся/супакойся! 3. сухı , не пры-
ве тны; а cool reception няве тлівы прыём 
4. дзёрзкі, наха бны; cool behaviour наха бныя 
паво дзіны 5. infml мо дны, суча сны; выда тны, 
першакла сны; Cool! Здорава!; Класна!; Крута!

cool3 v. 1. студзı ць, ахало джваць, асту дж-
ваць 2. ахало  джвацца, астыва  ць ♦ cool it! 
infml асты нь!
cool down  phr.v. 1. супако йваць; 
уціхамı рваць 2. астыва ць, ахало джвацца

cool4 adv. infml спако йна, абыя кава ♦ play 
it cool infml дзе йнічаць спако йна і стры  мана

cooler n. халадзı льнік 
coolly  adv. 1. халаднава та 2. спако йна 

3. су ха, непрыве тна 4. дзёрзка
coolness  n. 1. халадо к, прахало  да; 

сцю дзёнасць, я дранасць 2. спако йнасць 3. ха-
ло днасць (адносін)

coop1 n. кура тнік (для свойскай птушкі); 
кле тка (для трусоў)

coop2 v. : (up) трыма ць (каго-н.) пад зам-
ко м у це сным памяшка нні

co-op n. infml кааператы ў
cooperate v. (with, in/on) 1. су пра-

цо ўнічаць; узаемадзе йнічаць 2. са дзе й ні чаць; 
cooperate in the success of smth. садзе й ні-
чаць по спеху чаго  -н. 3. кааперава цца, аб’яд-
но ўвацца 

cooperation  v. 1. супрацо ў-
ніцтва; садзе йнічанне; in cooperation with у 
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супрацо ўніцтве з 2. узаемадзе янне 3. каапе-
ра цыя

cooperative1  n. кааператы ў, ка-
апе раты ўнае тавары ства; a customers’/farm/
producers’ cooperative спажыве цкі/фе р-
мерскі/вытво рчы кааператы ў

cooperative2  adj. 1. суме сны, су-
по льны, аб’ядна ны, якı  дзе йнічае ўзго  днена; 
in a cooperative spirit у ду ху супрацо ўніцтва 
2. кааператы ўны

cooperatively  adv. суме сна, 
супо льна

co-opt v. кааптава ць
coordinate1 n. 1. раўня  (па стано-

вішчы) 2. звыч. pl. coordinates math. каар-
дына ты, сістэ ма каардына т 

coordinate2 v. каардынава ць, уста-
на ўліваць пра вільныя суадно сіны, узгадня ць, 
пагаджа ць; coordinate efforts каардынава ць 
намага нні

coordination n. 1. каардына цыя, 
узгадне нне, пагаджэ нне 2.  ling. злучэ нне

coordinator n. каардына тар
coot  n. 1. zool. лысу ха (вадаплаўная 

птушка) 2. infml прасця к, ду  рань; old coot 
AmE, infml ду рaнь ♦ as bald as a coot BrE, 
 infml ≅ зусı м лы сы/лы сы як кале на

cop1 n. infml 1. паліцэ йскі, коп 2. злаўле н-
не, злоў ♦ not much cop BrE не ве льмі до б-
ры, не Бог ве дае якı , не ве льмі каб

cop2 v. 1. атрыма ць або  перажы ць што-н. 
непрые  мнае 2. заўва  жыць, прыме  ціць 
3. infml злавı ць, заста ць, накры ць, засту каць; 
cop smb. at it злавı ць каго -н. на ме сцы зла-
чы нства ♦ cop it BrE, slang атрыма ць на га-
ня й; тра піць у непрые мнае стано вішча

cope v. (with) спраўля цца, упраўля цца
copeck n. капе йка
copier n. ксеракапірава  льная машы на = 

photocopier
co-pilot n. другı  піло т
copious  adj. бага ты; вялı кі; шыро кі; 

шчо дры; a copious vocabulary багa ты сло ў-
нікавы запа с; a copious writer пладавı ты 
пісьме ннік 

copiously adv. бага та, шчо дра
copper n. 1. медзь 2. pl. coppers медзякı  

(медныя грошы) 3. BrE, infml паліцэ йскі
coppery  adj. 1. ме днага ко леру 2. якı  

змяшча е ў сабе  медзь
copra n. bot. ко пра
copse n. гай 
copula n. ling. дзеясло ў-звя зка 

copulate  v. biol.,  fml спаро ўвацца, 
злуча цца

copulation n. biol., fml спаро ў ван-
не, злу чка 

copy1 n. 1. экзэмпля р 2. ко пія 3. ру капіс; 
а fair copy чыставı к; a rough copy чарнавı к 
4. comput. капı раванне; ко  пія

copy2  v. 1. капı раваць, здыма ць ко пію 
2. перапı сваць, спı сваць 3. перайма ць, імі-
тава ць 
copy down phr.v. запı сваць
copy out phr.v. выпı сваць

copyist n. 1. перапı счык; перапı счыца 
2. капіро ўшчык; капіро  ўшчыца 3. перай-
маль нік; перайма льніца; іміта тар; іміта тарка

copyright  n. а ўтарскае пра ва; copy-
right reserved а ўтарскае пра  ва захава на (пе-
радрук забараняецца)

coral1 n. кара л
coral2 adj. кара лавы, кара лавага ко леру
cord  n. 1. вяро ўка, або рка, шнуро к, ма-

тузо к 2. electr. шнур 3. anat. звя зка; vocal 
cords галасавы я звя зкі 4. pl. cords infml 
штаны  з рубча стага плı  су або  вельве ту

cordial1 n. 1. сіро п 2. лікёр
cordial2  adj. fml сардэ чны, шчы ры, 

гасцı нны, ве тлівы; a cordial smile прыве т лі вая 
ўсме шка; a cordial welcome цёплы пры ём; a 
cordial invitation сардэ чнае запрашэ н не

cordiality  n. сардэ чнасць, шчы-
расць, ве тлівасць 

cordially  adv. сардэ чна, шчы ра, ве т-
ліва, з цеплынёй

cordon n. кардо н, загараджа льны атра д
corduroy  n. textile рубча сты пліс; 

вельве т; pl. corduroys вельве тавыя або  плı-
савыя штаны  

core  n. 1. сярэ дзіна, асяро  дак; уну т ра-
насць; сарцавı на, ядро ; the core of an apple 
сарцавı на я блыка 2. су тнасць 3. tech. стры-
жань, асяро дак ♦ to the core да су тнасці

cork1  n. 1. кара  ко ркавага ду ба 2. ко рак, 
заты чка

cork2  v. затыка ць ко ркам, закарко ўваць 
(бутэльку)

corkscrew  n. 1. што пар 2. aeron. 
крута я спіра ль, што пар 

cormorant n. zool. бакла н вялı кі 
corn1 n. збо жжа, збажына ; AmE кукуру за
corn2 n. мазо ль (звычайна на назе)
corner1  n. 1. кут, куто к; рог, ву гал; in 

the corner of the room у куце  пако я; at/on 
the corner of the street на рагу /вуглу  ву ліцы; 
turn the corner завярну ць за рог/ву гал 2. за-
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каву лак, патайны  заку так; in a quiet corner у 
зацı шным кутку  ♦ round the corner зусı м 
блı зка; cut corners зраза  ць вуглы , ісцı  на-
прасця к; in a corner у куце , у безвыхо дным 
стано вішчы

corner2  v. 1. загна ць у ву гал, паста віць 
у тупı к; прыпе рці да сцяны   2. скупля ць тава-
ры з мэ  тай спекуля цыі; corner the market 
завало даць ры нкам

cornerstone n. 1. краевуго льны ка-
мень 2. archit. ку тні/вуглавы  ка мень

cornet  n. 1. mus. карне т 2. BrE ва-
фельны ражо к

cornfi eld  n. по ле, пале так (засеяны 
збожжавымі), нı ва

cornfl akes n. pl. кукуру зныя шмат кı 
cornfl our n. кукуру зная мука 
cornfl ower n. bot. вало шка, васілёк 
cornice n. 1. карнı з 2. на вісь
corny adj. infml бана льны, збı ты, неары-

гіна льны; а corny joke збı ты жарт; а corny 
fi lm бана льны фільм

corollary  n. fml высно ва, вы вад, 
заключэ нне

corona n. (pl. coronae) 1. astron. каро- 
на, вяне ц 2. electr. каро на, каро нны разра д 
3. bot. каро на 4. anat. каро нка (зуба)

coronary1  n. трамбо з вяне чных са-
судаў

coronary2  adj. med. вяне чны, кара-
нарны; coronary thrombosis карана рны 
трамбо з

coronation n. карана цыя
coroner  n. сле дчы, якı  вядзе  спра вы 

аб гвалто ўнай або   рапто ўнай сме рці; сле дчы 
па асо ба ва жных спра вах

coronet  n. 1. мале нькая каро на 
2. дыядэ ма

corpora pl. → corpus
corporal1 n. капра л
corporal2  adj. fml цяле сны, фізı чны; 

corporal defects фізı чныя недахо пы/зага ны; 
corporal punishment цяле снае пакара нне, 
лупцо ўка

corporate  adj. 1. уласцı вы, якı  нале-
жыць усı м члe нам яко й-н. гру пы, калекты ў-
ны, супо льны, агу льны; corporate respon si-
bility калекты ўная адка знасць; а corporate 
bo dy юрыды чная асо ба; а corporate effort 
агу льнае намага нне; а corporate town го рад, 
якı   ма  е самакірава  нне/з сістэ  май самакіра-
ва ння 2. карпараты ўны/якı  нале жыць кар па-
ра цыі

corporately  adv. калекты ўна, су-
поль на, суме сна

corporation n. 1. аб’ядна нне, та ва-
ры ства, супо лка, карпара цыя 2. BrE му ні цы-
палітэ т

corps  (pl. corps ) n. 1. mil. ко рпус, 
род войск, слу жба; the medical corps меды-
цы нская слу жба; Corps of Engineers інжы-
не рныя во йскі 2. ко рпус (галіна службы); the 
diplomatic corps дыпламаты чны ко рпус; the 
press corps інфармацы йная слу жба 

corps de ballet n. кардэбале т
corpse n. труп
corpus  n. (pl. corpora or corpuses) 

збор, звод (тэкстаў, законаў і да т.п.); the 
whole corpus of Renaissance poetry по ўны 
збор паэ зіі эпо хі Адраджэ  ння

corpuscle  n. anat. часцı нка, це льца, 
карпу скула; red/white corpuscles physiol. 
чырво ныя/бе лыя крывяны я це льцы

corral  n. AmE 1. за гарадзь для жы вё-
лы; за гарадзь для ло ўлі дзı кіх жывёл 2. за-
сло н з або зных паво зак (вакол лагера)

correct1 adj. 1. пра вільны, слу шны, да-
кла дны, карэ ктны 2. адпаве дны, прыда тны 

correct2  v. 1. выпраўля ць, папраўля ць 
2. пра віць, карэкцı раваць

correction n. выпраўле нне, папра ўка; 
пра ўка; карэкту ра

corrective  adj. fml папра ўчы, ка рэк-
цы йны; corrective punishment папра ўчае па-
кара нне

correctly  adv. 1. пра вільна, слу шна, 
дакла дна 2. карэ  ктна

correctness n. 1. пра вільнасць, слу ш-
насць, дакла днасць 2. карэ  ктнасць, добра-
прысто йнасць

correlation  n. (between) узаемасу-
вязь, суадно сіны; a high correlation between 
unemployment and crime це сная ўзаемасу-
вязь памı ж беспрацо ўем і злачы ннасцю

correspond v. (to, with) 1. адпа вя-
да ць, суадно сіцца; correspond to smb.’s ne-
eds адпавяда ць чыı м-н. патрабава нням; cor-
respond with reality адпавяда ць рэчаı снасці 
2. супада ць 3. перапı свацца, лістава цца

correspondence  n. 1. перапı с-
ка, лістава нне; be in correspondence перапı с-
вацца, лістава  цца 2. карэспандэ нцыя (паш-
това-тэлеграфныя адпраўленні) 3. адпаве д-
насць, суадно снасць 

correspondence course  n. 
заво чны ку рс
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correspondent  n. 1. карэс пан-
дэ нт (газеты, часопісa і да т.п.); a war cor-
respondent вае нны карэспандэ  нт 2. асо ба, з 
яко й вядзе цца перапı ска; карэспандэ  нт

corresponding adj. 1. адпаве дны 
2. падо бны, аналагı чны

correspondingly  adv. 1. адпа-
ве дна 2. падо бна, аналагı чна

corridor n. калідо  р ♦ the corridors of 
power «калідо ры ўла ды», кіру ючыя ко лы

corroborate  v. fml пацвярджа ць, 
сцвярджа ць; падмацо  ўваць (тэорыю)

corroboration  n. пацвярджэ нне, 
сцвярджэ нне; in corroboration of smth. у 
пацвярджэ нне чаго -н.

corrode  v. 1. раз’яда ць; Rust corrodes 
iron. Іржа раз’ядае жалеза. 2. іржаве ць, ржа-
ве ць, каразı раваць, падвярга цца каро зіі; cau se 
metal to corrode выкліка ць каро зію мета лу

corrosion  n. 1. каро  зія, акісле  нне, 
 (і)ржа ўленне 2. каро зія, (і)ржа ; corrosion on 
the car’s body каро зія на ко рпусе аўтамабı ля

corrosive  adj. е дкі, якı  раз’яда е, ка-
разı йны, разбура льны; corrosive effects раз-
бура льныя эфе кты/уздзе янні 

corrugated  adj. 1. змо ршчаны 
2. tech. гафры раваны, ры флены; corrugated 
iron ры фленае жале за

corrupt1  adj. 1. амара льны, зага нны, 
дрэ нны, ке пскі, благı ; сапсава ны; a corrupt 
political system, full of violence зага нная 
паліты чная сістэ ма, пабудава ная на насı ллі 
2. карумпı раваны, несумле нны, схı льны да 
ха бару, прада жны; а corrupt judge прада ж-
ны суддзя ; corrupt practices кару пцыя 
3. скажо ны, перакру  чаны; невераго  дны; ня-
пэ ўны; а corrupt form of French скажо ная 
фо рма францу зскай мо вы 

corrupt2  v. 1. псава ць; псава цца; раз-
бэ ш ч ваць; разбэ  шчвацца; corrupt the char-
acter псава ць хара ктар; It is claimed that tele-
vision corrupts. Існуе думка, што тэлебачанне 
разбэшчвае. 2. падкупля ць, дава ць ха бар

corruption  n. 1. кару пцыя, прада ж-
насць 2. разбэ шчванне, распу ста 3. разбэ ш-
чанасць, распу снасць

corset n. гарсэ т
cortège  n. франц. картэ  ж, вы езд; ура-

чы стае шэ сце; a funeral cortege пахава льная/
жало бная працэ сія

cos (таксама ’cos) conj. BrE, infml (скар. 
ад because) таму  што, бо 

cosmetic1  n. 1. касметы чны сро дак 
2. pl. cosmetics касме тыка

cosmetic2  adj. 1. касметы  чны; cos-
metic cream касметы чны крэм 2. касметы ч-
ны, зне шні, паве рхневы; a cosmetic repair 
касметы чны рамо нт

cosmic  adj. касмı чны; cosmic iron 
метэары тнае жале  за; cosmic rays касмı чныя 
прамянı  

cosmonaut n. касмана ўт
cosmopolitan1  n. касмапалı т, 

грамадзя нін све ту; грамадзя нка све ту
cosmopolitan2  adj. 1. касма па-

лі ты чны, насе лены людзьмı  з ро зных кутко ў 
све ту; a cosmopolitan city касмапаліты чны 
го рад 2. касмапаліты чны, з шыро кім круга-
гля дам (пра чалавека, погляды)

cosmos  n. sing. the cosmos ко смас, 
сусве т

cosset  v. пе сціць, галу біць, мілава ць, 
лаш чыць

cost1  n. 1. кошт, цана , ва ртасць; the 
prime cost сабеко шт; the cost of living 
пражы тачны мı німум; free of cost бяспла тна 
2. pl. costs выда ткі, стра ты; the costs of pro-
duction выда ткі вытво  рчасці ♦ at any cost/at 
all cost(s) любо й цано й/любы м ко штам/за 
любу ю цану 

cost2 v. (cost) 1. каштава ць, абыхо дзіцца; 
What does it cost? Колькі гэта каштуе?; It cost 
me a lot of money. Гэта абышлося мне вельмі 
дорага. 2. патрабава ць, каштава ць; Dictionary 
compiling costs a lot of time and care. Укла-
данне слоўніка патрабуе шмат часу і ўвагі. 
3. прызна чыць/назна чыць цану  (за работу 
і г.д.); расцэ ньваць (тавар) ♦ cost smb. dear 
прыму сіць каго -н. мо цна паку таваць; cost a 
man his health/life каштава ць чалаве ку зда-
ро ўя/жыцця 

co-star n. вядо мы акцёр, якı  ігра е ра-
зам з ı ншымі вядо мымі акцёрамі 

costly  adj. 1. дарагı , якı  кашту е шмат 
гро шай; costly furniture дарага я мэ бля 
2. дарагı , здабы ты цано й вялı кіх ахвя р; 
a cost ly victory дарага я перамо  га

costume  n. касцю  м (асабліва тэа-
тральнае/маскараднае адзенне або адзенне 
пэўнага гістарычнага перыяду); a costume 
drama/play гістары чная п’е са

cosy1  n. фастрыгава ны чахо л (для чай-
ніка)

cosy2 adj. уту льны
cot n. 1. BrE дзіця чы ло жак 2. невялı кі ву з-

кі ло жак 
cottage  n. катэ дж; невялı кі жылы  дом 

(асабліва ў сельскай мясцовасці) 
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cottage cheese  n. сыр «катэ дж», 
прасава ны тваро г 

cottage pie  n. мясна я запяка нка з 
бу льбай

cotton n. 1. баво ўна; a cotton dress пар-
калёвая суке нка; cotton wool BrE ва та (ме ды-
цынская) 2. bot. баво ўнік, баво ўна 3. ба ваў-
ня ныя нı ткі
cotton on  phr.v. BrE, infml (to) ра-
зумець, ке міць, ця міць, даўме цца, змікı ціць, 
дапя ць

couch1 n. кана па
couch2 v. fml (звыч. у залежным стане) 

выка зваць, (с)фармулява ць; couched in the 
idiom перада дзены ідыёмай

couchette n. адкідно е спа льнае месца ў 
ваго не

cough1  n. ка шаль; give a slight cough 
адка шляцца; have a bad cough мо цна ка ш-
ляць 

cough2 v. 1. ка шляць; пака шліваць 2. чхаць 
(пра матор) 
cough up  phr.v. 1. адка шліваць, ад-
харкваць 2. infml вы лажыць/вы класці (гро-
шы); неахво тна вы даць (інфармацыю)

could v. past → can 
couldn’t скар. ад could not
council1  n. 1. саве т, ра да; а council 

house дом, якı  нале жыць муніцыпа льнаму 
са ве ту; the city council муніцыпа льны саве т, 
муніцыпалітэ т; the Security Council Саве т 
Бя спе кі (ААН) 2. нара да; hold a council пра-
во дзіць нара ду

councillor n. 1. член саве та 2. саве т-
нік

councilor AmE = councillor
counsel1  n. 1. fml пара да; give good 

counsel даць до брую пара ду 2. адвака т; the 
counsel for the defence абаро нца абвінава ча-
нага; the counsel for the plaintiff адвака т іст-
ца ; the counsel for the prosecution абвінава ў-
ца, пракуро р; take counsel’s opinion пракан-
сультава цца з адвака там ♦ keep one’s own 
counsel трыма ць у сакрэ це, памо  ўчваць

counsel2 v. fml ра іць, дава ць пара ду
counsellor  n. 1. саве тнік, кансуль-

тант; a marriage guidance counsellor кан-
сульта нт па пыта ннях шлю бу 2. AmE адвака т 
3. AmE выхава льнік; выхава льніца (у дзі ця-
чым летнім лагеры) 

counselor AmE = counsellor
count1 n. граф
count2  n. лік, падлı к, улı к; keep count 

ве сці падлı к; lose count збı цца з лı ку, губля ць 

лік ♦ be out for the count (пра баксёра) быць 
на падло зе, калı  суддзя  адлı чвае секу нды; 
ляжа ць без па мяці, быць у нака ўце

count3  v. 1. лічы ць, падлı чваць; count 
one’s money лічы ць гро шы; count up to 
three лічы ць да трох 2. мець значэ нне; Money 
counts with him more than anything. Грошы 
для яго – самае галоўнае; Every minute counts. 
Дарагая кожная хвіліна. 3. прыма ць у разлı к, 
улı чваць; fi fty people not counting the 
children пяцьдзяся т чалаве к, калı  не лічы ць 
дзяце й; that doesn’t count гэ та не ідзе  ў 
разлı к 4. лічы ць, успрыма ць; be counted as 
friends лічы цца сябра мі ♦ don’t count your 
chickens before they are hatched кураня т уво- 
сень лı чаць; ≅ не той хлеб, што на по лі, а 
той, што ў гумне
count on phr.v. разлı чваць, спадзя-
вац ца (на каго-н. або што-н.)
count upon  phr.v. разлı чваць, 
спа дзява цца (на каго-н. або што-н.)

countable adj. зліча льны, якı  мо жна 
злічы ць, падлічы ць

countdown n. адлı чванне секу нд у 
адваро тным пара дку (асабліва пры запуску 
касмічнага карабля) 

countenance1  n. fml твар, вы раз 
тва ру; an expressive countenance выра зны 
твар; change one’s countenance змянı цца з 
тва ру 

countenance2  v. fml. падтры м-
ліваць, адабра ць, ухваля ць; дазваля  ць

counter1  n. 1. прыла вак 2. фı шка (для 
падліку ў гульнях); 3. ша шка (у гульні) 4. tech. 
лічы льнік ♦ over the counter у про дажы без 
рэцэ пта (пра лекі); under the counter та йна, 
падпо льна

counter2 v. 1. працı віцца, процістая ць, 
процідзе йнічаць, супрацьстая ць, супрацьдзе й-
нічаць 2. fml пярэ чыць, супярэ чыць 3. sport 
пары раваць і праве  сці контрата ку, нане сці 
ўда р у адка з

counter3  adv. (to) у проціле глым на-
пра мку, наадваро т, (на)су праць, (на)супро ць; 
act counter to all advice зрабı ць насу перак 
таму , што пара ілі

counteract  v. процідзе йнічаць, 
супрацьдзе йнічаць, перашкаджа ць; нейтралі-
зава ць; counteract poison нейтралізава ць яд

counteraction  n. процідзе янне, 
супрацьдзе янне; перашко да; нейтраліза цыя

counter-attack1  n. контрата ка, 
контрнаступле нне 

counter-attack2 v. контратакава ць
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counterbalance1 n. 1. проціва га 
2. ураўнава жвальная сı ла

counterbalance2  v. 1. ураўна-
важваць, служы ць проціва гай 2. нейтралі за-
ва ць дзе янне, ураўнава жваць

counterclockwise1  adj. AmE 
якı  ру хаецца су праць/супро ць гадзı ннікавай 
стрэ лкі

counterclockwise2  adv. AmE 
су праць/супро ць гадзı ннікавай стрэ  лкі 

counterfeit1 n. падро бка; падло г
counterfeit2  adj. падро блены, фаль-

шы вы, падло жны; a counterfeit coin фаль-
шы вая мане та

counterfeit3  v. падрабля ць, падро б-
ліваць; фальсіфікава  ць; counterfeit money 
пад рабля ць гро шы; counterfeit smb.’s sig na-
ture падрабля ць чый-н. по дпіс

counterfoil  n. BrE карашо к (чэка, 
квітка, білета)

counterpane  n. dated падшыва-
нае/вя занае пакрыва ла (на ложку)

counterpart  n. 1. кале га, службо -
вая асо ба, яка я займа е аналагı чную паса ду (у 
іншай установе, у іншай краіне) 2. ко пія, 
дубліка т

countess n. графı ня 
countless adj. незлічо ны
count noun  n. ling. назо ўнік, якı  

ўжыва ецца ў адзіно чным і мно жным лı ку
country1  n. 1. краı на 2. the country 

жыхары  краı ны, насе льніцтва 3. радзı ма, баць-
каўшчына, айчы на, ро дны край 4. the co unt-
ry се льская мясцо  васць 5. мясцо васць, тэры-
то рыя

country2 adj. вяско вы, се льскі; country 
life вяско вае жыццё

country and western  n. му-
зыка ка нтры, папуля рная му  зыка ў сты лі, якı  
характэ рны для паўднёвых і захо дніх раёнаў 
ЗША

countryman  n. (pl. -men) 1. зям-
ля к, суайчы ннік 2. вяско вы жыха р, селянı н

countryside  n. се льская мясцо -
васць

county n. гра фства (у Вялікабрытаніі, 
Ірландыі); акру га (у ЗША)

coup n. 1. дзяржа ўны пераваро т 2. пас пя-
хо вы ход; по спех у спра вах

coup d’еtat  n. (pl. coups d’еtat) 
дзяржа ўны пераваро т

couple1 n. 1. па ра (муж і жонка; жаніх і 
нявеста); а married couple сяме йная па ра 
2. па ра (у танцы) 3. па ра, два; infml не калькі; 
in a couple of days праз два-тры дні

couple2  v. 1. (together) спалуча ць, злу-
чаць; счэ пліваць (вагоны) 2. (with) спаро ў-
ваць; спаро ўвацца; злуча ць (жывёлу)

coupling  n. 1. злучэ нне, спалучэ нне 
2. tech. счапле нне

coupon n. 1. купо н 2.  тало н
courage n. му жнасць, хра брасць, сме-

ласць, адва га; unfaltering/unshaken courage 
непахı сная му жнасць; master up/pluck up/
summon up/take courage мужа цца, сабра ць 
усю  сваю  му жнасць ♦ have the courage of 
one’s convictions мець грамадзя нскую му ж-
насць; take one’s courage in both hands ма-
білізава ць усю  сваю  му жнасць

courageous  adj. му жны, хра бры, 
адва жны, бясстра шны

courgette n. BrE, bot. кабачо к
courier  n. 1. кур’е р, пасы льны 2. BrE 

аге нт, якı  абслуго ўвае туры стаў у час пада-
ро жжа

course1  n. 1. курс (лекцый, навучання, 
лячэння); a basic course ба завы курс; an ad-
vanced course курс павы шанай ступе ні ця ж-
касці; an intermediate course курс сярэ дняй 
ступе ні ця жкасці; refresher courses ку р сы 
павышэ ння кваліфіка  цыі 2. стра ва; a three-
course dinner абе д з трох страў 3. курс, 
напра мак, кіру  нак, накіру нак; hold/lay/set a 
course for браць/узя ць курс на, накіро ўвацца 
на/у 4. ход, хада , цячэ нне; the course of 
events ход падзе й; as a matter of course само  
сабо й зразуме ла ♦ in due course у свой час/у 
нале жны час; in the course of у хо дзе, у 
працэ се, на праця гу; of course вядо ма, 
безумо ўна, бясспрэ чна

course2  v. fml (пра вадкасць) ху тка цячы  , 
бе гчы; Tears coursed down her cheeks. Слёзы 
цяклі па яе шчоках.

court1  n. 1. суд; судо вы працэ с 2. (the 
court) су ддзі; Supreme Court Вышэ йшы суд 
(апеляцыйны суд па грамадзянскіх справах у 
Вялікабрытаніі); a court of appeal апеля-
цый ны суд; a court of honour суд го нару; 
open the court пача ць судо вы працэ с; take 
smb. to court пада ць на каго -н. у суд 3. sport 
пляцо ў ка; а tennis court тэ нісны корт 4. the 
court двор (караля)

court2 v. 1. дабіва цца (чаго-н.) ліслı васцю, 
ула шчваць; court popularity дабіва цца 
папуля рнасці; court the voters ула шчваць 
вы баршчыкаў 2. fml накліка ць (на сябе), 
выкліка ць; court danger/disaster наклı каць 
на сябе  небяспе ку/няшча сце 3. dated заля-
цацца; court a woman заляца цца да жанчы ны
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court card n. BrE фігу рная ка рта
courteous adj. ве тлівы, пачцı вы, прыя з-

ны, даліка тны
courteously  adv. ве тліва, пачцı ва, 

прыя зна, даліка тна; з паша най, з пава гай 
courtesy n. ве тлівасць, пачцı васць, да-

ліка тнасць ♦ (by) courtesy of smb. з ла скі 
каго -н.

courtier ] n. hist. прыдво рны
court martial1  n. вае нны суд, 

трыбуна л 
court-martial2 v. аддава ць пад вае н-

ны суд, пад трыбуна л
courtship  n. dated заляца нне, залёты 

(да жанчыны)
courtyard  n. уну траны двор (замка, 

палаца і да т.п.); дзядзı нец
cousin  n. стрые чны/дваю радны брат; 

стрые чная/дваю радная сястра 
cove n. невялı кая бу хта
coven  n. збо рышча ведзьмако ў і ве дзь-

маў, ша баш
covenant  n. 1. пагадне нне, дамо  ва, 

дагаво р 2. bibl. запаве т, заве т; Books of the 
Old and the New Covenant Стары  і Но вы 
Запаве т

cover1  n. 1. на крыўка; накı дка, чахо  л, 
каўпа к 2. во кладка; (to read) from cover to 
cover (чыта ць) ад во кладкі да во  кладкі 3. па-
крыва ла; по сцілка 4. по крыў, по крыва; ук рыц-
цё, прыкрыццё, схо  вішча; take cover знай-
сцı   схо  вішча, схава  цца 5. канве  рт, паке  т; 
under plain cover у про стым канве рце, у 
канве рце/бандэро лі без фı рменнага зна ка; 
under separate cover у асо бным канве рце/
паке це 6. tech. пакры шка, шы на 7. прыбо р 
(сталовы) ♦ under cover та йна, сакрэ  тна; 
under cover of пад прыкрыццём, пад по-
крывам

cover2  v. 1. накрыва ць; засціла  ць, па-
крыва  ць; аху  тваць; закрыва  ць 2. (up) скры-
ва  ць, хава ць; уто йваць (пачуцці); cover up 
for smb. infml пакрыва ць, выгаро джваць ка-
го-н.; cover up one’s nervousness хава ць 
нерво знасць 

coverage n. агля д, асвятле нне падзе й 
(у друку, па радыё, тэлебачанні), рэпарта ж, 
інфарма цыя

covering  n. на крыўка, по крыўка, 
чахо л, абало нка

covering letter  n. суправаджа ль-
ны ліст, суправаджа льнае пісьмо  

covert  adj. fml скры ты, завуалява ны, 
та йны, тае мны, патае мны; a covert dislike 

скры тая непрыя знасць; a covert glance по-
зірк упо тай; covert reasons скры тыя прычы-
ны; a covert sneer/threat скры тая насме шка/
пагро за

covertly adv. fml скры та, завуалява на, 
та йна 

cover-up  n. уто йванне, укрыва нне, 
укрыццё (чаго-н. ганебнага або крыміналь-
нага)

covet  v. fml пра гнуць; мо цна жада ць, 
хаце ць; зайздро сціць; дамага  цца 

covetous  adj. fml сква пны, скупы ; 
пра гны да бага цця; хцı вы, зайздро сны, зай-
здро слівы 

covetousness  n. fml сква пнасць, 
ску пасць; пра гнасць; хцı васць, за йздрасць

cow1 n. каро ва; са мка (слана, кіта і да т.п.) 
♦ till the cows come home ве льмі до ўга 

cow2 v. запу жваць, запало хваць, застра ш-
ваць

coward n. баязлı вец
cowardice  n. баязлı васць, маладу  ш-

насць, нясме ласць
cowardliness n. баязлı васць, ма ла-

ду шнасць, нясме ласць
cowardly  adj. баязлı вы, палахлı вы, 

пужлı вы, маладу  шны; cowardly conduct ма-
ла ду шныя паво дзіны

cowboy n. 1. каўбо й, пасту х (у Паўноч-
най Амерыцы) 2.  BrE, infml несумле нны 
чалаве к у бı знесе

cower v. ску рчвацца, згіна цца (ад стра-
ху, сораму)

cowslip n. bot. першацве т, пры мула
coxswain  n. 1. рулявы , стырнавы  

2. старшынa  шлю пкі
coy  adj. 1. сарамлı вы, сарамя жлівы, пры-

тво рна сцı плы (асабліва пра жанчыну, якая 
прыкідваецца сарамлівай, каб прыцягнуць да 
сябе ўвагу) 2. (about) скры тны 

coyly adv. сарамлı ва, з прытво рнай сцı п-
ласцю

coyness  n. сарамлı васць, прытво рная 
сцı пласць 

coyote n. zool. каёт
cozy AmE = cosy2

crab  n. 1. краб 2.  мя са кра ба 3. the 
Crab astron. Рак (сузoр’е) 4. the Crab astrol. 
Рак (знак задыяка; чалавек, які нарадзіўся 
пад гэтым знакам)

crabby adj. infml сярдзı ты, зло сны; не-
здаво лены; зласлı вы

crack1  n. 1. трэ шчына, раско  ліна, шчы-
ліна 2. трэск, гру кат; пстры канне, ля сканне, 
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шчо ўканне 3. infml по ўха, апляву ха 4. infml 
грубава ты жарт; саркасты чная заўва га 
5. slang крэк (наркотык з ачышчанага какаі-
ну, да якога пры ўжыванні вельмі хутка ўзні-
кае хваравітая цяга) ♦ at the crack of dawn 
infml на світа нні, до світкам, на зо  лку; have a 
crack at smth. infml паспрабава ць зрабı ць 
што-н.

crack2 adj. infml цудо ўны, надзвыча йны, 
хва цкі, ла дны, першакла сны, запра ўскі; a 
crack shot першакла  сны страло  к; a crack 
unit mil. адбо рная часць

crack3  v. 1. раско лваць, разбіва  ць; рас-
колвацца, трэ скацца, ло пацца; crack nuts 
кало ць арэ хі 2. шчо ўкаць (хлыстом) 3. infml 
ашале ць, звар’яце ць 4. разгада ць (код), вы-
рашыць (праблему) ♦ crack a bottle infml. вы-
піць што-н. спіртно  е, кульну ць ча рку; crack 
a joke адпусцı ць жарт
crack down  phr.v. (on) накı нуц-
ца, абру шыцца (на каго-н.)

cracker  n. 1. крэ кер 2. невялı кі 
феерве рк 3. : Christmas cracker хлапу шка

crackers adj. BrE, infml крану ты, дур-
нава ты 

crackle1  n. патрэ скванне (дроў); трэск 
(выстралаў); хруст; a loud crackle мо цны 
трэск; the crackle of burning logs патрэ ск-
ванне пале н у во гнішчы

crackle2  v. патрэ  скваць, трашча  ць; 
хру  с таць, хрусце ць

crackling  n. 1. сква ркa, до бра пад-
сма жаная свінı на 2. патрэ скванне (дроў); 
трэск (выстралаў); хруст; the crackling of 
the fi re патрэ скванне во гнішча/агню 

crackpot1 n. infml вар’я т, шале нец 
crackpot2  adj. infml шалёны, крану-

ты; crackpot ideas шалёныя ідэ  і
cradle1 n. 1. калы ска, лю лька 2. выто кі, 

пача так; the cradle of civilisation выто кі 
цывіліза цыі 3. tech. ра ма, апо ра; калы ска, 
лю лька ♦ from the cradle to the grave усё 
жыццё 

cradle2  v. калыха ць, укалы хваць, за ка-
лы хваць, люля ць; cradle a baby in one’s 
arms калыха ць/укалы хваць дзіця  на рука х

craft n. 1. рамяство  2. уме льства, спры т-
насць, майстэ рства; хı трасць, хı трыкі 3. (pl. 
craft) су дна; The harbour was full of sailing 
craft. У бухце было шмат суднаў. 4. (pl. craft) 
самалёт, касмı чны карабе ль

craftily adv. хı тра, кава рна
craftiness  n. хı трасць, кава рнасць, 

кава рства 

craftsman  n. (pl. -men) 1. ма й-
стар; The furniture was made by the fi nest 
craftsmеn. Мэбля была зроблена адмысло-
вымі майстрамі. 2. раме снік

craftsmanship  n. 1. майстэ р-
ства 2. то нкая рабо та

crafty  adj. хı тры, кава рны; а crafty 
politician хı  тры палı  тык; as crafty as a fox 
хı  т ры як ліса ; He is a crafty old devil. Ён 
хітры як чорт.  

crag n. стро мая скала , уцёс
craggy adj. 1. скалı сты, бага ты ска ламі 

2. круты , стро мкі, стро мы 3. грубава ты, 
вуглава ты (твар)

cram  v. 1. (into) упı хваць, упіха ць; 
cram clothes into a trunk упı хваць адзе жу ў 
ку фар; cram people into a carriage упı хваць 
людзе й у ваго н 2. перапаўня ць; The theatre 
was crammed. Тэатр быў бітком набіты. 
3. infml : cram a pupil for an examination 
рыхтава ць ву чня да эк за мену 4. наспе х зазу-
брываць; cram for an examination наспе х 
зазу брываць да экза мену

crammer n. BrE, infml кароткатэрмі но- 
выя ку рсы, якı я рыхту юць да экза мену; ка-
рот кі даве днік (па якой-н. дысцыпліне) 

cramp1  n. су тарга, су дарга; спа зма; 
The swimmer had an attack of cramp and had 
to be lifted from the water. Плыўца звяла су-
тарга, і яго прыйшлося выцягнуць з вады.

cramp2  v. 1. звя зваць, абмяжо  ўваць 
(рух); перашкаджа ць (развіццю); заміна ць; 
звужа ць, зву жваць 2. tech. змацо ўваць скабо й 
♦ cramp someone’s style infml абраза ць кры л-
ле; звя зваць па рука х і нага х; перашкаджа ць 
каму -н. по ўнасцю праявı ць сябе  

cramped adj. 1. сцı снуты (аб пра сто-
ры) 2. неразбо рлівы (пра почырк)

cranberry n. журавı ны; журавı на
crane1 n. 1. tech. (пад’ёмны) кран 2. жу-

раве ль, жо раў
crane2 v. выця гваць шыю (каб лепш раз-

гледзець што-н.)
cranefl y n. zool. даўгано жка
crania pl. → cranium
cranial adj. anat. чарапны 
cranium n. (pl. craniums or crania) 

anat. чэ рап
crank1 n. derog. дзіва к; дзіва чка
crank2  n. tech. крывашы п; кале на, ка-

лен чаты рыча г; завадна я ру чка (аўтамабіля)
crank3  v. 1. заво дзіць (механізм) ру ч-

кай 2. (up) паскара ць
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cranky adj. BrE, infml 1. дзівакава ты, 
эксцэнтры чны 2. капры зны, лёгка раздраж-
ня льны

cranny  n. шчы ліна; трэ  шчына, раско-
ліна ♦ (poke into) every nook and cranny 
шука ць, загля дваючы ў ко жны кут/ко жную 
шчы ліну

crash1  n. 1. пало мка; крушэ нне, ава рыя; 
a car crash аўтамабı льная ава рыя; a plane 
crash авіякатастро фа; a train crash крушэ  н-
не цягніка  2. гру кат, трэск; a crash of thun-
der грымо ты; fall with a great/loud crash ру х-
нуць з мо цным трэ скам/гру катам 3. крах, 
банкру цтва

crash2  adj. уда рны, паско раны, жо рсткі; 
а crash course in conversational French па-
ско раны курс размо  ўнай францу зскай мо вы; 
go on a crash diet се сці на жо рсткую дые ту

crash3  v. 1. разбіва ць; разбіва цца 2. па-
даць з трэ скам; валı цца, разбура цца 3. грука-
та ць, гру каць 4. пацярпе ць крах, абанкру -
ціцца

crash barrier  n. бар’е р на аўта-
стра дзе, якı  раздзяля е пало сы з проціле глым 
напра мкам ру ху

crash helmet  n. засцерага льны 
шлем

crash landing  n. вы мушаная 
паса дка

crass adj. 1. дурны  , неразу  мны, безраз-
ва ж ны; crass behaviour неразу  мныя паво-
дзіны 2. по ўны, абсалю  тны (пра дурасць, не-
культурнасць і да т.п.)

crate n. кантэ йнер
crater  n. кра тaр (вулкана); адту ліна, 

упа дзіна; а lunar crater кра тaр на Ме сяцы
crave  v. 1. (for) пра гнуць, па лка/го рача 

жада ць 2. dated прасı ць, упро шваць; малı ць
crawl1 n. 1. по ўзанне 2. паво льны рух; go 

at a crawl хадзı ць/е здзіць/ру  хацца паво  льна 
3. sport. кроль

crawl2  v. 1. по ўзаць, паўзцı , пластава ць 
2. цягну  цца, валачы ся, паво льна ру хацца/пе-
ра мяшча цца 3. (with) кішэ ць; The whole 
ground was crawling with ants. Усё навокал кі-
шэла мурашамі. 4. (to) infml рабале пст ва-
ваць, нізкапакло ннічаць, по ўзаць

crayfi sh n. zool. рачны  рак
crayon n. 1. каляро вая крэ  йда; каляро -

вы ало вак; пастэ  ль 2. малю нак пастэ  ллю
craze  n. мо да, агу льнае захапле нне; the 

latest craze апо шні крык мо ды
crazily  adv. па-вар’я цку; шалёна; 

 утрапёна

craziness  n. вар’я цтва; шале нства, 
шал; утрапе нне

crazy adj. infml 1. вар’я цкі, звар’яце лы; 
шалёны; утрапёны; go crazy звар’яце ць; 
drive/make smb. crazy прыво дзіць каго -н. у 
шале нства 2. страшэ нна захо плены (кім-н./чым-
н.); якı  стра ціў ро зум ад захапле ння (кім-н./чым-
н.); He is crazy about football. Ён страшэнна 
захапляецца футболам; They were jazz crazy. 
Яны страцілі розум ад захаплення джазам. 

crazy paving  n. брукава нне без 
падбо ру ка меню

creak1 n. скрып, скрыпе нне; рып, рыпе нне
creak2  v. скрыпе ць, скры паць; рыпе ць, 

ры паць
creaky  adj. скрыпу чы; рыпу чы, рыплı-

вы; creaky stairs скрыпу чая/рыпу чая ле свіца
cream  n. 1. смята нка, вяршкı ; sour 

cream смята на; whipped cream узбı тая 
смята нка; strawberries and cream клубнı цы/
труска лкі са смята нкай; skim the cream from 
the milk здыма ць вяршкı  з малака  2. крэм; 
chocolates with cream fi llings шакала д з крэ-
мавай начы нкай 3. крэм (касметычны сродак) 
4. са мае ле пшае, цвет, краса  (чаго-н.); the 
cream of society цвет/краса  грама дства

creamery n. маслабо йня
creamy adj. 1. крэ  мавы (колер) 2. смя-

та нкавы, сметанко вы
crease1  n. 1. скла дка 2. згіб, загı б, загı н; 

Her dress was full of creases. У яе ўся сукенка 
памялася.

crease2 v. 1. рабı ць скла дкі; мя цца, камя-
чыцца (пра тканіну); This material creases 
very easily. Гэтая тканіна вельмі мнецца.

create v. 1. ствара ць, твары ць 2. вы клі-
ка ць, рабı ць

creation  n. 1. стварэ нне 2. сусве т 
3. тварэ нне, твор; a creation of genius ге-
ніяль ны твор, шэдэ ўр 4. the Creation bibl. 
стварэ  нне сусве ту

creative  adj. ствара льны, тво рчы; 
крэ аты ўны; creative abilities тво рчыя/ства-
ральныя здо льнасці; creative writing тво рчая 
пра ца, сачыне нне

creativity  n. ствара льныя здо ль-
насці, крэаты ўнасць

creator  n. 1. ствара льнік, тво рца, 
тварэ ц 2. the Creator Бог, Тварэ  ц

creature n. 1. стварэ нне, жыва я істо та; 
чалаве к; а lovely creature чаро ўнае стварэ  н-
не (звыч. пра жанчыну); а poor creature бе д-
нае/няшча снае стварэ  нне 2. крэату ра; crea-
ture comforts зямны я дабро ты/выго ды ♦ a/
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the creature of smb./smb.’s creature fml 
(чый-н.) cта ўленік

creche n. BrE дзіця чыя я слі
credence n. fml ве ра; даве р, даве р’е; a 

letter of credence рэкамендацы йнае пісьмо  /
рэкамендацы йны ліст; fi nd credence карыс-
та цца даве рам; give credence to smb. аказа ць 
даве р’е каму -н.; refuse credence адмо віць у 
даве р’і/даве ры

credentials  n. pl. 1. паслужны  спіс; 
манда т; пасве дчанне 2. dipl. вяры цельныя 
гра маты 

credibility  n. праўдападо бнасць; 
імаве рнасць

credible adj. праўдападо бны; імаве р-
ны; якı  заслуго ўвае даве ру; It hardly seems 
credible. Гэта наўрад ці заслугоўвае даверу./ 
Гэта здаецца непраўдападобным. 

credibly adv. напэ ўна, пэ ўна, дакла д-
на; be credibly informed that... мець дакла д-
ныя зве сткі аб тым, што...

credit1  n. 1. сотm. крэды т; long/short-
term credit доўгатэрміно вы/кароткатэрміно-
вы крэды т; mortgage credit іпатэ чны крэды т; 
buy/sell on credit купля ць/прадава  ць у крэ-
ды т 2. ве ра; даве р, даве р’е; give credit to 
smth. паве рыць чаму-н. 3. рэпута цыя, до брае 
імя ; He is a man of credit. Ён мае добрую рэ-
путацыю. 4. го нар, заслу га; пахвала ; be a 
credit to smb./smth. быць го нарам каго -н./
чаго -н. 5. AmE залı к 6. pl. credits спіс лю-
дзе й, якı я дапамага лі зняць кінафı льм або  
зрабı ць тэлеперада  чу ♦ do smb. credit/do 
credit to smb. рабı ць го нар каму -н.

credit2 v. 1. крэдытава ць 2. прыпı сваць; 
credit smb. with a quality/with a feeling 
прыпı сваць каму -н. яку ю-н. я касць/яко е-н. 
па чуццё 3. infml ве рыць, давяра ць 4. AmE 
пры ма ць залı к

creditable  adj. пахва льны, якı  ро-
біць го нар

credit card n. крэды тная ка ртка
creditor  n. крэдыто р; a mortgage 

creditor іпатэ чны крэдыто  р
creed n. 1. крэ да, перакана нні, ве ра; po-

litical/religious creeds паліты чныя/рэлігı  й-
ныя перакана нні 2. the Creed relig. вера вы-
зна нне

creek  n. 1. невялı кі залı ў/невялı кая бу х-
та; ву сце ракı ; рука ў ракı  2. AmE рачу лка, 
руча й ♦ up the creek (without a paddle) у кло- 
паце, у бядзе 

creep1  n. infml падлı знік, падлı за, ліслı-
вец ♦ give smb. the creeps infml даво дзіць 
каго -н. да дры жыкаў 

creep2  v. (crept) 1. (up) падкра двацца, 
падкрада цца; непрыкме тна надыхо  дзіць/на-
бліжа цца (пра час, узрост) 2. по ўзаць, паўзцı  
3. ле дзьве но гі перастаўля  ць (пра старых і 
хворых) 4. сла цца, вı цца (пра расліны)  5. infml 
по ўзаць, рабале пстваваць, нізкапакло н ні-
чаць; creep into smb.’s favour уце рціся ў не -
чую ла ску 6. адчу ць мура шкі па це ле; ска-
лану цца, здрыгану цца, задрыжа ць (ад стра-
ху, агіды) 
creep in  phr.v. упаўза ць; пракра д-
вацца, пракрада цца 

creeper n. bot. паво йная раслı на, раслı -
на-паўзу н

creepy  adj. infml жу дасны, жахлı вы, 
стра шны; якı  выкліка е стра х; а creepy story 
апавяда нне, ад яко га маро з па ску ры/спı не 
ідзе  

cremate  v. крэмı раваць, спа льваць 
(труп)

cremation  n. крэма цыя, крэмı-
рaванне

crematoria pl. → crematorium
crematorium [] n. (pl. crematoria 

or crematoriums) крэматорый
Creole, creole [] n. 1. крэол; крэолка; 

Creole cookery крэольская кухня; а Creole 
village крэольская вёска 2. крэалізаваная мова

creosote [] n. chem. крэазот
crepe n. крэп (тканіна)
crept past, p.p. → creep2

crescendo n. mus. крэшчэ  нда
crescent n. 1. маладзı к або  ве тах (пер-

шая аб о апошняя чвэрць месяца) 2. то е, што 
ма е фо рму паўме сяца 3. the Crescent паўме-
сяц (сімвал мусульманства)

cress n. bot. крэс-сала та
crest n. 1. грэ бень (хвалі, узгорка і дa т.п.) 

2. грабе ньчык (пеўня); чубо к (птушкі) 3. гры-
ва 4. аздабле нне на ве рсе ге рбавага шчыта  
♦ on the crest of a/the wave на грэ бені хва лі; 
на вяршы ні сла вы

crestfallen  adj. якı  ўпа ў ду хам; 
прыгне чаны, засму чаны; зняве раны

cretin  n. 1. infml ду рань, бо ўдзіла 
2. med., dated крэты н

cretinous  adj. недара звіты, пры дур-
кава ты

crevasse n. geol. раско ліна, рассе ліна, 
глыбо кая трэ шчына (звыч. ледавіка)

creviсе n. шчы ліна, раско ліна (у скале, 
сцяне і да т.п.)

crew n. 1. экіпа ж (судна, самалёта і дa т.п.) 
2. кама  нда; а racing crew кама  нда па весла-
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ва  нні 3. брыга да, арце ль рабо чых 4. infml 
 хе ўра; ша йка; хаўру с, кампа нія; а disreputa-
ble/noisy crew непрысто  йная/шу  мная кам-
па  нія 

crew сut  n. мужчы нская каро ткая 
стры жка «во жык»

crewman  n. (pl. -men) член брыга-
ды; член кама нды (карабля); член экіпа жа 
(самалёта)

crib1 n. 1. AmE дзіця чы ло жак 2. я слі (для 
жывёлы); карму  шка 3. infml шпарга  лка 
4. infml плагія т

crib2  v. dated карыста цца шпарга лкай, 
спı сваць

crick  n. расцяжэ нне мы шцаў/цяглı ц 
(шыйных, спінных)

cricket1  n. sport крыке т ♦ not cricket! 
BrE, infml не па пра вілах!; несумле нна!

cricket2 n. zool. цвырку н
cricketer n. ігро к у крыке т
crime n. злачы нства; ліхадзе йства; com-

mit a crime зрабı ць/здзе йсніць злачы нства
criminal1 n. злачы нец; злачы нка
criminal2  adj. злачы нны, крыміна ль-

ны; the criminal code крыміна льны ко дэкс
crimson adj. малı навы, цёмна-чырво-

ны, кармазı навы
crinkle n. 1. вы гіб, вы гін; звı ліна, завı-

ліна 2. маршчы на, змо ршчына; скла дка
crinkly  adj. 1. маршчы ністы 2. ку ча-

ра вы, хва лісты (пра валасы)
cripple1 n. dated кале ка, інвалı д; пакале-

чаны, зняве чаны 
cripple2  v. кале чыць, няве чыць, зняве ч-

ваць
crises n. pl. → crisis 
crisis n. (pl. crises) 1. кры зіс; a cabinet 

crisis ура давы кры зіс; an economic crisis 
эканамı чны кры зіс 2. крыты чнае стано вішча, 
крыты чны мо мант; перало м 3. med. кры зіс; 
крыз

crisp1  n. 1. pl. crisps BrE чы псы, хру ст-
кія лу стачкі бу льбы; a packet of crisps паке т 
чы псаў 2. хру сткая скары начка

crisp2 adj. 1. све жы, не вя лы, цвёрды; a 
crisp lettuce све жая сала та 2. хру сткі, хру м-
ст кі, кро хкі 3. све жы, халаднава ты; я драны, 
падбадзёрлівы (пра надвор’e, паветрa) 4. ра-
шу чы, рэ зкі (пра манеры) 5. завı ты, кучара вы

criss-cross1  adj. перакрыжава ны, 
скры жава ны; a criss-cross pattern вы шыўка 
кры жыкам

criss-cross2  v. перакрыжо ўваць, 
скры жо ўваць; перакрыжо  ўвацца, скрыжо ў-
вацца; пераплята ць крыж-на крыж

criteria n. pl. → criterion
criterion n. (pl. criteria) крытэ рый
critic n. кры тык
critical  adj. 1. крыты чны; a critical 

analysis крыты чны ана ліз; be critical of smb. 
крытыкава ць каго -н. 2. выраша льны, пера-
лом ны, крыты чны; a critical moment кры-
тыч ны мо мант 3. патрабава льны, перабо рлівы

critically adv. крыты чна
criticism  n. 1. кры тыка; bitter/

malicious criticism рэ зкая/зло сная кры тыка 
2. крыты чны разбо  р 

criticize, BrE -ise  v. крытыкава ць; 
дава ць крыты чны ана ліз

critique n. крыты чны разбо  р, рэцэ нзія, 
кры тыка (літаратурная, мастацкая)

croak1 n. 1. ква канне 2. ка рканне 
croak2  v. 1. ква каць 2. ка ркаць 3. бур-

чаць 4.  infml паме рці 
Croat n. 1. харва т; харва тка; the Cro-

ats харва ты 2. харва цкая мо ва
Croatian1 n. 1. харва т; харва тка 2. хар-

ва цкая мо ва
Croatian2 adj. харва цкі
crochet n. вяза нне або  вышыва нне та м-

бурам (вочка ў вочка)
crock  n. dated гліня ны збан/гаршчо к; 

глады ш
crockery n. фая нсавы по суд
crocodile  n. кракадзı л ♦ crocodile 

tears кракадзı лавы слёзы
crocus  n. 1. bot. кро кус, шафра н 

(кветка) 2. ара нжавы або   шафра навы ко лер 
3. tech. кро кус (паліравальны парашок) 

croft n. невялı кая фе рма (у Шатландыі)
crony  n. infml блı зкі, неразлу чны ся-

бар
crook1 n. 1. infml ашука нец, прайдзісве т, 

махля р, круце ль 2. вы гіб, вы гін, згіб 3. крук, 
кручо к; гаплı к, аплı к 4. кій; по сах

crook2  v. згіна ць, згіба ць; crook one’s 
arm/fi nger сагну ць руку /па лец

crooked  adj. 1. крывы , вы гнуты, са-
гну ты 2. скры ўлены, зго рблены 3. несум ле н-
ны, гане бны; crooked dealings гане бныя 
спра вы

croon v. цı ха і пяшчо  тна спява ць, на пя-
ва ць; croon to oneself напява ць само му сабе 

crooner  n. dated эстра дны спява к, 
шансанье  

crop1 n. 1. хлеб на ко рані; пасе  вы; out of 
crop незасе яны, пад па рам; under crop засе-
яны 2. ураджа й; жніво  ; a bumper/heavy crop 
бага ты ўраджа й; two crops of rice a year два 
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ўраджа і ры су на год 3. культу ра; industrial 
crops тэхнı чныя культу ры 4. каро ткая стры ж-
ка 5. infml мно ства, бе зліч, про цьма; a crop 
of questions мно ства пыта нняў

crop2 v. 1. падстрыга ць; падрэ  зваць, пад-
ра за ць; зраза ць, зрэ зваць (кветкі) 2. шчыпа ць 
(траву, лісце) 3. садзı ць, саджа ць, се яць; 
crop a fi eld with wheat засе яць по ле пшанı-
цай 4. дава ць ураджа й; The barley cropped 
well this year. Ячмень добра ўрадзіў у гэтым 
годзе. 5. збіра ць ураджа й; жаць; касı ць
crop up  phr.v. нечака на з’яўля цца, 
узніка ць

croquet n. краке т (гульня)
cross1  n. 1. крыж; make one’s cross/sign 

with a cross паста віць кры жык (замест под-
пісу); make the sign of the cross перахрыс-
цıц ца; International Red Cross Міжнаро дны 
Чырво ны Крыж 2. гібры д, по месь ♦ have a 
(heavy) cross to bear не сці ця жкі крыж

cross2  adj. сярдзı ты, злы, раззлава ны; 
раздражнёны; а cross answer сярдзı ты адка з; 
be cross with smb. сердава ць, злава ць, злава ц-
ца на каго -н.; make smb. cross раззлава ць, 
узлава ць каго -н. 

cross3  v. 1. перасяка ць; перахо дзіць; пе-
ра язджа ць; перапраўля цца; cross a road пе-
ра хо дзіць даро гу; cross a river перапраўля ц-
ца це раз раку ; cross the fi nishing line пера-
сяка ць фı нішную лı нію 2. скрыжо ўваць, скла д-
ваць/склада ць на крыж, перакрыжо  ўваць; 
cross one’s arms on one’s breast скрыжо ў-
ваць ру кі на грудзя х; cross one’s legs скры-
жо ўваць но гі 3. скрыжо ўвацца; перакрыжо  ў-
вацца; at the spot where the roads cross на 
ро станях, на скрыжава  нні даро г 4. разміну ц-
ца 5. перашкаджа ць; пярэ  чыць, супярэ чыць; 
He crosses me in everything. Ён ва ўсім мне 
пярэчыць. ♦ cross one’s mind прыйсцı  ў 
галаву , прамільгну ць у ду мках; cross smb.’s 
way сустрэ цца на чыı м-н. жыццёвым шляху ; 
стаць каму -н. по перак даро гі; cross swords 
скрыжава ць мячы /шпа гі; пачына ць паяды-
нак; уступa ць у спрэ  чку
cross off  phr.v. выкрэ  сліваць, вы-
клю ча ць са спı саў
cross out phr.v. выкрэ  сліваць

crossbar  n. 1. папяро чка, перакла-
дзіна 2. пла нка; шта нга (футбольных варот)

crossbow n. hist. самастрэ  л; арбале т
cross-country1 n. : the cross-coun-

try sport крос
cross-country2  adj. 1. якı  прахо -

дзіць напрасця к/нацянькı ; якı  прахо  дзіць па 

перасе чанай мясцо васці; якı  прахо дзіць праз 
усю  краı ну 2. усюдыхо дны, з павы шанай 
пра хо днасцю; a cross-country lorry усю-
дыхо д

cross-examination  n. law 
перакрыжава ны до пыт

cross-examine v. law рабı ць (ка-
му-н.) перакрыжава ны до пыт

cross-eyed adj. касаво кі, касы 
crossing n. 1. перапра ва 2. скрыжава н-

не; перахо д; а pedestrian/zebra crossing зе б-
ра, пешахо дны перахо  д (з паласатай раз-
меткай)

cross-legged  adj., adv. : sit cross-
legged сядзе ць са скрыжава нымі нага мі, ся-
дзе ць «па-турэ  цку»

crossly adv. сярдзı та, зло сна
crossness n. зласлı васць, сварлı васць
crossroads  n. ро стань, скрыжава н-

не даро г ♦ at a/the crossroads на скрыжава н-
ні даро г, на ро станях

cross section  n. 1. папяро чнае 
сячэ нне, папяро чны разрэ з 2. зрэз

crosswise adv. 1. на крыж, крыж-на-
крыж, крыжападо бна 2. упо перак, напо перак 
3. няпра вільна, памылко ва

crossword n. крыжава нка, крас во рд; 
do a/the crossword разга дваць красво рд

crotch n. 1. anat. праме жнасць 2. развı л-
ка, развı лак

crotchet n. 1. крук, кручо к 2. фанта зія; 
дзіва цтва; капры з 3. BrE, mus. чвэ рцeвая но та

crouch  v. 1. згіна цца, згіба цца 2. пры-
сяда ць; прыпада ць да зямлı  (перад скачком)

crow1  n. варо на ♦ а white crow бе лая 
варо на; а crow’s foot маршчы нка (у куточках 
вачэй); а crow’s nest naut. варо ніна гняздо  
(назіральны пункт); as the crow fl ies па 
прамо й (лініі)

crow2  v. 1. кукарэ каць 2. derog. (about) 
хвалı цца, выхваля цца

crowbar n. tech. лом, падва га
crowd1  n. 1. нато ўп, гурт; push one’s 

way through the crowd прабіра цца праз на-
то ўп 2. infml кампа нія, грамада   3. the crowd 
про сты люд ♦ stand out from the crowd 
вылуча цца з нато ўпу

crowd2 v. 1. то ўпіцца, стая  ць нато ўпам, 
цı снуцца 2. бітко м набı цца; запо ўніць, пе-
рапо ўніць (якую-н. прастору) 3. цı снуць, на-
піра ць

crowded  adj. (with) напо ўнены; 
шматлю дны; набı ты бітко м 
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crown1  n. 1. каро на, вяне ц; the Сrown 
ула да мана рха 2. вяно к (з кветак) 3. кро на 
(манета) 4. вяршы ня, вершалı на, верхавı на 
(чаго-н.); ма каўка (галавы) 5. каро нка (зуба)

crown2  v. 1. каранава ць 2. fml. уве н ч-
ваць 3. завярша ць ♦ to crown it all BrE,  infml 
у дада так да ўсяго 

crucial  adj. 1. (to/for) рашу чы, раша-
ючы, выраша льны; at the crucial moment у 
рашу чы/крыты чны мо мант 2. anat. крыжа-
падо бны

crucifi x  n. 1. распя цце 2. крыж 
(сімвал хрысціянства)

crucifi xion  n. 1. распя цце, рас-
піна нне, укрыжава нне 2. the Crucifi xion 
распя цце Хрыста 

crucify  v. 1. распіна ць, раскрыжо ў-
ваць 2. infml му чыць

crude adj. 1. гру бы; недаліка тны; няве т-
лівы; crude behaviour/manners/methods гру-
быя паво дзіны/мане ры/ме тады; crude lan-
gua ge гру бая мо  ва 2. сыры , неапрацава ны; 
crude oil сыра я на фта

cruel  adj. 1. (to) жо рсткі; лю ты, бязлı-
тасны 2. паку тлівы, нясце рпны, страшэ нны; 
пяке льны

cruelly  adv. 1. жо рстка; бязлı тасна 
2. паку тліва, нясце рпна

cruelty  n. жо рсткасць; бязлı таснасць, 
лю тасць

cruise1  n. падаро жжа па мо ры, пла ван-
не, круı з; a round-the-world cruise круга-
свет нае пла ванне; go on a cruise адпраўля ц-
ца ў круı з

cruise2  v. курсı раваць, рабı  ць рэ йсы па 
пэ ўным маршру це

cruise missile n. крыла тая раке та
cruiser n. 1. крэ йсер 2. прагу лачны ка-

тар
crumb n. 1. кро шка (хлеба, торта і да т.п.); 

make crumbs крышы цца 2. крупı нка (пе-
ран.); crumbs of information/knowledge кру-
пı нкі інфарма цыі/ве даў

crumble  v. 1. крышы ць; крышы цца; 
драбнı ць; таўчы , расціра ць; crumble bread 
крышы ць хлеб 2. рассыпа цца; разбура цца; 
разбу рвацца; гı нуць

crumbly  adj. кро  хкі, рассы  пісты, 
ры  х лы

crumpet n. BrE здо бная бу лачка
crumple  v. 1. мяць, камячы ць, каме-

чыць; crumple one’s clothes пакамячы ць 
 ад зе нне 2. мя цца, камячы цца; каме чыцца; 

This cloth crumples easily. Гэтая тканіна лёгка 
камечыцца. 3. звалı цца, упа сці

crunch1 n. хруст; скрып; трэск
crunch2  v. 1. гры зці, жава ць з хру стам 

2. хрусце ць, храбусце ць (на зубах); скрыпе ць 
(пад нагамі, пад калёсамі)

crunchy  adj. хру сткі, храбусткı ; а 
crunchy salad хру сткая сала та

crusade1  n. 1. hist. крыжо вы пахо д 
2. кампа нія ў абаро ну (чаго-н.); пахо д су-
праць (чаго-н.); а crusade for women’s rights 
кампа нія па барацьбе  за правы  жанчы н

crusade2  v. 1. hist. удзе льнічаць у 
крыжо вым пахо дзе 2. ве сці кампа нію, змага ц-
ца (за што-н. або супраць чаго-н.)

crusader  n. 1. hist. крыжано сец, 
крыжа к 2. удзе льнік грама дскай кампа ніі (за 
або супраць чаго-н.)

crush1  n. 1. вялı кі нато ўп; тлум 2. ціс-
канı на, таўкатня  3. фрукто вы сок 4. мо цнае і 
каро ткае захапле  нне; have a crush on smb. 
мо цна захапля цца кім-н.

crush2  v. 1. мяць, камячы ць 2. цı снуць, 
душы ць, расціска ць 3. знішча ць, нı шчыць, 
падаўля ць

crushing  adj. скрыша льны; знішча ль-
ны, зруйнава льны, разбура льны; a crushing 
defeat ця жкае паражэ  нне, разгро м

crust n. 1. скары нка, скары начка 2. кара  
the earth’s crust зямна я кара  3. шарпа к, 
шаро н

crustacean n. zool. ракападо бны
crusty  adj. 1. якı  пакры ты ко ркай, 

скары нкай (пра ежу) 2. infml раздражня ль-
ны, зласлı вы; сварлı вы (пра чалавека)

crutch  n. 1. мы ліца; go on crutches 
хадзı ць на мы ліцах 2. anat. праме жнасць

cry1  n. 1. плач, енк; have a good cry вы-
плакацца 2. крык, вы крык, во кліч; a cry for 
help крык аб дапамо зе; a cry of pain крык 
бо лю; give a cry ускры кнуць, закрыча ць 
3. кліч, за клік 4. рэ зкі гук, якı  ўтвара ецца 
пту шкамі ♦ a far cry (from) вялı кая ро зніца; 
вялı кая адле гласць

cry2  v. 1. пла каць, е нчыць; cry bitter 
tears пла каць го ркімі слязьмı ; cry for joy 
пла каць ад ра дасці; cry oneself to sleep пла-
каць, паку ль не засне ш 2. (for smth.) па тра-
бава ць што-н., насто йліва дабіва цца чаго -н. 
3. крыча ць, раўцı , лямантава ць; cry at the 
top of one’s voice крыча ць на ўсё го рла, 
крыча ць не ма 4. кры кнуць, ускры кнуць, вы -
гукнуць 5. (over) апла кваць ♦ cry one’s eyes/
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heart out вы плакаць (усе ) во чы; cry for the 
moon жада ць або  патрабава ць немагчы мага; 
cry over spilt milk BrE марнава ць час
cry off phr.v. BrE, infml адмо віцца ад 
наме ру 
cry out  phr.v. (against) пратэста-
ваць, выка зваць пратэ ст 

crying  adj. 1. якı  крычы ць, якı  пла ча 
2. недапушча льны, абура льны 3. неадкла д-
ны, безадкла дны

crypt  n. склеп, кры пта (у царкве, ка-
сцёле і да т.п.)

cryptic adj. схава ны; уто  ены, скры ты; 
таямнı чы, тае мны

crystal  n. крышта ль (у розных значэн-
нях) 

crystal clear adj. 1. празры сты; чы-
с ты, як крышта ль (пра ваду, шкло і да т.п.) 
2. зразуме лы; відаво чны, я ўны

crystal gazing  n. варажба /гада н-
не з дапамо гай «магı чнага крышталя  »

crystalline  adj. 1. крышталı чны, 
крышталёвы 2. крышта льны 3. fml празры-
сты 

crystallize, BrE -ise  v. 1. крышта лі-
за ва ць; крышталізава  цца 2. выкрышталізо ў-
ваць; выкрышталізо ўвацца, надава ць/пры-
маць выра зную ўсто йлівую фо рму

CSE (скар. ад Certifi cate of Secondary 
Education) (у Брытаніі) экза мен на атрыма н-
не пасве дчання аб няпо ўнай сярэ дняй адука-
цыі, якı  існава ў да 1988 го  да 

cub  n. дзіцяня ; дзіцянё (звера); а wolf 
cub ваўчаня ; ваўчанё 

Cuban1  n.  кубı нец; кубı нка; the Cu-
bans кубı нцы

Cuban2 adj. кубı нскі
cubby-hole n. камо ра
cube1 n. math. 1. куб (геаметрычнае це-

ла) 2. куб, трэ цяя ступе нь лı ку; The cube of 3 
is 27. 3 y ку бе ро ўна 27; а cube root кубı чны 
ко рань

cube2  v. 1. math. узво дзіць у куб/у трэ-
цюю ступе нь; 3 cubed is 27. 3 у ку бе ро ўна 
27. 2. разраза ць (што-н.) на кава лкі кубı чнай 
фо рмы

cubic  adj. кубı чны; cubic content 
аб’ём, кубату ра; а cubic foot кубı чны фут; а 
cubic metre кубı чны метр

cubicle  n. кабı на (невялікае памяш-
канне спецыяльнага прызначэння); прыме-
рачная (у магазіне); a changing cubicle BrE 
раздзява льня (у басейне)

cuckoo n. zool. зязю ля
cucumber  n. агуро к, гуро к ♦ (as) 

cool as a cucumber спако йны, стры маны
cud  n. жва чка, жва ка; chew the cud жа-

ваць жва чку (пра жвачных жывёл); перан. 
пе ражо ўваць адно  і то е ж

cuddle1  n. абды мкі; give smb. a cuddle 
абдыма ць каго -н.

cuddle2 v. прыціска ць да сябе , мо цна аб-
дыма ць; cuddle a baby in one’s arms пры-
ціска ць да сябе /да сваı х грудзе й дзіця 

cuddly adj. infml прыва бны, прыця галь-
ны, чаро ўны

cue1  n. 1. theatre рэ пліка 2. намёк ♦ give 
smb. a cue намякну ць/падказа ць каму -н., што 
рабı ць або  гавары ць; take one’s cue from 
smb. зразуме ць чый-н. намёк

cue2 n. кій (більярдны)
cuff1  n. 1. манжэ т(а) (рукава) 2. AmE 

манжэ та (калошы штаноў) 3. pl. cuffs infml 
(скар. ад handcuffs) нару чнікі ♦ off the cuff 
без падрыхто ўкі, экспро мтам

cuff2 n. лёгкі ўда р (рукой па твары, гала-
ве), апляву ха, по ўха

cuff3  v. даць апляву ху, апляву шыць, даць 
по ўху

cuisine  п. ку хня; Italian cuisine 
італья нская ку хня 

cul-de-sac n. тупı к, глухı  заву лак
culminate  v. fml (in/with) дасяга ць 

найвышэ  йшага пу нкта; прыво дзіць (у сваім 
развіцці) да, завярша цца; culminate in total 
victory/bankruptcy завяршы цца по ўнай пе-
рамо гай/банкру  цтвам

culmination  n. fml кульміна цыя, 
найвышэ  йшы мо мант/перы яд (у развіцці ча-
го-н.)

culpable adj. fml вінава ты; якı  за слу-
го ўвае пакара ння; culpable negligence злачы н-
ная нядба йнасць; hold smb. culpable лічы ць 
каго -н. вінава тым 

culprit  n. 1. вінава ты; вінава тая; 
злачы нец, злачы нца; злачы нка 2. law абвіна-
ва чаны; абвінава чаная; падсу дны; падсу дная

cult  n. 1. культ 2. сляпо е паклане  нне, 
абагаўле нне 

cultivate v. 1. абрабля ць, урабля ць, ап ра-
цо ўваць, культывава ць (глебу, зямлю) 2. вы-
рошчваць, разво дзіць, культывава ць 3. раз ві-
ва ць, паляпша ць, спрыя ць (развіццю чаго-н.);  
cultivate the mind развіва ць інтэле кт 4. да-
мага цца, дабіва цца сябро ўства/прыхı ль насці 
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(каго-н.); He cultivates the sort of people who 
can be useful to him. Ён дамагаецца сяброў ст-
ва з тымі, ад каго можа мець якую-небудзь 
карысць.

cultivated  adj. 1. культу рны, раз-
віты  (чалавек, розум, густ і да т.п.) 2. куль-
ту рны, якı  выро шчваецца/разво  дзіцца (пра 
расліны)

cultivation n. 1. апрацо ўка (глебы), 
культыва цыя 2. выро шчванне, развядзе нне 
(раслін)

cultivator n. 1. земляро б 2. куль ты-
ва тар

cultural  adj. культу рны, якı  ма е ад-
но сіны да культу ры; cultural activities куль-
ту рная дзе йнасць; a cultural centre культу р-
ны цэнтр

culture  n. 1. культу ра; ancient culture 
старажы  тная культу ра; а consumer culture 
культу ра спажыва ння; popular culture поп-
культу ра; the Minister for Сulture мінı стр 
культу ры 2. развядзе нне (рыбы, вустрыц, ві-
награднай лазы і да т.п.) 3. biol. культу ра 
(бактэрый, клетак)

cultured  adj. 1. культу рны, развіты , 
адукава ны; a cultured mind развіты  інтэле кт; 
a highly cultured man чалаве к высо кай 
культу ры 2. гадава ны, якı  разво дзіцца/вы-
рош чваецца; cultured pearls вы рашчаны жэ м-
чуг

cumbersome  adj. 1. грува сткі, 
гру зны, вялı кі 2. мару дны і цяжкı  3. до ўгі, 
 ця ж кі (пра слова, выраз і да т.п.)

cumulative  adj. назапа шаны, на-
збіра ны, сабра ны; супо льны, кумуляты ўны; 
a сumulative effect кумуляты ўны эфе кт

cunning1  n. хı трасць, хı трыкі; кава р-
насць, кава рства, верало мства 

cunning2 adj. хı тры; кава рны, верало м ны
cup1  n. 1. ку бак; зме сціва ку бка; a china 

cup фарфо равы ку бак; a cup of tea ку бачак 
ча ю 2. ке ліх, ча рка, ча ша 3. доля, лёс; a 
bitter cup го ркая до ля 4. вы піўка 5. sport ку-
бак; win the cup вы йграць ку бак 6. што-не-
будзь у фо рме ку бка; the cup of a fl ower ча-
шачка кве ткі ♦ in one’s cups dated падпı ты, 
пад ча ркай; not my cup of tea infml не то е, 
што мне падаба ецца/падыхо дзіць/пасу е; 
there’s many a slip between the cup and the 
lip ≅ не кажы  гоп, паку ль не пераско чыш

cup2  v. 1. прыдава ць (далоням) фо рму 
куб ка, згіба ць ру кі ў кісця х 2. med. ста віць 
ба нькі

cupboard  n. ша фа ♦ a skeleton in the 
cupboard сяме йная та йна; cupboard love ка-
ры слівая любо ў

cupful n. по ўны ку бак (чаго-н.)
curable adj. выле чны
curate n. relig. памо чнік прыхо  дскага 

святара , віка рый
curative  adj. fml гаю чы, які азда-

раўля е; лячэ  бны; curative air гаю чае паве тра
curator n. захава льнік; захава льніца 

(музея)
curb1 n. або чына (тратуара), бро ўка
curb2 v. утаймо ўваць, уціхамı рваць; стры м-

ліваць, супако йваць
curd n. тваро г
curdle v. 1. згушча ць; згушча цца; зго рт-

ваць; зго ртвацца (пра малако, кроў) 2. ледзя-
нı ць (кроў); сты нуць (пра кроў) ♦ curdle smb.’s 
blood ледзянı ць кроў, наво дзіць жах

cure1 n. 1. ле кі, ляка рства; сро дак; а cure 
for a cough сро дак ад ка шлю 2. лячэ нне, 
курс лячэ  ння; a rest cure лячэ нне адпачы н-
кам 3. вылячэ нне

cure2  v. 1. (of) выле чваць, лячы ць; cure 
smb. of bad habits адвучы ць каго -н. ад дрэ  н-
ных звы чак 2. нарыхто ўваць, кансервава ць; 
cure fi sh вэ ндзіць ры бу ♦ what can’t be cured 
must be endured прыхо дзіцца міры  цца з 
тым, што не льга вы правіць

cure-all  n. панацэ я, сро дак ад усı х 
хваро баў

curfew n. каменда нцкая гадзı на 
curiosity n. 1. (about) ціка ўнасць, 

дапы тлівасць; ціка васць, заціка ўленасць 2. рэ д-
касць, антыква  рная рэч, рарытэ т ♦ curio sity 
killed the cat ≅ ціка ўнасць да дабра  не даво -
дзіць

curious  adj. 1. (about) ціка  ўны, да-
пы  т лівы; ціка вы 2. дзı ўны, кур’ёзны

curiously  adv. 1. з ціка васцю, з ін-
та рэ  сам 2. дзı ўна

curl1 n. 1. ку дзер, ло кан 2. завı ўка 3. за ві-
то к, завіту шка; спіра ль; curls of smoke ко ль-
цы ды му

curl2  v. 1. вı цца, завіва цца 2. завіва ць 
3. скру чвацца 
curl up  phr.v. ску рчвацца; скру  ч-
вацца ў клубо к

curler n. звыч. pl. curlers бігудзı  
curly  adj. 1. кучара вы; curly hair ку ча-

ра выя валасы , ку чары, ку дзеркі 2. хва лісты 
(пра лінію); вы гнуты, сагну ты

currant  n. 1. pl. currants кары нка 
(чорны дробны сушаны вінаград без коста-
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чак) 2. парэ чкі (кустовая ягадная расліна); 
black/red/white currants чо рныя/чырво ныя/
бе лыя парэ чкі 

currency  n. 1. валю та; гро  шы; fo-
reign currency заме жная валю та; gold cur-
ren cy залата я валю та; hard currency канвер-
сı йная валю та; paper currency папяро выя 
гро шы; soft currency неканверсı йная валю та; 
currency exchange абме н валю ты 2. грашо вы 
абаро т 3. ужыва льнасць, ужы тнасць; give 
currency to smth. распаўсю  джваць што-н.; 
This word is in common currency. Гэтае слова 
вельмі часта ўжываецца.

current1  n. 1. цячэ нне, плынь; пато к, 
струме нь (пра ваду, паветра) 2. electr. ток; 
alternating current пераме нны ток; direct 
current пастая нны ток 3.  плынь, цячэ  нне, 
ход (пра падзеі, думкі)

current2  adj. 1. цяпе рашні, суча сны; 
current affairs суча сныя грама дска-паліты ч-
ныя падзе і; current events суча сныя падзе і; 
the current issue of a magazine ну мар часо-
піса за гэ ты ме сяц/чарго  вы ну мар часо піса; 
the current price існу ючая цана ; the current 
year гэ ты год; her current boyfriend яе  цяпе-
рашні/чарго вы кавале р 2. распаўсю джаны; 
a current opinion агульнапрыня тая ду мка 

current account n. fi nance бягу-
чы раху нак

currently  adv. у цяпе рашні час, у 
суча сны мо мант

curricula n. pl. → curriculum
curriculum  n. (pl. curricula or 

curriculums) 1. навуча льны/вучэ бны план 
(школы, каледжа, універсітэта) 2. курс на-
ву ча ння

curriculum vitae  n. (pl. cur-
ri cula vitae) каро ткая біягра фія, аўтабі яг ра-
фı чныя зве сткі, жыццяпı с

curry1  n. 1. ка ры (вострая прыправа) 
2. стра ва, прыпра ўленая ка ры

curry2  v. чы сціць каня  ♦ curry favour 
(with) smb. паддо брывацца, падла шчвацца, 
падлı звацца да каго -н.

curse1  n. 1. непрысто йнае сло  ва, ла янка 
2. праклён 3. бе дства; Greenfl y is a curse to 
gardeners. Тля проста гора для садоўнікаў. 

curse2  v. 1. пракліна ць, клясцı ; She is 
cursed with a violent temper. Прырода надзя-
ліла яе нястрыманым характарам. 2. ла яць; 
ла яцца 

cursed  adj. 1. пракля ты, акая нны 
2.  dated агı дны, ненавı сны

cursive n. рукапı сны шрыфт; курсı  ў

cursor n. comput. курсо р
cursory adj. бе глы, павярхо ўны; зро б-

лены на хапо к 
curt adj. рэ зкі; каро ткі, сцı слы (пра адказ)
curtail v. fml скарача ць; ураза ць, урэз-

ваць
curtailment  n. fml скарачэ  нне, 

змяншэ нне
curtain  n. 1. фіра нка; close/draw/pull 

the curtains зашмо ргваць/заве шваць фіра н-
ку; draw/draw back/pull back the curtains 
адш мо ргваць/адве шваць фіра нку 2. pl. cur ta-
ins што ры 3. засло на (у тэатры); the curtain 
falls/rises at eight sharp засло на апуска ецца/
падыма ецца ро ўна ў во сем гадзı н ♦ the fi nal 
curtain кане ц, смерць

curts(е)y1 n. рэвера нс; drop a curts(е)y 
рабı ць рэвера нс

curts(е)y2 v. рабı ць рэвера нс
curvature  n. tech. крывізна , скрыў-

лен не; curvature of the spine med. скрыўле н-
не пазвано чніка

curve1  n. 1. крыва я (графіка, дыяграмы); 
вы гін, вы гіб, паваро т (дарогі, ракі і да т.п.); a 
curve in the road вы гіб, паваро т даро гі; лу ка-
вı на, лука  2. AmE = curve ball

curve2  v. 1. гнуць, выгіна ць 2. гну цца, 
выгіна цца; згіна цца, згіба цца

curve ball n. 1. AmE, sport фінт 2. хı т-
расць, хı трыкі; вы крут, выкрута сы

cushion1 n. 1. паду шка (канапная) 2. па-
ду шка (паветраная)

cushion2 v. 1. змякча ць; cushion a blow/a 
fall змякча ць уда р/падзе нне 2. абараня ць; 
cushion against/from infl ation абараня ць ад 
інфля цыі

custard  n. крэм (сумесь яек і малака, 
якая ўжываецца з пудынгам або фруктамі)

custodian  n. 1. захава льнік; ха-
валь нік; вартавы  2. AmE апяку н

custody  n. 1. апяку  нства, апе ка; 
нагля д 2. а рышт, зняво ленне (да суда); be in 
custody знахо дзіцца пад ва ртай; take into 
custody арыштава ць, пасадзı ць у ка меру 
папярэ дняга зняво лення

custom  n. 1. звы чай 2. звы чка, пры-
вы чка 3. BrE, fml кліенту ра, пакупнікı  4. за-
ка зы, заку пкі ў адно  й кра ме 

customarily adv. звыча йна
customary adj. звыча йны, звы чны, 

звы клы, прывы чны 
customer n. кліе нт; кліе нтка; па куп-

нı к; пакупнı ца; зака зчык; зака зчыца; our cus-
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tomers на ша кліенту  ра ♦ a queer customer 
дзіва к

customs  n. pl. 1. мы  тня, тамо  жня; 
customs duty/duties мы  та, мы  тная/тамо  ж-
ная по  шліна; a customs offi cer мы  тнік, 
тамо  жнік; go through customs and passport 
control прайсцı   мы  тны/тамо  жны агля  д і 
паш партны кантро ль 2. мы та, мы тная/тамож-
ная по  шліна 

cut1  n. 1. парэ з, разрэ з, рэ заная ра на 
2. вы разка 3. крой (адзежы) 4. зніжэ нне; 
скарачэ  нне 5. шлях нацянькı /напрасткı 

cut2  v. (cut) 1. рэ заць; разраза  ць; зраза ць 
2. парэ заць 3. прарэ звацца (пра зубы); He is 
cut ting a tooth. У яго прарэзваецца зуб. 
4. стры г чы, падстрыга ць 5. сячы  (лес) 6. касı ць 
(траву); жаць 7. скарача ць (выдаткі); зні-
жаць, паніжа ць (цэны); cut the cost of pro du-
ction зніжа  ць сабеко  шт праду  кцыі 8. BrE, 
infml прапуска ць, прагу льваць (заняткі) 
9. зды ма ць (калоду карт) 
cut across  phr.v. 1. прайсцı   праз 
што-н.; cut across the fi elds прайсцı  най ка ра-
це йшым шля хам; прайсцı   праз палı , пера ся-
чы  по ле 2. перашкаджа ць 3. супярэ чыць 
чаму -н. 
cut down phr.v. 1. вы таргаваць, пе-
ра кана ць панı зіць цану  2. высяка ць, зраза ць, 
ва лı  ць (лес, дрэвы) 3. (on) скарача  ць/змян-
ша ць ужыва нне (чаго-н.)
cut off  phr.v. 1. адраза ць; адсяка ць 
2. перарыва ць, адключа ць; They cut off our 
water/electricity. У нас адключылі ваду/элек-
трычнасць.
cut out  phr.v. выраза ць, вырэ зваць; 
cut out a dress кро іць суке нку; cut out smok-
ing кı даць палı ць/куры ць; Cut it out! infml 
Кінь(це)!

cut and dried () adj. канчатко ва 
вы рашаны 

cutback  n. (in smth.) скарачэ  нне; 
stuff cutbacks скарачэ нне шта таў; cutbacks 
in public spending скарачэ нне сро дкаў на гра-
ма дскія патрэ бы

cute  adj. 1. infml прыго жы; пана дны; 
прыва бны 2. AmE хı тры, хітрава ты

cutlass n. hist. абарда жная ша бля
cutlery  n. BrE нажавы я вы рабы; на-

жы , відэ льцы і лы жкі
cutlet  n. 1. кава лачак мя са (ягняці ці 

парасяці) на ко стачцы 2. катле та
cut-out  n. 1. electr. засцерага льнік 

2. выразна я фігу ра (з дрэва, паперы і да т.п.)

cutter  n. 1. рэ зчыцкі інструме нт/стано к 
2. рэ зчык; a glass cutter рэ зчык шкла 3. naut. 
ка тар

cutting  n. 1. рэ занне, разраза нне; вы ра-
зан не 2. вы разка (з газеты) 3. чарано к (дрэ ва)

cuttlefi sh n. zool. карака ціца
CV  n. (скар. ад curriculum vitae) ка-

рот кая біягра фія, аўтабіяграфı  чныя да ныя, 
жыццяпı с

cwt. n. (пісьмовае скар. ад hundredweight) 
цэ  н тнер

cyanide  n. chem. цыянı д, соль 
цыяніставадаро  днай кіслаты ; cyanide of po-
tassium цыя ністы ка лій

cybernetic adj. кібернеты чны
cybernetics n. кіберне тыка
cyborg n. кı барг (у навукова-фантас-

тычных творах)
cyclamen  n. (pl. cyclamen or cycla-

mens) bot. цыкламе н
cycle1  n. 1. цыкл 2. phys. герц 3. (скар. 

ад bicycle) веласіпе д, ро вар; матацы кл
cycle2 v. е здзіць на веласіпе дзе
cyclic  adj. цыклı чны; the cyclic pro-

cesses of nature цыклı чныя працэ сы пры-
роды 

cyclical adj. = cyclic
cyclist n. веласіпеды ст
cyclone n. цыкло н
cyclonic adj. цыкланı чны
cygnet n. лебедзяня ,лебедзянё
cylinder n. цылı ндр
cylindrical adj. цыліндры чны
cymbal n. mus. тале ркі
cymbalom n. цымба лы
cynic n. цы нік
cynical adj. цынı чны
cynically adv. цынı чна
cynicism n. цынı зм
cypress n. bot. кіпары с
Cypriot(e)  n. кіпрыёт; кіпрыётка; 

Greek/ Turkish Cypriot(e)s кіпрыёты грэ -
часкага/турэ цкага пахо джання

Cyrillic n. кіры ліца
cyrillic  adj. кіры ліцкі; the Cyrillic al-

phabet кіры ліца
cyst  n. 1. med. кіста  2. anat. пузы р 3. bot. 

цы ста
cystitis n. med. цысты т
czar n. = tsar
czarina n. = tsarina
czarist n. = tsarist
Czech1 n. 1. чэх; чэ шка 2. чэ шская мо ва
Czech2 adj. чэ шскі
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Dd
D, d n. 4-я літара англійскага алфавіта 
D1 n. mus. но та «рэ»
D2  n. акадэмı чная адзна ка ≅ «здаваль-

няюча» (нізкі прахадны бал)
D3  (скар. ад Democrat; Democratic) 

дэмакра т; дэмакраты чны (пра палітычную 
партыю ў ЗША)

d. (пісьмовае скар. ад died) памёр; паме рла
D.A.  AmE (скар. ад District Attorney) 

акруго вы пракуро р 
dab1  n. 1. уда р; лёгкі до тык 2. мазo к 

(фарбы, парфумы і да т.п.) 
dab2 v. 1. (at) (лёгка) дакрана цца 2. дзяўб-

цı , клява ць (пра птушак)
dabble v. 1. плю хацца (нагамі, рукамі ў 

вадзе) 2. (in/with) забаўля цца, це шыцца; зай-
ма цца (чым-н.) па-ама тарску; He dabbles in 
politics. Ён гуляе ў палітыку.

dad n. infml та та, та тка, та тачка
daddy n. = dad
daddy-long-legs  n. infml даўга-

но жка
daffodil n. bot. нарцы с 
daffy adj. infml дурны 
daft adj. BrE, infml дурны , ненарма льны; 

Don’t be so daft! Не будзь такім дурнем!; Не 
рабі глупства! ♦ as daft as a brush BrE, infml 
≅ дурны  як бара н/як бот/як пень

dagger  n. кінжа л ♦ at daggers drawn 
BrE на нажа х; They are at daggers drawn. 
Яны на нажах; look daggers at smb. ≅ глядзе ць 
на каго -н. во ўкам

dahlia n. bot. вяргı ня
daily1 n. штодзённая газе та
daily2  adj. штодзённы; a daily paper 

штодзённая газе та ♦ one’s daily bread хлеб 
на дзённы

daily3 adv. штодзе нь, штодзённа, штодня  
dainty  adj. 1. вы танчаны; то нкі, далі-

кат ны 2. грацыёзны
dairy n. 1. мало чная фе рма 2. малача р-

ня (на ферме) 3. мало чны магазı н; dairy 
products/produce мало чныя праду кты

dairymaid n. dated дая рка
dairyman  n. (pl. -men) 1. мало чнік 

(мужчына, які прадае малако і малочныя 
пра дукты) 2. дая р

dais n. памо ст; трыбу на 
daisy n. bot. стакро тка, маргары тка
Dalai Lama  n. the Dalai Lama 

дала й-ла ма
dale n. lit. далı на, лог

Dalmatian  n. zool. далмацı нец (па-
рода сабак)

dam1 n. запру да; плацı на; да мба
dam2  v. таксама dam up 1. гацı ць, 

запру джваць 2. стры мліваць; dam up one’s 
feelings cтры мліваць пачу цці

damage1  n. 1. пашко джанне, шко да; 
стра та; do damage to smth. нано сіць шко ду 
чаму -н. 2. pl. damages law пакрыццё страт; 
кампенса цыя ♦ what’s the damage? infml 
коль кі я вам вı нен? 

damage2 v. шко дзіць, псава ць; рабı ць/
прыно сіць стра ты

damaging  adj. (to) шко дны, якı  
прыно сіць шко ду; damaging consequences 
шко дныя насту  пствы

Damascus  n. : ♦ the road to Da-
mascus во пыт, якı  карэ нным чы нам мяня е 
по гляды чалаве ка

Dame n. BrE да ма (тытул)
dammit interj. infml чорт вазьмı !
damn1  n. infml праклён ♦ not care a 

damn infml наплява ць; I don’t give a damn. 
Мне начхаць; damn all infml (а)нічо  га; He left 
me damn all. Ён мне анічога не пакінуў. 

damn2  adj. infml пракля ты, чо  ртаў 
(ужы ваецца як узмацняльнае слова); My 
damn car has broken down again! Mая пра кля-
тая машына зноў зламалася! 

damn3  v. 1. клясцı , пракліна ць 2. асу-
джа ць; The critics damned the play. Kрытыкі 
забракавалі п’есу. ♦ I’m damned if... infml 
(ужываецца як лаянка) : I’m damned if I 
know! Чорт яго ведае!; Well, I’m damned! Што 
за ліха! 

damn4  interj. infml чорт (ужываецца як 
лаянка); Damn! I’ve lost my pencil. От чорт! Я 
згубіў аловак; Damn him! Чорт/халера з ім!; 
Damn you! Бадай цябe лiха ўзялo! ♦ damn it! 
чорт вазьмı !; damn your eyes! соль табе  ў во -
чы!; тра сца табе  ў бок!

damnation n. 1. праклён, пракля ц-
це 2. асуджэ нне (на пакуты)

damned1  n. the damned pl. eccl. асу-
джаныя на ве чныя паку ты; ду  шы ў пе кле

damned2  adj., adv. infml : He had 
damned bad luck. Яму страшэнна не пашан-
цавала.

Damocles  n. : a/the sword of Da-
mocles дамо клаў меч

damp1 adj. сыры , вільго тны 
damp2 v. увільгатня ць; The dew damped 

the path. Сцежка была сырой ад расы.
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damp down phr.v. тушы ць (пра 
агонь)

damp course  n. гідраізаляцы йны 
матэрыя л (у будынку)

dampen  v. 1. увільгатня ць 2. ас ту-
дж ваць ♦ dampen smb.’s enthusiasm ас ту-
джваць чый-н. запа л

dampness  n. вı льгаць, вільго т-
насць; зо лкасць

damson n. bot. цернаслı ва
dance1 n. 1. та нец; ско кі; modern/classi-

cal/country dance суча сны/класı чны/наро д-
ны та нец 2. баль, та нцы ♦ lead smb. a dance 
≅ вадзı ць каго -н. за нос 

dance2   v. танцава ць, та нчыць; скака  ць; 
He danced for joy. Ён скакаў ад радасці; Тhe 
leaves danced in the wind. Лісце кружылася ў 
паветры.

dancer  n. танцо р; танцо рка; танцо ў-
шчык; танцо ўшчыца; а ballet dancer балеры на

dandelion  n. bot. дзьмухаве ц, 
адува нчык; dandelion bitters сок дзьмухаўца 

dandruff n. пе рхаць
Dane  n. датча нін; датча нка; the Danes 

датча не
danger  n. небяспе ка; danger! aсця-

рож на!; in danger у небяспе цы; out of dan-
ger па-за небяспе кай; danger money пла та 
(надба ўка) за небяспе чную пра цу; the danger 
zone небяспе чная зо на

dangerous adj. небяспе чны
dangle  v. калыха ць; калыха цца; гай-

даць; гайда цца; го йдаць; го йдацца ♦ dangle 
smth. before smb. спакуша ць каго -н. чым-н. 
(абяцаннямі)

Danish1 n. да цкая мо ва
Danish2 adj. да цкі
Danish pastry  n. сало дкі піро г 

са здо бнага це ста (часта з начынкай з яблы-
каў, арэхаў і да т.п. і/або пакрыты глазурай)

dank adj. вільго тны, мо кры, сыры  (пра 
месца)

dappled adj. рабы , пля місты, пярэ  сты; 
a dappled horse пярэ сты конь 

Darby and Joan n. BrE шчаслı-
вая пажыла я сяме йная па ра

dare1 n. вы клік (зрабіць што-н. рызыкоў-
нае); give a dare кı нуць вы клік; take a dare 
прыня ць вы клік

dare2  v. смець, асме львацца; нава жвацца, 
адва жвацца (зрабіць што-н. небяспечнае або 
непрыемнае); No one dared to go into the old 
house at night. Ніхто не асмельваўся ўвайсці 
ў старую хату ўначы; How dare you! infml Як 

вы можаце!; I dare say that… Мяркую, што… 
♦ I dare say/I daresay напэ ўна, ма быць, му-
сіць

daredevil  n. сарвігалава ; daredevil 
stunts д’я бальскія выкрута сы/выкрунта сы

daring1  n. адва га, бясстра шша, 
бясстра шнасць, сме ласць

daring2 adj. 1. адва жны, сме лы; a dar-
ing attack сме лая ата ка 2. дзёрзкі (пра план, 
прапанову і да т.п.)

dark1 n. цемната , це мра, це мрадзь; after 
dark пасля  надыхо ду цемнаты ; before dark 
да надыхо ду цемнаты  ♦ a shot in the dark 
выпадко вая здага дка; be in the dark (about 
smth.) infml не ве даць (пра што-н.), мець 
цьмя нае ўяўле нне; I am in the dark as to his 
plans. Яго планы мне невядомыя.

dark2  adj. 1. цёмны; grow/get/become 
dark цямне ць, змярка цца, суто ньвацца; It is 
pitch dark. Цёмна хоць во ка вы калі. 2. цёмны 
(пра колер); сму глы 3. змро чны; пану ры 
4. незразуме лы, няя сны 5. сакрэ тны, та йны, 
невядо мы 6. неадукава ны, бескульту рны 
7.  дрэ нны, благı ; dark deeds/thoughts благı я 
ўчы нкі/ду мкі ♦ а dark horse чалаве к, пра 
яко га ма ла ве даюць і якı  мо жа здзівı ць; keep 
smth. dark BrE, infml трыма ць што-н. у са-
крэ це; уто йваць

Dark Ages  n. the Dark Ages 
Сярэдняве чча, Сярэ  днія вякı 

darken v. зацямня ць; цямне ць ♦ never 
darken my door again! dated не пераступа й-
це больш майго  паро га!

dark glasses n. цёмныя акуля ры
darkness  n. цемната , це мра, це м-

радзь; Darkness fell. Сцямнела.
darling1 n. дарагı ; дарага я; мı лы; мı лая; 

лю бы; лю бая; каха ны; каха ная; the darling of 
fortune улюбёнец лёсу

darling2 adj. 1. infml дарагı , лю бы 2. цу-
до ўны, чаро ўны

darn v. цырава ць
dart1  n. 1. дро цік 2. рыво к, кідо  к; She 

made a dart for the exit Яна кінулася да 
выхаду. 3. pl. darts sport дро цікі

dart2 v. 1. кı дацца, кı нуцца, ры нуцца (ку-
ды-н.) 2. кіда ць, кı нуць (таксама перан.); 
dart an angry look at smb. кı нуць зло сны по-
зірк на каго -н. 

dash1  n. 1. рыво к, кідо к; He made a dash 
for the door. Ён кінуўся да дзвярэй. 2. ling. 
праця жнік 3. дрaбо к, дро бка (солі, цукру і 
да т.п.); Add salt, pepper, and a dash of lemon 
juice. Дабаўце солі, перцу і крышачку лімон-
нага соку.
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dash2  v. 1. імча цца, кіда цца; She dashed 
into the shop Яна ўляцела ў краму. 2. кіда ць, 
шпурля ць 
dash off phr.v. чыркану ць, чы ркнуць 
(запіску)

dashboard  n. панэ ль (у машыне для 
прыбораў)

dashing adj. 1. імклı вы, імпэ тны 2. хва ц-
кі, зухава ты 3. эфе ктны

DAT  (скар.  ад digital audiotape) лı ч-
бавая сту жка гуказа  пісу

data  n. pl. да ныя; фа кты; інфарма цыя; 
demographical data дэмаграфı чныя фа кты; 
historical data гістары чныя фа кты

databank  n. comput. банк да ных; 
інфармацы йная ба за

database n. ба за да ных; інфармацы й-
ная ба за

date1  n. 1. да та, чысло  2. спатка нне, су-
стрэ ча ♦ out of date устарэ  лы; пратэрмінава-
ны, несапра ўдны; to date да гэ тага ча су; up 
to date суча сны

date2  v. 1. датава ць 2. старэ  ць, выхо дзіць 
з ужы тку 3. сустрака цца, прыхо дзіць на спат-
ка нне 
date back phr.v. (to) браць пача так 
ад, адно сіцца да (быць звязаным з пэўным 
перыядам) 
date from phr.v.= date back 

date3  n. bot. фı нік
dated  adj. 1. старамо дны 2. ling. якı  

вы йшаў з акты ўнага ўжы тку (пра словы)
dating agency  n. шлю бнае 

аген цтва
dative n. ling. дава льны склон
datum n. (pl. data) элеме нт да ных 
daub1 n. 1. тынк 2. мазо к 3. дрэ нна на ма-

лява ная карцı на, мазня 
daub2 v. ма заць, нама зваць; пэ  цкаць
daughter n. дачка 
daughter-in-law  n. (pl. daughters-

in-law) няве стка
daunt v. пужа ць, запало хваць, стра шыць
dauntless adj. lit. бясстра шны
dawdle  v. мару дзіць; гультаява ць; 

dawd le away one’s time ма рна ба віць/тра ціць 
час; марнава ць час

dawn1 n. 1. зо лак, світа нне, світа нак; за-
ра нак; at dawn на світа нні, на зо л(а)ку 2. па-
ча так (чаго-н.); at the dawn of civilization на 
зара нку цывіліза цыі

dawn2  v. 1. развідне ць, развідне цца 2. па-
чы на ць, з’яўля цца

dawn on/upon  phr.v. 
прый сцı  на ду мку; It dawned on me that… 
Мне прыйшло на думку, што…; The truth 
dawned upon him Яму ўсё стала зразумела.

day  n. дзень; He works a ten-hour day. У 
яго дзесяцігадзінны працоўны дзень; by day 
удзе нь; by the day : He is paid by the day. Яму 
плацяць падзённа; every other day праз 
дзень; in those days у ты я дні; у той час; the 
day after tomorrow пасляза ўтра; the day be-
fore напярэ дадні; the day before yesterday 
заўчо ра; the other day (гэ тымі) дня мі; these 
days цяпе р; to this day да сённяшняга дня 
♦ April Fool’s Day Дзень сме ху (1 красавіка); 
the Day of Judgement дзень Стра шнага Суда , 
су дны дзень; all in a day’s work звыча йная 
рэч; day after day дзень у дзень, дзень пры 
дні, з дня ў дзень, ко жны бо жы дзень; day in, 
day out ко жны дзень, штодзе нь; from day to 
day з дня на дзень; in this day and age у наш 
час, у на шы дні; one day адно йчы, калі-не-
будзь; one of these days калı -не будзь, адно й-
чы (у будучым); some day калі-не будзь; name 
the day назна чыць дзень вясе лля; save for 
a rainy day адкла дваць на чо рны дзень; His 
days are numbered. Яму засталіся лічаныя 
дні; Let’s call it a day. infml На сёння хопіць; 
He has had his day. Яго лепшыя дні прайшлі; 
She’s thirty if she’s a day. infml Ёй не менш за 
трыццаць год; This isn’t my day. infml Сёння 
мне не шанцуе.

daybreak n. світа нне, світа нак
daydream1 n. ма ра, мро я
daydream2 v. ма рыць, мро іць
daylight  n. дзённае святло ; in (broad) 

daylight сяро д бе лага дня ♦ frighten the day-
lights out of smb. напужа ць каго -н. да сме рці

day off n. (pl. days off) выхадны  дзень
daytime  n. дзень; in (the) daytime 

удзе нь, днём 
daze1  n. збянтэ жанасць; разгу бленасць; 

ашаламле нне ♦ be in a daze знахо дзіцца ў 
збянтэ жаным/ашало мленым ста не; He was in 
a daze. Ён быў як у дурмане. 

daze2 v. ашаламля ць; ура жваць 
dazed adj. ура жаны, аслупяне лы
dazzle v. 1. сляпı ць, асляпля ць 2. ве льмі 

здзіўля ць, ура жваць
DC  (скар. ад direct current) phys. 

пастая нны ток 
deacon n. дыя кан
dead1  n. the dead pl. паме рлыя, мёртвыя 

♦ rise from the dead паўстава ць з мёртвых, 
уваскраса ць; in the dead of night глыбо кай 
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но ччу, у глуху ю по ўнач; in the dead of winter 
у глуху ю зı мнюю пару 

dead2  adj. 1. мёртвы; загı нуўшы; а dead 
body мярцвя к, труп; a dead language мёрт-
вая мо ва 2. неадушаўлёны; нежывы ; dead 
matter нежыва я матэ рыя 3. зняме лы, здранц-
ве лы; зацёклы; My foot has gone dead. У мяне 
знямела нага. 4. по ўны, абсалю тны; be a 
dead loss быць стра тным; быць няўда лым; 
come to a dead stop спынı цца як скамяне лы; 
dead certainty по ўная ўпэ ўненасць; in 
a dead faint у глыбо кай непрыто мнасці; in 
dead earnest зусı м сур’ёзна; He is the dead spit 
of his father. infml Ён выліты бацька. 5. вы-
карыстаны; a dead match вы карыстаная 
запа лка 6. : go dead; Тhe radio went dead. 
Радыё змоўкла. ♦ dead men tell no tales 
мёртвыя маўча ць; more dead than alive ні 
жывы  ні мёртвы/ледзь жывы ; over my dead 
body infml то лькі праз мой труп

dead3  adv. infml : dead against катэга-
рычна су праць; dead drunk п’я ны да не пры-
то мнасці; dead on time дакла дна (пра час); 
dead slow ве льмі паво  льна; dead straight 
зусı м пра ма; dead tired страшэ  нна сто м-
лены; He stopped dead. Ён спыніўся як ска-
мянелы.

deaden  v. аслабля ць; заглуша ць, за-
глуш ваць; deaden pain прытупля ць боль; The 
walls deaden sound. Сцены заглушаюць шум.

dead end  n. тупı к; a dead-end job 
бесперспекты  ўная пра ца

deadline  n. канчатко вы тэ рмін; meet 
a deadline паспе ць у тэ рмiн

deadlock  n. тупı к (перан.); break the 
deadlock вы йсці з тупіка 

deadly1  adj. смяро тны, страшэ  нны; a 
deadly enemy закля ты во раг; deadly poison 
смяро тны яд; a deadly sin смяро тны грэх; a 
deadly wound смяро тная ра на 

deadly2 adv. 1. infml надзвы чай, ве льмі; 
deadly dull ве льмі ну дны 2. : deadly pale 
бле дны як смерць

deaf adj. глухı ; deaf and dumb глуханямы  
♦ deaf as a post infml глухı  як пень; глуха я 
цяце ра; turn a deaf ear (to smb./smth.) не 
слу хаць, не звярта ць ува гі (на каго -н./што-н.)

deafen ] v. аглуша ць; заглуша ць
deal1  n. 1. : a great/good deal (of) шмат, 

бага та; She’s a good deal better today. Ёй сён-
ня значна лепш. 2. пагадне нне, здзе лка 3. зда-
ча (пра карты)

deal2  v. (dealt) 1. (with) мець спра ву (з 
кім-н./чым-н.); This chapter deals with the 

prob lems of… У гэтым раздзеле 
разглядаюцца праблемы... 2. (with) ста віцца 
(да каго-н.); абыхо дзіцца (з  кім-н.); What is 
the best way of dealing with young criminals? 
Як лепей за ўсё абыходзіцца з малалетнімі 
злачынцамі? 3. здава ць (пра карты) 
deal in phr.v. гандлява ць, спецыяліза-
вацца на про дажы яко га-н. тава ру; займа цца 
(чым-н.)

dealer  n. 1. ды лер; гандля р 2. той, хто 
здае  ка рты

dealt past, p.p. → deal2

dean n. 1. eccl. настая цель; дэка н 2. дэка н 
(у навучальнай установе)

dear1 adj. 1. дарагı , мı лы 2. Dear паважа-
ны, шано ўны (у пісьмах) 3. дарагı  (пра цану) 
♦ hold smb./smth. dear fml даражы ць кім-н./
чым-н.

dear2  interj. : dear me!; oh dear! бо жа 
мой!; бо жухна мой!

dearest n., adj. даражэ нькі; даражэ нь кая
dearly adv. 1. пяшчо тна, лaска ва 2. ве льмі; 

I would dearly love to… Ве льмі хаце лася б…
death  n. смерць, скон; a sudden death 

рапто ўная смерць; a violent death гвалто ўная 
смерць; bleed to death сысцı  крывёй; catch 
one’s death of cold infml страшэ  нна пра сту-
дзı цца, прастудзı цца насме рць; drink oneself 
to death паме рці ад п’я  нства; sentence smb. 
to death прыгавары ць каго -н. да сме рці; 
 bo red to death да сме рці ну дна; sick to death 
of smth. да сме рці абры дла; tired to death 
страшэ нна сто млены ♦ be at death’s door 
≅ адно й наго й стая ць у магı ле; be burnt to 
death згарэ  ць за жыва, жывы м згарэ  ць; put 
smb. to death пакара ць каго -н. сме рцю

death certifi cate  n. пасве дчанне 
аб сме рці

death duties  n. пада так на спа д-
чыну

death penalty n. смяро тная ка ра
death rate  n. смяро тнасць; пака зчык 

смяро тнасці
death toll  n. ко лькасць загı нуўшых 

людзе й
debatable adj. спрэ чны, дыскусı йны
debate1  n. дэба ты, дыску сія; debates 

on the report дэба ты па дакла дзе; beyond de-
bate бясспрэ  чна

debate2 v. 1. дэбатава ць, дыскуцı раваць, 
дыскусı раваць, абмярко ўваць 2. абду мваць

debit1 n. дэ бет; debit and credit дэ бет і 
крэ дыт; a debit card дэ бетная ка ртка, пла с-
ты кавая ка ртка
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debit2 v. дэбетава ць, зано сіць у дэ бет
debris  n. аско лкі, абло мкі; руı ны, раз-

ва ліны
debt n. доўг; be in debt мець даўгı  ♦ be in 

smb.’s debt fml быць ве льмі ўдзя чным/абавя-
заным каму  -н.; I am greatly in your debt. 
Я вам вельмі ўдзячны.

debtor n. даўжнı к; даўжнı ца
debut n. дэбю т
Dec. (пісьмовае скар. ад December) сне жань
decade n. дзесяціго ддзе
decay1  n. 1. гніе нне, гніццё 2. заняпа д; 

fall into decay заняпа сці 3. распа д
decay2 v. 1. гнı сці, гніць; псава цца 2. за-

не пада ць, прыхо дзіць у заняпа д
decease n. fml смерць, кана нне
deceased1 n. fml the deceased 1. нябо ж-

чык; нябо жчыца 2. паме рлыя
deceased2 adj. fml паме рлы, спачы лы
deceit  n. ашука нства; мана , падма н; 

хлусня  
deceitful  adj. (і)лжы вы, хлуслı вы, 

пад ма нлівы
deceive v. падма нваць; ашу кваць
December n. сне жань
decency n. прысто йнасць
decent adj. 1. прысто йны 2. даво лі до  б-

ры; decent weather нядрэ ннае надво  р’е
deception  n. ашука нства; мана , пад-

ма н; хлусня ; by deception ашука нствам, пад-
ма нам 

deceptive] adj. падма нлівы, падма нны
decibel n. phys. дэцыбе л
decide  v. 1. раша ць, выраша ць; decide 

a dispute выраша ць спрэ чку 2. уплыва ць, 
паўплыва ць; What decided you to give up your 
job? Што прымусіла вас кінуць працу? 
decide on  phr.v. выбіра ць, вы-
браць; In the end she decided on the red dress. 
На рэш це яна выбрала чырвоную сукенку.

decidedly adv. 1. рашу ча, канчатко-
ва 2. бясспрэ чна, несумне нна

deciduous  adj. ліставы  лı сцевы, 
ліс цёвы (пра лес, дрэвы) 

decimal  adj. math. дзесятко вы; the 
decimal point кро пка, яка я ста віцца ў лı ках 
(0.25); a decimal fraction дзесятко вы дроб

decipher v. 1. расшыфро  ўваць, разга д-
ваць 2. разбіра ць (пра почырк)

decision  n. (on/about) рашэ  нне; come 
to/make/take a decision прыня ць рашэ нне

decisive adj. 1. раша ючы, канчатко вы 
2. рашу чы

deck n. 1. па луба; on deck на па лубе; the 
top deck ве рхні паве рх (аўтобуса) 2. AmE 
кало да (карт)

deckchair n. шэзло нг
declamation  n. fml дэклама цыя, 

маста цкае чыта нне
declamatory  adj. fml 1. дэклама-

цы йны 2. прамо ўніцкі, красамо ўны
declaration  n. 1. дэклара цыя (да-

кумент) 2. зая ва; абвяшчэ нне; the declara-
tion of war аб’яўле нне/абвяшчэ  нне вайны 

declarative  adj. 1. дэклараты ўны 
2. ling. a declarative sentence апавяда льны сказ

declare  v. заяўля ць, аб’яўля ць, абвя-
шча ць; declarе war аб’явı ць вайну 

declension n. ling. склане нне 
decline1  n. заняпа д; fall into (а) de-

cline заняпа сці 
decline2 v. 1. занепада  ць, прыхо дзіць у 

заняпа д, пагарша цца 2. адмаўля цца; адхіля  ць 
3. ling. скланя ць ♦ smb.’s declining years lit. 
апо шнія гады  чыйго -н. жыцця 

decode v. дэкадзı раваць; расшыфро  ў-
ваць (таксама перан.)

decompose  v. гніць, гнı сці; раз-
лага цца

decorate v. 1. упрыго жваць, аздабля ць 
2. адстро йваць, рамантава ць (кватэру) 3. уз-
на гаро джваць 

decoration n. 1. упрыго жванне, аз-
дабле нне (дзеянне) 2. упрыгажэ нне, упрыго-
жанне, аздо ба 3. уну траны рамо нт (кватэры) 
4. о рдэн, узнагаро  да

decoy1 n. прына да; a decoy duck ва бік
decoy2  v. зава бліваць, прыва бліваць, 

пры на джваць
decrease1 n. (in) памяншэ нне, зніжэ н-

не; паслабле нне
decrease2  v. памянша ць; памянша цца; 

змянша ць; змянша цца; decrease bу 10% 
памянша цца на 10% 

decree1  n. дэкрэ т, ука з; issue a decree 
вы даць ука з

decree2  v. 1. дэкрэтава ць; аддава ць 
зага д 2. : Fate decreed otherwise. Лёс выра-
шыў інакш.

decrepit  adj. стары , трухля вы, спа-
рахне лы 

dedicate v. прысвяча ць
dedicated  adj. 1. адда ны; She is a 

dedicated teacher. Гэта(я) настаўніца любіць 
сваю працу. 2. прысве чаны

dedication  n. 1. адда насць, ве р-
насць 2. прысвячэ нне
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deduce  v. выво дзіць; рабı ць вы вад/
высно ву/заключэ нне

deduct v. адніма ць, вылı чваць
deduction  n. 1. дэду кцыя, высно ва, 

вы вад, заключэ нне 2. вы лік, вылічэ  нне 
deed n. 1. учы нак, дзе янне; a heroic deed 

по дзвіг 2. law акт, дакуме нт ♦ your good deed 
for the day то е кары снае, до брае, што вы ро-
біце

deejay n. infml ды-джэ й
deep1  adj. 1. глыбо кі (у розных знач.); a 

deep impression глыбо кае ўра жанне; a deep 
shelf шыро кая палı ца; deep sorrow глыбо кі 
сму так; a deep well глыбо кі кало дзеж; a hole 
six feet deep я ма глыбінёй у шэсць фу таў; a 
village deep in the valley вёска, разме шчаная 
ў глыбінı  далı ны; deep in debt па ву шы ў 
даўга х; deep in thought у задумe нні; heave a 
deep sigh глыбо ка ўздыха ць; take a deep 
breath зрабı ць глыбо кі ўды х 2. цёмны, густы  
(пра фарбы); deep red цёмна-чырво ны 3. нı з-
кі (пра голас) 4. уто ены, скры ты, патае мны; 
deep designs патае мныя заду мы; He’s a deep 
one. Ён скрытны.

deep2   adv. глыбо ка; dig deep глыбо ка 
капа ць ♦ deep into the night да глыбо кай но-
чы; still waters run deep цı хая вада  берагı  
рве 

deepen  v. паглыбля ць; паглыбля цца; 
заглыбля ць 

deeply  adv. 1. ве льмі; He is deeply in 
debt. Ён па вушы ў даўгах; He is deeply in 
love. Ён моцна закаханы. 2. глыбо ка, на вялı-
кай глыбінı 

deer n. (pl. deer) але нь
deface v. скажа ць; псава ць; зага джваць
de facto  adv. лацін., fml дэ-фа кта, 

факты чна, на спра ве
default  n. невыкана нне абавя з-

каў; адмо ва ад упла ты до ўгу ♦ by default па 
прычы не няя ўкі; in default of smth. fml па 
прычы не адсу тнасці чаго  -н.

defeat1  n. паражэ  нне; крушэ  нне (на-
дзей); suffer defeat цярпе ць няўда чу

defeat2  v. нано сіць паражэ нне; перама-
гаць (праціўніка)

defecate v. fml спаражня цца
defect1  n. дэфе кт, недахо п, за-

га на, хı ба
defect2  v. дэзерцı раваць, перабяга ць
defective  adj. 1. дэфекты ўны, зага н-

ны; няспра ўны, сапсава ны; недаскана лы 2. : 
ling. a defective verb дзеясло ў з няпо ўным 
спра жэ ннем, з няпо ўнай парады гмай 

defence  n. BrE 1. абаро  на (у розных 
знач.); ахо ва; the defence industry абаро  нная 
прамысло васць; the Ministry of Defence 
Міністэ рства абаро ны (у Вялікабрытаніі); 
the Department of Defense Міністэ рства 
абаро ны (у ЗША) 2. (звыч. pl.) умацава нні 
(аба рончыя)

defenceless adj. безабаро нны
defend v. абараня ць, баранı ць (у розных 

знач.); defend one’s ideas адсто йваць свае  ідэ і 
defendant  n. law абвінава чаны, 

пад су дны
defender  n. абаро нца; a defender of 

human rights праваабаро нца
defense AmE = defence
defensive adj. 1. абаро  нны, абаро нчы 

2. : He has a defensive manner. Ён як быццам 
апраўдваецца.

defer1  v. адтэрміно  ўваць; адкла дваць; 
deferred payment адтэрмінава ны плаце ж

defer2 v. (to) fml лічы цца (з кім-н./чым-н.); 
згаджа цца (з кім-н./чым-н.); саступа ць, пад-
па радко ўвацца

deference  n. пава га, паважа нне, па-
ша на; in/out of deference to у знак пава гі (да 
каго-н./чаго-н.); з пава гі (да каго-н./чаго-н.)

defi ance n. вы клік; in defi ance of or-
ders насу перак распараджэ  нням

defi ciency  n. 1. няста ча; адсу тнасць 
2. недахо п, зага на

defi cient  adj. недастатко вы, няпо ўны; 
недаскана лы; a mentally/bodily defi cient per-
son асо ба з абмежава  нымі разумо вымі/фізı ч-
нымі магчы масцямі

defi cit n. дэфіцы т; няста ча; недахо п
defi ne v. 1. вызнача ць, дава ць вызначэ н-

не (у розных знач.); defi ne one’s position вы-
значыць сваё ста  ўленне (да каго-н./чаго-н.) 
2. акрэ сліваць 3. выяўля ць

defi nite  adj. вы значаны; акрэ  слены; 
пэ ўны; дакла дны; the defi nite article ling. 
азнача льны арты кль

defi nitely adv. 1. дакла дна, я сна 2. аба-
вязко ва; безумо ўна

defi nition  n. вызначэ нне, акрэ  с лен-
не, выяўле нне

defl ate  v. 1. выпампо ўваць, выпуска ць 
паве тра/газ (пра шыны, балон і да т.п.) 2. : 
defl ate rumours абвярга ць чу ткі 3.  
econ. скарача ць вы пуск грашо вых зна каў

defl ation  n. 1. выпампо ўванне, вы-
пуска нне паве тра/га зу (пра шыны, балон і 
да т.п.) 2. econ. дэфля цыя, скарачэ  нне вы-
пуску грашо вых зна каў
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defl ect  v. адхіля ць; адхіля  цца (ад 
маршруту, траекторыі і да т.п.)

defl ection  n. адхіле нне; the аngle of 
defl ection ву гал адхіле ння

deforest  v. высяка ць лясы ; абязле-
сіць (мясцовасць); a deforested area абязле-
сеная мясцо васць

deform v. дэфармава ць; зняве чваць
deformed  adj. дэфармава ны; зняве-

чаны
defrost v. адтава ць; адта йваць; defrost 

a refrigerator размаро жваць халадзı ль нік
deft  adj. ло ўкі, спры тны, увı шны; бо рз-

ды, жва вы
defuse  v. 1. зніма ць узрыва льнік (мі-

ны, снарада і да т.п.) 2. разраджа ць (перан.); 
defuse international tension разраджа ць між-
наро дную напру жанасць

defy  v. 1. не падпарадко  ўвацца 2. ігна-
рава ць

degeneration  n. 1. заняпа д, вы-
раджэ нне, дэгенера цыя 2. med. перараджэ н-
не (тканак)

degradation n. 1. дэграда цыя, за-
няпа д (маральны) 2. archaic паніжэ нне, раз-
жа лаванне

degrade  v. 1. прыніжа ць, падрыва ць 
аўтарытэ т 2. прыво дзіць да заняпа ду; пса-
ваць 3. дэградзı раваць; прыхо дзіць у заняпа д

degree  n. 1. гра дус 2. ступе нь; узро-
вень; in the highest degree у найвышэ  йшай 
ступе ні; to some degree у пэ ўнай ступе ні; not 
in the slightest degree анічу ць, ніко лькі 
3. ступе нь; take one’s degree атрыма ць сту-
пе нь; the degree of bachelor/master/doctor 
ступе нь бакала ўра/магı стра/до  ктара 4. ling. 
ступе нь; degrees of comparison ступе ні па-
раўна ння ♦ by degrees паступо ва

dehydrate v. chem. абязво джваць
dehydration  n. chem. абязво дж-

ванне
deictic adj. ling. дэйкты чны
deity n. fml 1. бажаство  , бог; pa-

gan deities язы чніцкія багı  2. бо скасць 3. the 
Deity fml Бог

deixis n. ling. дэ йксіс
dejected  adj. марко тны, тужлı вы, 

само тны, су мны
de jurе  adv. лацін., fml дэ-ю рэ, 

юры ды чна, наміна льна
delay1  n. затры мка, прамару джванне; 

wi thout delay без затры мкі, неадкла дна; a 
two-hour delay затры мка на 2 гадзı ны 

delay2  v. 1. адкла дваць, затры мліваць; I 
was dеlayed by traffi c. Я затрымаўся з пры-

чыны затору на дарозе. 2. мару дзіць; a de-
layed reaction запо зненая рэа кцыя

delegate1 n. дэлега т; прадстаўнı к
delegate2 v. дэлегава ць; пасыла ць дэ-

ле га там; delegate authority перадава ць паў-
намо цтвы; delegate work даруча ць рабо ту

delegation n. дэлега цыя
delete v. выкрэ сліваць, скасо  ўваць
deletion n. ling. апушчэ нне, про пуск
deliberate1  adj. 1. наўмы сны; за гад зя 

абду маны 2. няспе шны; паво льны
deliberate2 v. ду маць, разважа ць, аб-

ду мваць, разду мваць
deliberately  adv. 1. наўмы сна, зна-

ро к 2. няспе шна; паво льна
delicacy  n. 1. вы танчанасць, то н-

касць, даліка тнасць 2. далікатэ  с; прысма кі; 
ласу нак

delicate adj. 1. вы танчаны, даліка  тны; 
a delicate complexion даліка тная ску  ра (пра 
твар) 2. то нкі, даліка тны; а delicate perfume 
то нкі пах духо  ў; a delicate shade of pink 
бледна-ружо вае адце нне 3. сла бы, кво лы; a 
delicate child кво лае дзіця ; delicate health 
сла бaе здаро ўе 4. даліка тны; a delicate ques-
tion даліка тнае пыта нне 5. склада ны, май-
стэр скі; a  delicate operation склада ная апе-
ра цыя; delicate workmanship то нкае майстэ р-
ства

delicatessen  n. магазı н далікатэ-
саў/прысма каў

delicious adj. 1. сма чны (пра яду) 2. lit. 
цудо ўны, чаро ўны; delicious fragrance цу-
доў ны во дар

delight1  n. задавальне нне, захапле нне, 
зачарава нне; асало  да; take delight in smth. 
знахо дзіць задавальне нне ў чым-н.; the de-
lights of life ра дасці жыцця 

delight2   v. 1. дава ць задавальне нне, 
прыно сіць асало ду; захапля ць, зачаро ўваць; I 
am delighted to accept the invitation. Я вельмі 
рады прыняць запрашэнне. 2. : delight in 
smth./in doing smth. це шыцца; атры мліваць/
мець асало ду ад чаго -н.

delightful adj. чаро ўны, цудо ўны
delinquency  n. fml злачы ннасць 

(падлеткаў, малалетніх)
delinquent n. правапаруша льнік; а 

juvenile delinquent малале тні правапару-
шальнік

delirious adj. 1. якı  ў ста не тры знення 
(ад хваробы) 2. якı  ў захапле нні; сам не свой; 
delirious with joy сам не свой ад ра дасці 
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deliver  v. 1. дастаўля ць, уруча ць; The 
postman delivers letters. Паштальён разносіць 
пісьмы. 2. гавары ць, чыта ць; deliver a speech 
выступа ць з прамо вай 3. : She was delivered 
of a child. Яна нарадзіла дзіця. 4. : deliver 
judgement выно сіць рашэ нне суда /пастано-
ву/прысу д 5. вызваля ць, збаўля ць

delivery  n. 1. даста ўка; a delivery 
 no te накладна я; pay for smth. on delivery за-
п ла цı ць за што-н. пасля  даста ўкі; The letter 
came by fi rst delivery. Пісьмо прыйшло з пер-
шай поштай. 2. ды кцыя; вымаўле нне 3. ро-
ды; a delivery room радзı льня

deliveryman   n. (pl. -men) да-
стаў шчык

delphinium n. bot. дэльфı ніум
delta n. дэ льта (у розных знач.); the Nile 

Delta дэ льта Нı ла 
delude v. падма нваць, уво дзіць у зман, 

ашу кваць
deluge1 n. 1. пато п; зале ва, праліўны  

дождж 2. пато к; град; лавı на (перан.); a del-
uge of protest(s) пато к пратэ  стаў

deluge2  v. 1. затапля ць 2. засыпа ць 
(пе ран.); deluge with questions засыпа ць пы-
та ннямі

delusion n. памылко вая ду мка; ілю  зія; 
падма н; be under a delusion памыля ццца

de luxe   adj. раско шны; a de 
luxe hotel гатэ ль-люкс

demand1  n. 1. насто йлівая про сьба; 
excessive demands празме рныя патрабава нні; 
just demands справядлı выя патрабава нні; 
make great demands on smb.’s patience за-
над та шмат хаце ць ад каго  -н.; There are many 
demands on my time. У мяне шмат спраў/аба-
вязкаў. 2. по пыт; supply and demand/de-
mand and supply по пыт і прапано ва ♦ be in 
(great) demand мець (вялı кі) по пыт; Engi-
neers are in great demand. На інжынераў вя-
лікі попыт. 

demand2  v. патрабава ць; насто  йліва 
прасı ць; The case demands great skill and ener-
gy. Для гэтай справы патрэбныя і спрыт, і 
энергія.

demanding adj. 1. надаку члівы, на-
зо йлівы (пра чалавека) 2. ве льмі ця жкі; па-
трабава льны; physically demanding work фі-
зı чна ця жкая пра ца 

demean v. прыніжа ць; demean oneself 
прыніжа ць сваю  го днасць 

demeanour, AmE demeanor  n. fml 
паво дзіны, мане ра трыма ць сябе  

demented adj. 1. med. якı  паку туе ад 
дэме нцыі, хво ры на дэме нцыю 2. infml 
звар’яце лы, ашале лы (перан.)

dementia  n. med. дэме нцыя; мара зм 
(старэчы)

demise n. fml (с)кана нне, скон 
demist v. абаграва ць (шкло ў аўтама-

білі)
demo  n. infml (скар. ад demonstra-

tion) 1. дэманстра цыя; пака  з 2. маніфеста цыя
demobilization, BrE -isation  

n. дэмабіліза цыя 
demobilize, BrE -ise  v. дэмабі лі-

зава ць 
democracy  n. 1. дэмакра тыя; peo-

ple’s democracy наро дная дэмакра тыя 2. дэ-
ма краты чная краı на

democrat  n. 1. дэмакра т 2. Demo-
crat член/ся бра дэмакраты чнай па ртыі (у 
ЗША)

democratic  adj. дэмакраты чны; 
the Democratic Party Дэмакраты чная па ртыя 
(у ЗША)

demographic adj. дэмаграфı чны
demography n. дэмагра фія
demolish  v. 1. разбура ць, разва ль ваць; 

знішча ць 2. зно сіць, руйнава ць (буды нак)
demolition  n. 1. разбурэ  нне; зні-

шчэ н не 2. знос (будынка)
demon n. дэ ман, д’я бал, сатана , чорт, 

нячы сцік ♦ the demon drink BrE, joc. алка-
голь ны напо й

demonic  adj. дэманı чны; а demonic 
temptation д’я бальская спаку са

demonstrable  adj. fml до казны, 
даказа льны 

demonstrate v. 1. дэманстрава ць; 
пака зваць 2. маніфестава ць 

demonstration n. 1. дэманстра-
цыя; пака з 2. маніфеста цыя 

demonstrative  adj. 1. нагля дны; 
перакана ўчы 2. экспансı ўны, нястры маны; a 
demonstrative person нястры маны чалаве к 
3. ling. указа льны; a demonstrative pronoun 
указа льны займе ннік 

demonstrator n. 1. дэманстра нт 
2. дэманстра тар

demoralization, BrE -isation  
n. дэмараліза цыя 

demoralize, BrE -ise  v. дэмара лі-
зава ць 

demote v. паніжа ць у паса дзе/зва нні; 
They never get demoted. Іх ніколі не знімаюць 
з пасады. 
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demur1  n. : ♦ without demur fml без 
нія кага пярэ  чання; без сумне ння

demur2 v. fml пярэ чыць; адмаўля цца 
demure  adj. сцı плы (пра чалавека); 

стры маны 
den  n. 1. бярло г(а), ло гава, ло гавішча 

(таксама перан.); This is my den. infml Гэта 
маё логава; а den of thieves прыто н зло дзеяў; 
а den of vice прыто н 2. BrE, infml рабо чы 
кабіне т 

denial n. 1. адмо ва, адмаўле нне 2. аб-
вяржэ нне 3. адрачэ нне, вырачэ нне 

denigrate  v. fml чарнı ць, га ньбіць, 
знеслаўля ць; паклёпнічаць 

denigration n. fml чарне нне, га нь-
ба, знеслаўле нне; паклёп 

denim  n. 1. дэ нім (тканіна) 2. pl. de-
nims джы нсы

denizen  n. fml насе льнік; наве  д валь-
нік; denizens of forest жыхары ле су

denomination  n. 1. relig. ве ра-
вызна нне, канфе сія 2. fi nance ва ртасць; mon-
ey of small denomination купю ры мало й ва р-
тасці 

denominator  n. math. назо ўнік 
(дро бу); reduce to a common denominator 
math. прыве сці да агу льнага назо ўніка 

denotation n. ling. 1. абазначэ нне 
2. дэната т 

denotative adj. ling. дэнататы ўны
denote v. fml азнача ць, абазнача ць
denouement n. развя зка (п’есы, ра-

мана)
denounce  v. 1. асуджа ць, выка зваць 

неадабрэ нне 2. дано сіць (на каго-н.) 3. дэ-
нан сава ць

dense  adj. 1. густы , ча сты, шчы льны 
(пра лес, туман, насельніцтва і г.д.) 2. infml 
тупы ; няздо льны, няке млівы 

density  n. гушчыня , густата ; шчы ль-
насць; population density шчы льнасць насе ль-
ніцтва, насе ленасць

densly  adv. гу ста; шчы  льна; a densly 
populated area густанасе леная мясцо васць

dent1 n. умя ціна, выбо іна ♦ make a dent 
in smth. скарацı ць ко лькасць чаго -н. (асаб-
ліва грoшай); make а dent in one’s fortune 
infml праманта чыць бо льшую ча стку свайго  
бага цця 

dent2  v. пакіда ць умя ціну (на чым-н.); 
The car got dented in the collision. Пры сутык-
ненні машына атрымала ўмяціну.

dental adj. 1. дэнта льны, зубны ; а den-
tal consonant ling. дэнта льны/зубны  зы чны 
(гук) 2. зубаўрачэ бны

dentist n. стамато лаг, зубны  ўра ч
dentistry n. стаматало гія
denture  n. звыч. pl. dentures зубны  

пратэ з
denude  v. fml агаля ць; hillsides de-

nuded of trees го лыя схı лы ўзго ркаў
denunciation  n. 1. асуджэ нне 

2. дэ нанса цыя
deny  v. адмаўля ць; адмаўля  цца; deny 

oneself smth. адмаўля ць сабе  ў чым-н. 
deodorant n. дэзадара нт
dep. (пісьмовае скар. ад) 1. depart адпраўля ц-

ца, адыхо дзіць 2. departure адпраўле нне 
depart  v. 1. (for, from) ад’язджа ць, 

адбыва ць 2. (from smth.) адступа ць, адхіля ц-
ца (таксама перан.)

department  n. 1. аддзе л; аддзя-
лен не 2. дэпарта мент, міністэ рства, ве дам ст-
ва 3. ка федра; факультэ т; the department of 
modern languages ка федра суча сных моў; 
the geography department геаграфı чны фа-
культэ т

departmental adj. ве дамасны 
department store n. універма г
departure  n. 1. ад’е зд, адпраўле нне; 

a departure lounge за ла чака ння 2. (from) 
адхіле нне; a new (fresh) departure новаў вя-
дзе нне

depend  v. 1. (on) зале жаць; that de-
pends/it all depends як сказа ць, паба чым 2. : 
depend on/upon smb./smth. спадзява цца/
разлı чваць на каго -н./што-н. ♦ depending on у 
зале жнасці ад

dependable adj. надзе йны, на яко га 
мо жна разлı чваць; He is not dependable. На 
яго нельга разлічваць.

dependant, dependent  n. утрыма-
нец; утрыма нка 

dependence  n. (on) зале жнасць; 
mutual dependence узаемазале жнасць

dependency n. 1. (on) зале жнасць 
2. кало нія 

dependent adj. (on) 1. якı  на ўт ры-
ма нні 2. зале жны 3. абумо ўлены 4. : а de-
pendent clause ling. дада ны (залежны) сказ 

depict  v. 1. ствара ць во браз; адлюст-
роў ваць 2. апı сваць

depiction n. апіса нне; адлюстрава  нне 
depilatory  n. сро дак для выдале ння 

валасо ў (на целе)
deplete  v. вычэ рпваць; depleted re-

sources вы чaрпаныя рэсу рсы 
depletion n. вычарпа нне 



deplorable 171 dermatitis

deplorable  adj. fml гане бны; жа-
ласны; су мны; пры кры; a deplorable fact 
пры кры факт; in a deplorable state у су мным 
ста не; у заняпа дзе 

deplore  v. fml шкадава ць (аб чым-н.); 
апла кваць

deploy v. mil. разго ртваць; размяшча ць 
deployment  n. mil. разго ртванне; 

размяшчэ нне 
deport  v. дэпартава ць, высыла ць, ссы-

ла ць
deportation  n. дэпарта цыя, вы-

сылка
deportment  n. BrE, fml мане ра 

трыма цца; паста  ва; lessons in deportment 
уро кі до брых мане р

depose  v. звярга ць (з трона); паз баў-
ля ць ула ды 

deposit1 n. 1. дэпазı т; укла д (у банку); 
a deposit account дэпазı тны раху нак 2. уз-
но с; зада так 3. geol. за леж; coal deposits за-
ле жы ву галю

deposit2  v. 1. кла сці 2. дэпанı раваць; 
кла сці ў банк 

deposition  n. 1. звяржэ нне (з тро-
на); пазбаўле нне ўла ды 2. law све дчанне пад 
прыся гай 

depositor  n. укла дчык (грашовага 
ўкладу); дэпане нт

depository  n. схо вішча (для рэчаў, 
тавараў і да т.п.)

depot  n. 1. дэпо ; аўтаба за 2. склад 
3. AmE ста нцыя (чыгуначная, аўтобусная)

deprave v. fml разбэ шчваць
depravity  n. fml разбэ шчанасць, 

распу ста, распу снасць 
depreciate  v. абясцэ ньваць; абя с-

цэнь вацца 
depreciation n. абясцэ ненне 
depress v. 1. гнясцı , прыгнята ць; за сму-

ча ць 2. націска ць на (педаль, кнопку і да т.п.)
depressed  adj. прыгне чаны; засму-

чаны, засмучо ны; а depressed area раён, якı  
паку туе ад беспрацо ўя і бе днасці

depression n. 1. med. дэпрэ сія 2. сму-
так, само  та, марко та, туга 3. econ. дэпрэ сія, 
спад; the Great Depression Вялı кая дэпрэ сія 
4. fml упа дзіна, запа дзіна

deprivation  n. пазбаўле нне; de-
privation of civil rights пазбаўле нне грама-
дзя нскіх право  ў 

deprive v. пазбаўля ць; адбіра ць
deprived  adj. абяздо лены, абнядо-

лены; пазба ўлены 

Dept. (пісьмовае скар. ад Department) 1. ад-
дзе л; аддзяле нне 2. дэпарта мент, міністэ  р-
ства, ве дамства 

depth  n. глыбіня  (у розных знач.); at a 
depth of six feet на глыбінı  шасцı  фу таў ♦ in 
depth глыбо ка; in the depths of despair у поў-
най ро спачы; in the depth of winter у глуху ю 
зı мнюю пару ; be out of one’s depth 1) BrE не 
дастава ць нага мі дна 2) : I am out of my depth 
in this job. Мне гэта праца не пад сілу.

depth charge  n. mil. глыбı нная 
бомба

deputation n. дэпута цыя 
deputize, BrE -ise  v. : deputize for 

smb. замяшча ць каго -н., выко нваць абавя зкі 
deputy  n. 1. наме снік; the deputy 

 cha irman наме снік старшынı   2. дэпута т, 
член (парламента)

derail v. 1. cпуска ць з рэ ек; пуска ць пад 
адхо н; The train was derailed. Цягнік сышоў з 
рэек. 2. псава ць (планы, працэс і да т.п.)

derailment  n. сход з рэ ек; кру-
шэнне 

deranged  adj. звар’яце лы; псіхı чна 
неўраўнава жаны 

derby n. 1. the Derby BrE дэ рбі (скачкі) 
2. спабо рніцтва, го нкі 3.  AmE кацяло к (га-
лаўны ўбор) 

derelict  adj. закı нуты, занядба ны, 
запу шчаны; leave smth. derelict пакіда ць 
што-н. на во лю лёсу

dereliction  n. 1. закı нутасць, за ня-
дба насць, запу шчанасць 2. : law, fml derelic-
tion of duty парушэ нне абавя зкаў 

deride  v. fml высме йваць; здзе кавацца 
(з каго-н., чагo-н.)

derision  n. высме йванне; treat smb. 
with derision кпіць з ка го-н.; an object of de-
rision пасме шышча 

derisive  adj. 1. насме шлівы, кплı вы 
2. смяхо тны 

derisory adj. fml нікчэ мны; сме шны, 
смехатво рны 

derivation n. 1. пахо джанне 2. ling. 
дэрыва цыя; word derivation словаўтварэ нне 

derivative n., adj. math., ling. вытвор-
ны; дэрыва т 

derive v. (from) 1. fml атры мліваць; de-
rive pleasure from smth. атры мліваць зa да-
вальне нне ад чаго  -н. 2. браць пача так, пахо-
дзіць (ад чаго-н.); words derived from Latin 
сло вы лацı нскага пахо джання

dermatitis n. med. дэрматы т 
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dermatologist  n. med. дэрма-
то лаг 

dermatology  n. med. дэрмата-
логія 

derogatory  adj. 1. непачцı вы; зня-
важ лівы, зневажа  льны 2. ling. неадабра льны 
(пра слова)

derrick n. tech. бурава я вы шка 
descant  n. 1. mus. ды скант 2. poet. 

мело дыя; напе ў 
descend v. 1. fml спуска цца 2. : be de-

scended from пахо дзіць (весці ад каго-н. сваё 
паходжанне) 3. : descend on/upon smb./
smth. накı двацца на каго  -н./што-н. (таксама 
перан.) 4. : descend to smth. (мара льна) 
апуска цца; descend to cheating не грэ баваць 
жу льніцтвам, апуска цца да махля рства

descendant  n. нашча дак; a direct 
descendant прамы  нашча дак

descending  adj. 1. : descending mo-
tion спуск, рух унı з 2. сыхо дны (гама, дыф-
тонг, тон і да т.п.)

descent  n. 1. спуск 2. схіл 3. пахо-
джанне; of Irish descent ірла ндскага пахо -
джання 

describe v. апı сваць 
description  n. 1. апіса нне 2. род; 

сорт, гату нак; goods of every description раз-
наста йныя тава ры ♦ answer/fi t a description 
of smb./smth. адпавяда ць апіса нню каго -н./
чаго -н.

descriptive  adj. апіса льны (у роз-
ных знач.); а descriptive attribute ling. апіса ль-
нае азначэ нне; descriptive linguistics дэ скрып-
ты ўная лінгвı стыка 

desecrate v. апага ньваць
desecration n. апага ньванне 
desert1  n. пусты ня; a desert island не-

на се лены/бязлю  дны во страў; a near desert 
паўпусты ня; the Sahara Desert пусты ня Са-
ха ра

desert2  v. 1. пакіда ць 2. дэзерцı раваць; 
уцяка ць

deserts  n. pl. ♦ get one’s just deserts 
атры мліваць па заслу  гах (звычайна ў ад-
моўным сэнсе)

deserted adj. 1. пустэ льны, апусце лы; 
become deserted апусце ць 2. кı нуты; а de-
serted wife кı нутая жо нка

deserter n. дэзерцı р; уцяка ч
desertion n. дэзерцı рства; уцёкі
deserve v. заслуго ўваць; It is more than 

I deserve. Я гэтага не заслужыў. ♦ get what 
you deserve infml яка я спра ва, така я і сла ва 

deserving adj. fml (of) ва рты, дасто й-
ны, якı  заслуго ўвае; deserving of attention 
ва рты ўва гі 

design1  n. 1. план; a design for a gar-
den план са дy; a design for a dress эскı з 
суке нкі 2. прае кт; чарцёж; канстру  кцыя; ды-
за йн; the design of a building прае кт бу ды н-
ка; the design of a car канстру кцыя аўтамабı-
ля 3. узо р; малю нак; a vase with a design of 
fl owers on it ва за з кве ткавым узо рам 
4. наме р, заду ма; by design з наме рам

design2 v. планава ць, праектава ць; The 
book is designed for the English reader. Кніга 
разлічана на англійскага чытача.

designate v. fml 1. вызнача ць; desig-
nate the boundaries устанавı ць ме жы 2. вы-
луча ць; прызнача ць (на пасаду, пост) 

designation n. fml 1. прызначэ нне, 
вылучэ нне (на пасаду, пост) 2. ты тул 3. ling. 
на зва, найме нне, абазначэ нне

designer  n. 1. дыза йнер; мадэлье р 
2. канстру ктар 

desirable  adj. пажада ны, жада ны; 
It is desirable that he should do it. Пажадана, 
каб ён гэта зрабіў.

desire1 n. 1. жада нне; хаце нне 2. пра га 
3. прадме т жада ння; He got all his desires. Усе 
яго жаданні збыліся. 

desire2 v. жада ць, хаце ць ♦ leave a lot/
much/smth. to be desired быць непрыма ль-
ным; It leaves much to be desired. Вымушае 
жадаць лепшага.

desk  n. 1. пісьмо вы стол; канто рка; He 
has a desk job. Ён чыноўнік. 2.  па рта (у шко-
ле) 3. пункт (даведачны)

desk clerk n.  AmE клерк (у гатэлі)
desktop  adj. насто льны; а desktop 

computer насто льны камп’ю тaр; desktop 
publishing насто льная палігра фія 

desolate adj. 1. пакı нуты; запу шчаны, 
занядба ны; асіраце лы, сіратлı вы 2. адзіно кі; 
забы ты

desolation  n. 1. fml закı нутасць, 
спусташэ нне 2. скру ха; журба 

despair1  n. ро спач, адча й, безнадзе й-
насць ♦ fall into despair упа сці ў ро спач

despair2  v. (of) адча йвацца, быць у ро с-
пачы

despatch BrE = dispatch 
desperate adj. 1. ро спачны, адча йны, 

безнадзе йны 2. : He is desperate for money. 
 Ён мае вялікую патрэбу ў грошах. 3. : а des-
perate criminal закаране лы злачы нец/зла-
чынца 
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desperation n. адча й; He drives me 
to desperation. Ён даводзіць мяне да адчаю.

despicable  adj. fml агı дны; а despi-
cable crime агı днае злачы нства

despise v. пагарджа ць
despite prep. нягле дзячы на, не зважа-

ючы на; despite our efforts нягле дзячы на на-
шы вы сілкі

despondеncy  n. марко та; туга ; 
сум 

despondent  adj. (about, over) 
мар ко тны; тужлı вы; су мны; feel despondent 
about smb. сумава ць па кім-н. 

despot n. дэ спат, тыра н
despotic  adj. дэспаты чны;  despotic 

power дэспаты чная ўла да 
dessert  n. дэсе рт, сало дкае; a dessert 

spoon дэсе ртная лы жка; for dessert на дэсе рт
destination n. ме сца прызначэ ння; 

мэ та (падарожжа)
destined adj. fml прызна чаны; су джа-

ны; наканава ны; He was destined for science. 
Яму было прызначана стаць на ву коўцам.

destiny  n. лёс, до ля; Every man has 
but one destiny. У кожнага свой лёс.

destitute adj., n. якı  жыве  ў няста чы; 
the destitute беднякı 

destroy  v. 1. разбура ць, буры ць; зні-
шча ць, руйнава ць 2. забіва ць (жывёл); The 
horse broke its leg and had to be destroyed. 
Конь зламаў нагу, і яго давялося забіць.

destroyer n. mil. эсмı нец 
destruction n. разбурэ нне, знішчэ  н-

не; bring smb. to destruction даве сці каго -н. 
да кра ху

destructive adj. разбура льны; a de-
structive example ве льмі дрэ нны пры клад; 
destructive power mil. разбура льная сı ла 

detach  v. аддзяля ць; раз’ядно ўваць; 
detach oneself from reality адысцı  ад рэча-
ıснасці

detached  adj. 1. непрадузя ты; неза-
леж ны 2. абыя кавы; а detached attitude абы-
я кавае ста ўленне 

detached house  n.  асабня к, дом 
для адно й сям’ı  

detachment  n. 1. аддзяле нне, 
раз’ядна нне 2. раўнаду шша; абыя кавасць 
3. mil. атра д

detail n. падрабя знасць, дэта ль ♦ in de-
tail падрабя зна, дэталёва; go into detail(s) па-
глыбля цца ў падрабя знасці; разгляда  ць па-
драбя зна

detailed adj. падрабя зны, дэталёвы
detain  v. 1. трыма ць пад ва ртай 2. fml 

затры мліваць; She was detained at work. Яе 
затрымалі на працы.

detect v. 1. высо чваць 2. выяўля ць, зна-
хо дзіць

detective n. сы шчык, дэтэкты ў; а detec-
tive story/novel дэтэкты ў, дэтэкты ўны рама н

detente n. fml дэта нт, разра дка; polit-
ical detente паліты чная разра дка

detention  n. 1. зняво ленне, а рышт; 
detention pending trial папярэ дняе зняво лен-
не; a detention camp ла гер для інтэрнı ра ва-
ных 2. затрыма нне; give (a) detention пакі-
даць пасля  ўро каў 

deter  v. (from) утры мліваць, стры млі-
ваць

detergent n. дэтэрге нт, мы йны сро-
дак (пральны парашок і да т.п.)

deteriorate  v. пагарша ць; пагар-
ша ц ца; псава ць; псава цца

deterioration  n. 1. пагаршэ нне; 
deterioration in morals падзе нне но раваў 
2. ling. дэтэрыяра цыя, пагаршэ нне (значэння 
слова)

determination  n. 1. рашу часць 
2. fml вызначэ нне; рашэ нне

determine  v. fml 1. вызнача ць 2. вы-
раша ць; determine smb.’s fate выраша ць 
чый-н. лёс

determined adj. рашу чы, катэга рыч-
ны; determined character цвёрды хара ктар

determiner n. ling. дэтэрміна нт
determinism  n. philos. дэтэр мі-

нı зм
deterministic  adj. дэтэрмініс-

тычны
deterrent  n. сı лы стры млівання; а 

nuclear deterrent я дзерны арсена л стры м-
лівання

detest  v. ненавı дзець; I detest being in-
terrupted. Трываць не магу, калі мяне пера-
біваюць.

detestable adj. агı дны; мярзо тны
dethrone  v. звярга  ць з прасто  ла/

тро  на
detonate v. узрыва ць; узрыва цца
detonation n. дэтана цыя
detonator n. дэтана тар
detour n. аб’е зд, кружны   шлях; make a 

detour рабı ць аб’е зд
detract  v. (from) 1. прыніжа ць (зна-

чэн не, ролю) 2. зніжа ць (якасць, вартасць і 
да т.п.)
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detriment  n. fml шко  да ♦ to the 
detriment of smb./smth. на шко  ду каму  -н./
ча му  -н.

detrimental  adj. шко дны; detri-
mental to one’s health шко дны для здаро ўя

deuce n. ро ўны лік (у тэнісе)
devaluation n. fi nance дэвальва-

цыя, абясцэ ненне, абясцэ ньванне 
devalue  v. fi nance дэвальвава ць, 

абясцэ ньваць
devastate  v. спусто шваць, спуста-

ша ць; разбура ць 
devastating  adj. спусташа льны; 

разбура льны; devastating criticism знішча ль-
ная кры тыка; He is a devastating bore. Ён 
невыносны зануда.

devastation  n. спусташэ нне, раз-
бу рэ нне

develop  v. 1. развіва ць; развіва  цца; 
разго ртваць; разго ртвацца 2. распрацо ўваць; 
The company develops new software. Кампанія 
распрацоўвае новае праграмнае забеспячэн-
не. 3. праяўля ць; праяўля цца (у фатаграфіі)

developed  adj. (эканамı чна) развіты  
(пра рэгіён, краіну)

developer  n. 1. забудо ўшчык 2. рас-
працо ўшчык 3. tech. праявı цель, праяўля ль-
нае рэ чыва

developing  adj. якı  развіва ецца; у 
ста дыі развіцця ; якı  стаў на шлях развіцця ; 
developing countries/nations краı ны, якı я 
ста лі на шлях развіцця 

development  n. 1. развіццё, 
разго ртванне 2. (няда ўняя) падзе я; What are 
the latest developments? Якія апошнія навіны?

deviate  v. (from) адхіля  цца; ухіля  ц-
ца; deviate from the route адхіля цца ад марш-
ру ту

device  n. 1. план, схе ма, заду ма; He 
was left to his own devices. Яму дазволілі 
дзей нічаць самастойна. 2. прыстасава нне, 
пры ла да 

devil  n. чорт, д’я бал ♦ рoor devil! infml 
небара ка!; нябо га!; between the devil and the 
deep blue sea ≅ памı ж двух агнёў; the devil 
take it! infml каб яго  чорт узя ў!; go to the 
devil! infml iдзı  к чо рту!; speak/talk of the 
devil infml лёгкі на ўспамı н; He has the devil’s 
own luck. Яму шалёна шанцуе; I had the devil 
of a time. Я вельмі добра бавіў час; There’ll 
be the devil to pay. Разлічыцца за гэта будзе 
нялёгка; What the devil do you mean? infml 
Якога д’ябла! 

devilish adj. д’я бальскі; страшэ  нны

devil-may-care  adj. заліхва цкі, 
зухава ты

devious  adj. хı тры, няшчы ры; He got 
rich by devious means. Ён разбагацеў абы ход-
ным шляхам.

devise v. прыду мваць; вынахо дзіць
devoid adj. fml (of) пазба ўлены; devoid 

of shame бессаро мны; devoid of fear бяс-
стра шны

devolution n. дэлегава нне ўла ды
devolve  v. fml (on/upon smb.) пера да-

ва ць (паўнамоцтвы, уладу і да т.п.)
devote v. прысвяча ць; devote oneself to 

smth. ца лкам прысвяцı ць сябе  чаму -н.; уля-
га ць у што-н.

devoted  adj. адда ны; She is devoted 
to her children. Яна цалкам аддае сябе дзе цям.

devotee  n. (of) прыхı льнік; прыхı ль-
ніца 

devotion  n. 1. адда насць 2. pl. devo-
tions малı твы, па церы; He was at his devo-
tions. Ён маліўся.

devour v. 1. жэ  рці, пра гна е сці 2. пра-
глына ць, паглына ць (перан.); He devoured the 
novel. Ён праглынуў раман. 3. знішча ць; The 
fi re devoured the forest. Агонь знішчыў лес.

devout  adj. набо жны; a devout Chris-
tian адда ны хрысція нін; a devout follower 
адда ны паслядо ўнік

dew  n. раса ; кро пля (расы, поту); wet 
with dew мо кры ад расы , абро шаны; The 
grass was wet with early morning dew. Трава 
была мокрая ад ранішняй расы.

dewdrop n. расı нка
dexterity  n. спрыт, спры тнасць; 

увı шнасць
dext(e)rous  adj. fml спры тны, ло ўкі; 

увı шны
diabetes n. med. дыябе т
diabetic1 n. дыябе тык
diabetic2  adj. дыябеты чны; а dia-

betic diet дые та дыябе тыка
diabolical  adj. infml д’я бальскі; 

страшэ нны; diabolical traffi c страшэ  нны рух
diacritic  n. ling. дыякрыты чны 

знак
diagnose v. 1. med. дыягнастава ць, 

ста віць дыя гназ 2. выяўля ць няспра ўнасці, 
памы лкі, пашко джанні

diagnoses pl. → diagnosis
diagnosis  n. (pl. -ses) дыя гназ; 

make а diagnosis ста віць дыя гназ
diagonal1 n. дыягана ль
diagonal2 adj. дыягана льны
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diagram n. дыягра ма, схе ма
dial1 n. 1. цыфербла т (гадзінніка) 2. шка-

ла  (розных прыбораў) 3. дыск (тэлефона) 
4. infml, derog. мо рда, мурло  

dial2 v. набіра ць ну мар (тэлефона); dial 
the police station тэлефанава ць у палı цыю

dialect n. ling. дыяле кт; гаво рка
dialectal adj. ling. дыяле ктны
dialectic(s) n. philos. дыяле ктыка
dialectology  n. ling. дыялек та-

ло гія
dialling tone  BrE сігна л «лı нія 

свабо дная»
dialog AmE = dialogue
dialogue n. дыяло г; размо ва
diameter n. дыя метр; in diameter у 

дыя метры
diamond  n. 1. алма з, дыяме нт; а 

diamond mine алма зная капа льня; а dia-
mond ring брылья нтавы пярсцёнак; a dia-
mond wedding BrE брылья нтавае вясе лле 
2. pl. diamonds зво нкі (у картах)

diaper n. AmE пялёнка, пялю шка 
diarrheaAmE = diarrhoea
diarrhoea n. med. дыярэ я, пано с
diary  n. 1. дзённік; keep a diary ве сці 

дзённік 2. калянда р, штодзённік
diaspora n. fml дыя спара 
diatonic adj. mus. дыятанı чны 
dice1  n. (pl. dice) косць (для гульні); play 

dice гуля ць у ко сці ♦ The dice are loaded 
against him. Лёс супраць яго. 

dice2  v. 1. рэ заць на малы я ку бікі (мяса, 
гародніну) 2. гуля ць у ко сці ♦ dice with death 
infml рызыкава ць жыццём

dicey adj. BrE, infml ненадзе йны; ры зы-
ко ўны

dichotomy n. fml дыхатамı я
dictate v. дыктава ць (у розных знач.)
dictation  n. 1. дыкта нт, дыкто ўка; 

take dictation піса ць пад дыкто  ўку 2. зага д, 
прадпіса нне; I did it at his dictation. Я гэта 
зрабіў па яго загадзе.

dictator n. дыкта тар
dictatorial  adj. дыкта тарскі; а 

dictatorial regime дыкта тарскі рэжы м
dictatorship n. дыктату ра
diction  n. ды кцыя; вы бар слоў; poetic 

diction мо ва паэ  зіі
dictionary  n. сло ўнік; а Belarusian-

English dictionary белару ска-англı йскі сло ў-
нік

did past → do
didn’t скар. ад did not

die1 n. 1. штамп 2. косць (для гульні) ♦ the 
die is сast вы бар зро блены; рашэ  нне прыня та 

die2 v. 1. паміра ць; кана ць; гı нуць; здыха ць 
(пра жывёлу); die a natural death паме рці 
сваёй сме  рцю; He died in an accident. Ён 
загінуў у аварыі; He died of/from cancer. Ён 
памёр ад раку. 2. infml ве льмі хаце ць; I’m dy-
ing to see him. Я страшэнна хачу яго бачыць; 
We nearly died of laughing. Мы ледзь не па-
мер лі са смеху. 
die away  phr.v. заміра ць, заціха ць 
(пра гукі, буру); заглуха ць (пра пачуцці)
die down  phr.v. га снуць, загаса ць 
(пра агонь); уціха ць, сціха ць (пра шум)
die out  phr.v. 1. выміра ць 2. адмі-
раць (пра ідэі, сацыяльныя з’явы і да т.п.)

diesel  n. 1. таксама а diesel engine ды-
зель 2. таксама diesel fuel/oil ды зельнае па-
ліва

diet1 n. 1. яда , стол 2. дые та; She is on a 
diet. Яна на дыеце; go on a diet се сці на дые-
ту; keep to a diet трыма цца дые ты

diet2 v. быць на дые це; трыма цца дые ты
differ  v. 1. адро знівацца, ро зніцца; We 

differ in our tastes. У нас розныя густы. 2. ра-
зыхо дзіцца ў по глядах, мець ро зныя ду  мкі; 
I beg to differ. fml Я дазволю сабе не зга дзіц-
ца; We agreed to differ. Мы вырашылі спыніць 
непатрэбную спрэчку.

difference  n. 1. адро зненне, ро зніца; 
There are many differences between the two 
languages. Паміж гэтымі дзвюма мовамі 
існуе шмат разыходжанняў; That makes all 
the difference. У гэтым уся розніца; What dif-
ference does it make? Якая розніца?; It makes 
no difference to me. Mне гэта ўсё адно/роўна. 
2. рознагало ссе; сва рка; а difference of opin-
ion спрэ чка; ро зныя пу нкты гле джання

different  adj. 1. ро зны, ı ншы; of dif-
ferent kinds ро знага ро ду; different from 
непадо бны да; That is quite (a) different (mat-
ter). Гэта зусім іншая справа; She wears a dif-
ferent hat every day. Яна кожны дзень на-
дзявае новы капялюш; He became a different 
person. Ён стаў зусім іншым чалавекам; Eve-
ryone gave him a different answer. Усе адказалі 
яму па-рознаму. 2. разнаста йны ♦ a different 
kettle of fi sh infml ≅ зусı м ı ншая спра ва/
размо ва 

differential1 ] n. 1. дыферэнцы ра ва-
ная апла та пра цы 2. math. дыферэнцыя  л

differential2 ] adj. 1. дыферэнцы  ра ва-
ны 2. math. дыферэнцыя льны
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differentiate  v. (among/between) 
адро зніваць, распазнава ць, дыферэнцы ра ваць

differently  adv. па-ı ншаму; іна чай, 
іна кш

diffi cult  adj. ця жкі; а diffi cult child 
цяжкавыхо ўнае дзіця  ; He is diffi cult to please. 
Яму цяжка дагадзіць.

diffi culty  n. ця жкасць; Don’t make 
diffi culties. Hе стварайце цяжкасцей; We ran 
into diffi culties. Mы сутыкнуліся з цяж кас ця-
мі; He is in fi nancial diffi culties. Ён мае ма тэ-
рыяльныя цяжкасці.

diffіdence  n. сарамлı васць, нясме -
ласць; overcome diffіdence пераадо лець ня-
сме ласць

diffi dent  adj. (about) сарамлı вы, 
нясме лы; He is diffi dent about his success. Пра 
свой поспех ён гаворыць вельмі стрымана. 

diffuse1  adj. 1. рассе яны (пра святло) 
2. расплы ўчаты, расплы вісты (пра адказ, 
пра мову і да т.п.)

diffuse2   v. 1. рассе йваць; рассе йвацца 
(пра святло, энергію і да т.п.) 2. распаў-
сюджваць; распаўсю джвацца (пра веды, ву-
чэнне і да т.п.)

dig  (dug) v. 1. капа ць, рыць; Тhey dug a 
hole. Яны выкапалі яму; dig potatoes капа ць 
бу льбу; dig for gold шука ць зо лата 2.  адко п-
ваць, вышу кваць (перан.); You will have to dig 
for the information. Вам трэба будзе пака-
пацца, каб знайсці патрэбную інфармацыю. 
3. шту рхаць; He dug me in the ribs. Ён 
штурхнуў мяне ў бок; He dug his fork into the 
pie. Ён уваткнуў відэлец у пірог
dig out  phr.v. выко пваць, раско п-
ваць (таксама перан.); It is hard to dig out the 
truth. Цяжка дакапацца да ісціны.
dig up  phr.v. адко пваць, уско пваць, 
рас ко пваць; Тhey dug up the land. Яны ўс ка-
палі зямлю; Father dug up an old coin in the 
garden. Бацька выкапаў старую манету ў 
садзе. 

digest1 n. да йджэст; рэзюмэ  ; кампе н-
дыум 

digest2 v. 1. ператраўля ць; пера траў-
ля цца 2. засво йваць (інфармацыю, матэрыял 
і да т.п.)

digestion  n. стравава нне; easy of 
digestion лёгка засвая льны

digger n. экскава тар
digit n. 1. math., comput. люба я лı чба ад 

0 да 9 2. anat. па лец
digital  adj. лı чбавы; a digital comput-

er лı чбавы камп’ю  тар

dignifi ed  adj. з пачуццём ула снай 
го днасці (пра чалавека); ве лічны, ва жны (пра 
падзею)

dignity n. го днасць, высакаро днасць
digraph n. ling. дыгра ф
digress  v. fml (from) адхіля цца (ад 

тэмы, шляху)
digression n. fml адхіле нне
dike n. 1. роў, кана ва 2. да мба, плацı на
dilate  v. расшыра ць; расшыра цца (пра 

вочы, зрэнкі, сасуды); павялı чваць; павялı ч-
вацца 

dilemma n. дыле ма
dilettante  n. (pl. dilettanti or dilet-

tantes) дылета нт; дылета нтка
diligence  n. fml стара ннасць, руплı-

васць, дба йнасць
diligent  adj. fml стара нны, руплı вы, 

дба йны
dill  n. кроп; dill water кро павая вада ; dill 

pickles марынава ныя агуркı 
dilute v. разбаўля ць, разво дзіць
dilution n. разбаўле нне (вадой)
dim1 adj. 1. цьмя ны, невыра зны, няя сны; 

a dim memory няя сны ўспамı н 2. BrE, infml 
тупы  (пра чалавека) ♦  take a dim view of 
smth. infml ста віцца да чаго  -н. адмо  ўна

dim2  v. 1. затума ньваць; затума ньвацца; 
губля ць я ркасць, цьмяне ць 2. прытупля ць; 
прытупля цца (пра пачуцці)

dimension  n. 1. паме р, разме р 
2. phys. вымярэ нне

diminish v. памянша ць; памянша цца; 
змянша ць; змянша цца

diminishеd responsibility -
 п. law абмeжава ная адка знасць

diminutive  adj. 1. ling. змянша ль-
ны, памянша льны 2. fml мініяцю рны

dimple n. я мачка (на шчацэ, барадзе)
din n. шум; го ман
dine  v. fml абе даць, частава ць абе дам; 

вячэ раць; He was wined and dined. Яго кар-
мілі-паілі.
dine out  phr.v. абе даць не до ма (у 
рэстаране, у гасцях)

dinghy() n. я лік
dingy adj. цёмны, змро чны; бру дны; a 

dingy little room цёмны/бру дны пако йчык 
dining car n. ваго н-рэстара н
dining room  n. cтало вы пако й (у 

доме); рэстара н (у гасцініцы)
dining table n. абе дзенны стол
dinner  n. абе д, вячэ ра; a formal dinner 

банке т; have dinner абе даць; вячэ  раць 
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dinner jacket n. BrE смо кінг
dinner party n. зва ны абе д
dinner service n. абе дзенны сервı з
dinner time n. абе дзенны час
dinosaur n. дыназа ўр
diocese] n. (pl. dioceses) eccl. 

епа рхія 
dioxide n. chem. дыяксı д
dip1 n. 1. апуска нне (у вадкасць) 2. купа н-

не; go for a dip infml ісцı  купа цца; have/take 
a dip купа цца; абмыва цца 3. спуск, пака т, 
нізı на

dip2 v. 1. апуска цца (у вадкасць); акуна ць, 
мачы ць; dip one’s pen in ink абма кваць пяро  
ў чарнı ла 2. апуска цца, акуна цца; The sun 
dipped below the horizon. Cонца схавалася за 
гарызонтам. 3. : dip into a book загля дваць у 
кнı гу ♦ dip into one’s purse/pocket infml 
транжы рыць гро шы; раскашэ  львацца

diphtheria  n. med. дыфтэры я 
diphthong n. ling. дыфто нг 
diploma  n. 1. дыпло м 2. BrE курс 

навуча ння ў кале джы або  ўніверсітэ  це; take 
a diploma in прахо дзіць курс навуча ння па 
(прадмеце)

diplomacy  n. 1. дыплама тыя 
2. ды пламаты чнасць

diplomat n. дыплама т
diplomatic  adj. дыпламаты чны 

(таксама перан.); diplomatic corps дып ла-
маты чны ко рпус

dire adj. fml жахлı вы, жу дасны, стра шэн-
ны; be in dire need of help мець/адчува ць 
кра йнюю патрэ бу ў дапамо зе 

direct1  adj. 1. прамы , непасрэ  дны; а 
direct answer прамы  адка з; а direct infl uence 
непасрэ дны ўплы ў; a direct fl ight беспераса-
дачны рэйс 2. electr. пастая нны (пра ток) 
3. ling. : the direct object прамо е дапаўне нне; 
direct spееch про стая мо ва 

direct2 v. 1. кірава ць; direct an orches-
tra дырыжы раваць арке страм; direct a play 
ста віць п’е су; The policeman was directing the 
traffi c. Паліцэйскі рэгуляваў рух. 2. пака з-
ваць даро гу; Сan you direct me to the station? 
Ці не пакажаце мне дарогу на станцыю?/Ці 
не скажаце мне, як дайсці да вакзала? 3. (to, 
at) адрасава ць, накіро ўваць (ліст, заўвагі і 
да т.п.)

direct3  adv. 1. пра ма; I’m going there 
direct. Я іду прама туды. 2. непасрэ дна

direction  n. 1. кіру нак, напра мак; in 
the direction of у кіру нку да; from all direc-

tions з усı х бако ў; He has a good sense of di-
rection. Ён добра арыентуецца. 2. pl. direc-
tions указа нні 3. кіраўнı цтва; the direction of 
a play пастано ўка п’е сы

directly1 adv. 1. пра ма 2. неўзаба ве, у 
ху ткім ча се, за раз

directly2   conj. BrE як то лькі; I went 
home directly I had fi nished work. Я пайшоў 
дамоў, як толькі скончыў працу.

director  n. 1. дырэ ктар, кіраўнı к 
2. рэ жысёр

directory  n. даве днік; паказа льнік; 
a telephone directory тэлефо нны даве днік

dirge n. пахава льны спеў, галашэ  нне 
dirt n. 1. бруд, гразь 2. грунт, зямля  ♦ dirt 

cheap ве льмі та нны;  treat smb. like dirt 
 infml трэцı раваць каго -н.

dirty  adj. 1. бру дны; гра зкі 2. непры-
стой ны, паха бны 3. по длы, бры дкі, агı дны; a 
dirty word ла ян кавае, непрысто йнае сло ва; 
He played a dirty trick on me. Ён падлажыў 
мне свінню. ♦ give smb. a dirty look : She 
gave me a dirty look. infml Яна са злосцю 
паглядзела на мяне.

disability n. інвалı днасць 
disable v. 1. кале чыць, няве чыць 2. вы-

во дзіць са стро ю; The ship was disabled. Ка-
рабель быў выведзены са строю. 

disabled  adj., n. скале чаны, зняве-
чаны; а disabled soldier інвалı д вайны ; the 
disabled iнвалı ды

disadvantage  n. нявы гада, 
нявы гаднае стано  вішча; be at a disadvantage 
быць у нявы гадным стано  вішчы

disagree v. 1. спрача цца; не згаджа ц-
ца; I disagree with you. Я з вамі не згодзен/не 
згодны. 2. супярэ чыць, не адпавяда ць 3. (with) 
шко дзіць; быць шко дным, выкліка ць нястра ў-
насць (пра клімат, ежу); This climate dis-
agrees with me. Гэты клімат мне не па ды-
ходзіць. 

disagreement n. 1. разыхо джан-
не (у поглядах, думках) 2. спрэ чка; разла д

disappear  v. зніка ць; прапада ць; dis-
appear into the crowd змяша цца з нато ўпам

disappearance n. знікне нне; пра-
па жа

disappoint v. расчаро ўваць
disappointed adj. (at/by) (in/with) 

расчарава ны; be disappointed расчарава цца, 
засмуцı цца

disappointing  adj. якı  прыно сіць 
расчарава нне; Тhe weather has been disap-
pointing. Надвор’е стаіць дрэннае.
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disappointment  n. расчара-
ванне; to my disappointment на мой вялı кі 
жаль

disapproval  n. (of) неадабрэ нне, 
нездавальне нне; нездаво ленасць 

disapprove v. (of) не адабра ць
disarm  v. раззбро йваць; абяззбро й-

ваць (таксама перан.)
disarmament  n. раззбрае нне; 

disarmament talks перамо вы па пыта ннях 
раззбрае ння

disarray  n. разла д; Their affairs fell 
into disarray. Іх справы прыйшлі ў заняпад. 

disaster  n. бе дства; няшча сце; буй-
на я ава рыя; а disaster area раён бе дстваў

disastrous adj. бядо тны, няшча сны; 
гı бельны

disband v. распуска ць; распуска  цца; 
расфарміро ўваць; расфарміро  ўвацца; The 
group disbanded. Група расфарміравалася. 

disbelief n. няве р’е, недаве р; in utter 
disbelief не ве рачы сваı м вуша м 

disbelieve  v. не ве рыць (каму-н./ча-
му-н.)

disc  n. 1. дыск (у розных знач.) 2. dated 
(грамафонная) пласцı нка 3.  med. дыск; а slip-
ped disc зрушэ нне міжпазвано чнага ды ска 

discard  v. выкіда ць, выкı дваць; dis-
card clothing скіда ць/скı дваць адзе жу; dis-
card old beliefs адкіда ць/адкı дваць стары я 
перакана нні 

discern  v. fml распазнава ць; разгля-
даць, разгля дваць

discerning adj. пранı клівы (розум)
discernment n. fml пранı клівасць 
discharge1  n. 1. разгру зка (чаго-н.) 

2. спуска нне (газу, вадкасці) 3. выкана нне 
(абавязкаў) 4. вы плата (даўгоў) 5. звальне нне 
(з працы, з арміі); выпı сванне (з бальніцы) 
6. electr. разра д 7. стрэл; залп (з ружжаў) 

discharge2 v. 1. разгружа ць (што-н.) 
2. law апра ўдваць (падсуднага), вызваля ць (з 
турмы) 3. fml выко нваць (абавязкі) 4. вы-
плач ваць (даўгі) 5. (from) звальня ць (з пра-
цы, з арміі); выпı сваць; выпı свацца (з баль ні-
цы) 6. fml выстрэ  льваць, страля ць (з ружжа) 
7. спуска ць (газ, вадкасць)

disciple  n. 1. ву чань, паслядо ўнік (у 
палітыцы, рэлігіі) 2. апо стал; the twelve dis-
ciples двана ццаць апо сталаў

disciplinary  adj. дысцыпліна рны; 
take disciplinary action зрабı ць дысцыплі-
нарныя за хады

discipline1 n. 1. пара дак, дысцыплı на 
2. прадме т, галіна  ве даў, дысцыплı на

discipline2  v. дысцыплінава ць; disci-
pline oneself прывуча ць сябе  да дысцыплı ны

disc jockey n. дыск-жаке й
disclaim v. fml адрака цца, адмаўля ц-

ца (ад каго-н., чаго-н.); disclaim all responsi-
bility по ўнасцю адмаўля цца ад адка знасці

disclaimer n. fml адрачэ нне, ад маў-
ле нне 

disclose  v. раскрыва ць, выкрыва ць, 
вы яўля ць 

disclosure  n. fml раскрыццё, вы-
крыццё, выяўле нне 

disco n. (скар. ад discotheque) ды ска-
тэ ка

discoloration  n. абяско лер ван-
не; абяско леранне

discolour v. абяско лерваць, пазбаўля ць 
ко леру; абяско лерыцца

discomfort n. дыскамфо рт; няўту ль-
насць 

disconcert  v. хвалява ць, бянтэ-
жыць, засмуча ць; разла джваць (планы)

disconnect  v. раз’ядно ўваць; ад-
ключа ць (газ, тэлефон і да т.п.)

disconsolate  adj. fml няўце шны, 
няўце шлівы 

discontent n. (at/over/with) не зда-
во ленасць, нездавальне нне

discontinue v. спыня ць 
discord n. 1. fml рознагало ссе; разла д, 

сва рка; нелады  2. mus. дысана нс, нязла джа-
насць 

discordant  adj. 1. fml нязго дны; 
discordant views рознагало ссі, ро зныя по-
гляды 2. mus. дысана нтны, нязла джаны

discotheque n. dated дыскатэ ка
discount1  n. (on/off smth.) дыско нт, 

скı дка; give/offer a discount зрабı ць скı дку (з 
цаны)

discount2  v. 1. fi nance дыскантава ць 
(рабіць скідку пры продажы тавару); па мян-
ша ць цану  2. перан. ста віцца з недаве рам (да 
чаго-н.)

discounter n. дыска ўнтар, дыско  нт-
ны магазı н

discount store  n. дыска ўнтар, 
дыско нтны магазı н

discourage v. 1. бянтэ жыць 2. адга-
во рваць

discouragement  n. 1. збянтэ-
жанасць 2. адгаво рванне 
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discourse1  n. 1. абмеркава нне 2. ling. 
маўле нне; дыску рс; discourse analysis ана ліз 
дыску рсу 

discourse2 v. fml (on/upon) разважа ць; 
абмярко ўваць 

discourteous adj. fml няве тлівы 
discourtesy n. fml няве тлівасць 
discover  v. 1. адкрыва ць, вынахо-

дзіць 2. выяўля ць; It was discovered that… 
Выявілі, што…

discovery  n. адкрыццё; вынахо  дст-
ва; make discoveries рабı ць адкры цці, вы-
нахо дзіць

discredit1 n. fml дыскрэдыта цыя; га нь-
ба; to our discredit со рам, со рамна (за сябе) 

discredit2 v. дыскрэдытава ць 
discreet  adj. разва жны; разва жлівы; 

аба члівы; такто ўны; a discreet smile стры-
маная ўсме шка

discrepancy  n. (in, between) 
разыхо джанне (у розных знач.); неадпаве д-
насць

discrete  adj. 1. асо бны 2. math. ды-
скрэ тны 

discretion n. 1. аба члівасць; разва ж-
насць 2. меркава нне; I’ll leave it to your dis-
cretion. Я пакіну гэта на ваша меркаванне. 

discriminate  v. 1. адро зніваць 
2. дыскрымінава ць

discrimination n. 1. дыскры мі-
на цыя 2. пранı клівасць 

discus n. sport дыск; the discus кіда нне 
ды ска 

discuss v. абмярко ўваць, дыскутава ць
discussion  n. абмеркава нне, дыску-

сія; be under discussion абмярко ўвацца
disdain  n. (for) пага рда; treat smb. 

with disdain ста віцца да каго -н. пага рдліва
disdainful  adj. пага рдлівы; be dis-

dainful of smb. пагарджа ць кім-н.
disease n. хваро ба; disease of childhood 

дзіця чая хваро ба
diseased  adj. хво ры; хваравı ты (так-

сама перан.); diseased in body and mind хво-
ры це лам і душо й

disgrace1  n. 1. га ньба 2. няла ска; be 
in disgrace быць у няла сцы (у каго-н.); bring 
disgrace on smb. зга ньбіць каго -н.

disgrace2  v. га ньбіць; disgrace one’s 
name запля міць сваю  рэпута цыю

disgraceful  adj. гане бны, непры-
сто йны 

disguise1 n. пераапрана нне, маскіро  ў-
ка; in disguise пераапра нуты; замаскірава ны; 
скры ты

disguise2  v. 1. пераапрана ць, маскі ра-
ва ць; disguise oneself пераапрана цца, маскі-
рава цца 2. змяня ць, зме ньваць (голас, по-
чырк) 3. хава ць; He disguised his feelings. Ён 
схаваў свае пачуцці.

disgust1  n. агı да; He resigned in dis-
gust. Ён з абурэннем пакінуў пасаду.

disgust2  v. выкліка ць агı ду (у каго-н.)
disgusting adj. агı дны
dish1  n. 1. блю да, тале рка; pl. the dishеs 

по суд; wash/do the dishes мыць по суд 
2. стра ва 3. infml красу ня

dish2 v. кла сці на блю да; падава  ць на стол
dish out  phr.v. 1. раскла дваць па 
тале рках (яду) 2. infml раздава ць (лістоўкі, 
падарункі і да т.п.)
dish up phr.v. падава ць на стол

dishcloth n. ручнı к для по суду
dishearten v. 1. прыво дзіць у разгу б-

ленасць, бянтэ  жыць; Don’t be disheartened! 
Не падай духам! 2. засмуча ць, yво дзіць у 
марко ту 

dishevelled  adj. узлахма чаны, ускал-
ма чаны, ускудла чаны

dishonest adj. несумле нны
dishonesty n. несумле ннасць
dishonor AmE = dishonour
dishonour1 n. fml гань ба, нясла ва
dishonour2 v. fml га ньбіць, нясла віць
dishonorable AmE = dishonourable
dishonourable adj. гане бны
dishwasher  n. машы на для мыцця  

по суду
dishwater n. памы і
disillusion  v. расчаро ўваць; а disil-

lusioned man расчарава ны чалаве к
disillusionment n. (wіth) рас ча-

рава нне
disinclination n. fml нежада нне, 

неахво та
disinclined adj. fml : He was disin-

clined to help me. Ён не хацеў мне дапамагчы.
disinfect v. дэзынфіцы раваць
disinfectant  n. сро дак для дэ зын-

фе кцыі
disinformation  n. дэзынфар-

мацыя
disingenuous adj. няшчы ры
disinherit v. пазбаўля ць спа дчыны 
disintegrate v. распада цца
disintegration  n. дэзынтэгра-

цыя, распа д, распадзе нне, разва л 
disinterest  n. 1. незаціка ўленасць 

2. бескары  слівасць 3. безудзе льнасць, безу-
важнасць
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disinterested  adj. 1. незаціка ў-
лены 2. бескары слівы 

disjointed adj. бязла дны, няскла д-
ны; disjointed thoughts бязла дныя ду мкі

disk  n. comput. дыск; а fl oppy disk гı бкі 
дыск

diskette n. comput. дыске та 
dislike1  n. нелюбо  ў, нялю басць; варо-

жасць; I took a dislike to him. Я неўзлюбіў 
яго.

dislike2 v. не любı ць, не падаба цца
dislocate  v. вывı хваць, выкру чваць 

(пра руку, нагу)
dislocation n. вы віх, звіх
disloyal  adj. (tо) нелая  льны, няве р-

ны; здра длівы
disloyalty  n. нелая льнасць, няве р-

насць; здра да, здра длівасць 
dismal  adj. змро чны, хму ры, пахму р-

ны, пану ры
dismantle v. 1. дэманцı раваць 2. раз-

біра ць (на часткі)
dismay1  n. збянтэ жанасць, разгу б ле-

насць, туга 
dismay2   v. бянтэ жыць; He was dis-

mayed at seeing that. Ён збянтэжыўся, калі ўба-
чыў гэта. 

dismiss  v. 1. звальня ць 2. распуска ць; 
адпуска ць 3. адкіда ць, адхіля ць; He dismissed 
it from his mind. Ён выкінуў гэта з галавы.

dismissal  n. 1. звальне нне; a wave of 
dismissals хва ля звальне нняў 2. ро спуск; a 
dismissal of a jury ро спуск прыся  жных

disobedience  n. непаслухмя-
насць, непадпара дкаванне

disobedient adj. непаслухмя ны
disobey  v. не слу хаць; не слу хацца, 

не падпарадко ўвацца
disorder  n. 1. непара дак, бязла ддзе 

2. med. расcтро йства (нерваў, псіхікі)
disorderly adj. 1. бязла дны 2. дзёрз-

кі; сваво льны; disorderly behaviour хуліга н-
ства

disorganization, BrE -isation  
n. дэзарганіза цыя 

disorganize, BrE -ise  v. дэзар га-
нізо ўваць 

disorientate v. дэзарыентава ць
disparage  v. fml прыме ншваць, 

прымянша ць, прыніжа ць; зневажа  ць
disparagement n. fml пры мян-

шэ нне 
disparity  n. (in, between) fml разы-

хо джанне; неадпаве  днасць

dispassionate  adj. бясстра сны; 
абыя кавы, раўнаду шны; take a dispassionate 
view of the situation абыя кава ста віцца да 
сітуа цыі

dispatch1  n. 1. fml адпраўле нне 
2. данясе нне, дэпе ша ♦ with dіspatch fml ху т-
ка і эфекты ўна

dispatch2   v. fml 1. адпраўля ць (у 
розных знач.) 2. dated забіва ць 

dispel  v. рассe йваць, разве йваць (сум-
ненне, трывогу і да т.п.)

dispensable  adj. неабавязко вы; 
They looked on music lessons as dispensable. 
Яны лічылі, што можна абысціся без урокаў 
музыкі.

dispensary  n. 1. аптэ ка 2. dated 
(бяспла тны) дыспансе р

dispense  v. 1. fml раздава ць, раз мяр-
ко ўваць 2. рыхтава ць ле кі па рэцэ пце 
3. (with) абыхо дзіцца (без чаго-н.)

dispenser  n. аўтама т (у гандлі); 
размеркава льнік, даза тар 

dispersal  n. 1. рассе йванне 2. разго н 
(дэманстрацыі, натоўпу)

disperse v. 1. разганя ць; The police dis-
persed the crowd. Паліцыя разагнала натоўп. 
2. разыхо дзіцца, рассе  йвацца; The crowd dis-
persed when the rain fell. Hатоўп разышоўся, 
калі пайшоў дождж.

displaced  adj. : displaced persons 
прымусо выя перасяле нцы

display1 n. 1. пака з; выста ва 2. пра яў-
ле нне (пра эмоцыі, інтарэс і да т.п.); give a 
display of courage паказа ць му жнасць 3. ды-
спле й, экра н дыспле я, маніто р; а computer 
display дыспле й камп’ю тара ♦ be on display 
выстаўля цца

display2  v. 1. пака зваць, выстаўля ць 
2. праяўля ць (эмоцыі, інтарэс і да т.п.) 
3. comput. пака зваць інфарма цыю 

displease  v. fml выкліка ць незадаво-
ленасць (у каго-н.); не падаба цца (каму-н.); 
be displeased with smth./smb. быць не за да-
во леным чым-н./кім-н.

displeasure  n. fml (with) незадаво-
ленасць, нездавальне нне

disposable  adj. 1. аднаразо вага 
выкарыста ння (банка, бутэлька, бляшанка і 
да т.п.) 2. дасту пны, якı  мо жна вы ка рыс-
таць; disposable for service прыда тны для 
карыста ння

disposal  n. 1. пазбаўле нне; the dis-
posal of rubbish вы ваз сме цця; пазбаўле нне 
ад сме цця 2. размяшчэ нне (войска) 3. пра ва 
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распараджа цца; I’m at your disposal. Я да 
вашых паслуг.

dispose  v. fml 1. размяшча ць 2. be 
disposed to/toward smth. быць схı льным да 
чаго -н. 3.  (of) (па)збаўля цца; Dispose of that 
rubbish! Bыкіньце гэта смецце!

disposition  n. 1. хара ктар, но раў, 
нату ра; He has a cheerful disposition. У яго 
вясёлы нораў. 2. fml размяшчэ нне; дыспазı-
цыя (войскаў) 3. fml схı льнасць, тэндэ нцыя

disproportionate  adj. непра-
парцыяна льны 

disprove  v. абвярга ць (тэорыю, 
фак ты і да т.п.)

disputable adj. fml спрэ чны, не да-
ка заны; disputable points спрэ чныя пыта нні

dispute1   n. fml 1. (over/
about) ды спут; дыску сія; спрэ чка; beyond 
dispute бясспрэ чна; The ownership of the 
house is in dispute. Права ўласнасці на гэты 
дом аспрэчваецца. 2. сва рка, рознагало ссе

dispute2 v. 1. аспрэ чваць 2. спрача цца; 
There is no disputing about tastes. Аб густах 
не спрачаюцца.

disqualifi cation  n. дыс ква лі-
фіка цыя

disqualify  v. (from) дысква лі фі-
кава ць, прызнава ць няздо льным (да чаго-н.); 
disqualify smb. for the Olympic Games 
пазба віць каго -н. пра ва ўдзе льнічаць у Алім-
пı йскіх гу льнях 

disquiet  n. fml хвалява нне, не-
спако й; дрэ ннае прадчува нне 

disregard1  n. (for/of) грэ баванне, 
пагарджа нне (кім-н., чым-н.) 

disregard2  v. 1. грэ баваць, пагар-
джа ць (кім-н., чым-н.) 2. не звярта ць увагı  
(на што-н.); ігнарава ць; disregard orders не 
выко нваць зага ды

disreputable  adj. гане бны, не-
пры сто йны; a disreputable area раён, якı  ма е 
ке пскую сла ву

disrepute n. дрэ нная сла ва; fall into 
disrepute набыва ць дрэ нную сла ву

disrespect  n. (for/to) непава га, 
непаша на; disrespect for the law непава га да 
зако ну

disrespectful  adj. (to) непава ж-
лівы, непачцı вы

disrupt  v. 1. перабіва ць; спыня ць 
2. пад рыва ць; зрыва ць; раско лваць; disrupt 
discipline паруша ць дысцыплı ну

disruption n. падры ў; зрыў; крушэ  н-
не; the disruption of an empire крушэ  нне 
імпе рыі

dissatisfaction  n. (at/with) 
нез(а)даво ленасць, нез(а)давальне нне

dissatisfi ed  adj. (with) незадаво-
лены

dissect v. 1. анатамı раваць 2. разбіра ць, 
аналізава ць 3. рассяка ць; разрэ зваць, раз-
раза ць

dissection  n. 1. дысе кцыя; анатамı-
раванне 2. разбо р, ана ліз

disseminate  v. fml распаўсю дж-
ваць; disseminate information распаўсю дж-
ваць інфарма цыю

dissemination  n. распаўсю дж-
ванне

dissent  n. нязго да; religious dissent 
рэлігı йнае іншаду  мства

dissertation n. (on) дысерта цыя
dissident n. дысідэ нт; дысідэ нтка
dissimilar adj. (from, to) непадо  бны; 

These drinks are not dissimilar. Гэтыя напоі 
аднолькавыя.

dissimilarity  n. непадо бнасць, 
непадабе нства

dissimilation  n. ling. 1. стра та 
падабе нства  2. дысіміля цыя

dissolute  adj. fml распу шчаны, рас-
пусны

dissolve  v. 1. распуска ць, раствара ць; 
раствара цца (пра соль, цукар і да т.п.) 2. рас-
пуска ць (арганізацыю, парламент); dis solve 
in(to) smth. даць во лю (пачуццям); She dis-
solved into tears. Яна залілася слязьмі.

dissonance  n. mus. дысана нс (так-
сама перан.)

dissuade  v. (from) адгаво рваць, 
перако нваць у адваро тным

distance n. 1. адле гласць, дыста нцыя; 
at a distance of three miles на адле гласці 
трох міль 2. праме жак ча су; At this distance in 
time I cannot remember. Праз столькі часу я 
не магу гэтага памятаць. ♦ from a distance 
здалёк, здалёку; in the distance удалечынı ; 
keep one’s distance трыма цца ўбаку  ; keep 
smb. at a distance трыма ць каго -н. на зна ч-
най адле гласці 

distant  adj. 1. далёкі, адда  лены; а 
distant relative далёкі свая к 2. стры маны; 
недружалю бны

distaste  n. (for) агı да (да каго-н., ча-
го-н.)

distastеful adj. непрые мны; кры ўд-
ны; distastеful truth го ркая пра ўда 

distil  v. дыстылява ць; ачышча  ць; пе ра-
ганя ць (на гарэлку) 
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distillery n. вінаку рны заво д; бро вар
distinct  adj. 1. выра зны; я сны; dis-

tinct writing разбо рлівы по чырк 2. адме тны; 
distinct dialects адме тныя дыяле кты

distinction n. 1. адро зненне 2. адме т-
ная асаблı васць; a writer of distinction вы-
датны пісьме ннік 3. паша на; give smb. a dis-
tinction ушанава ць каго -н.

distinctive  adj. адме тны; характэ  р-
ны; асаблı вы

distinctly  adv. выра зна, я сна; He 
spoke distinctly. Ён гаварыў выразна; distinct-
ly better зна чна ле пшы 

distinguish  v. 1. адро зніваць; вы-
луча ць; distinguish oneself by smth. вылу-
чац ца чым-н. 2. разбіра ць, распазнава ць

distinguished adj. вядо мы, выда т ны
distort  v. скажа ць, скрыўля ць, пера-

кру ч ваць; а distorted picture скажо ная кар-
цıна

distract v. адця гваць (увагу); збіва ць 
з панталы ку; distract attention from smth. 
адця гваць ува гу ад чаго -н.

distraction  n. 1. адцягне нне ўва гі; 
рассе янасць 2. заба ва, паце ха ♦ to distrac-
tion : The children are driving me to distraction 
today. Сёння дзеці даводзяць мяне да ша лен-
ства; He loves her to distraction. Ён кахае яе 
без памяці.

distress1  n. 1. го ра 2. ця жкае стано-
вішча; economic/fi nancial distress ця жкае 
эканамı чнае/фіна нсавае стано вішча 3. бяда , 
бе дства; a distress signal сігна л бе дства

distress2  v. прыно сіць го ра, трыво гу, 
му кі, паку ты; distress oneself трыво жыцца, 
му чыцца, гарава ць, паку таваць 

distribute  v. (to/among) 1. раз мяр-
ко ўваць, раздава ць 2. распаўсю джваць; рас-
паўсю джвацца

distribution  n. 1. распаўсю дж-
ванне 2. размеркава нне; разда ча 3. ling. дыс-
трыбу цыя

distributor  n. дыстрыб’ю тар, рас-
паўсю джвальнік (тавараў)

district  n. раён, акру га (горада, кра-
іны) 

district attorney n. AmE акруго-
вы пракуро р 

distrust1  n. (of) недаве р; сумне нне, 
падазро насць; hold smb. in distrust сумня-
вац ца ў кім-н.

distrust2  v. не давяра ць, ста віцца з 
недаве рам (да каго-н.); сумнява цца; не ве-
рыць

distrustful  adj. (of) недаве рлівы; 
be distrustful of one’s abilities сумнява цца ў 
сваı х здо льнасцях

disturb  v. 1. паруша ць спако й; тур-
бава ць; Do nоt disturb. Hе турбаваць (табліч-
ка ў гатэлі). 2.  непако іць; хвалява ць; He was 
disturbed by the news. Навіна ўсхвалявала яго. 
3. заміна ць

disturbance n. 1. непако й; беспара-
дак 2. беспара дкі, хвалява нні (на вуліцах) 
3. трыво га

disturbing adj. турбо тны; a disturb-
ing piece of news пры  края навіна 

ditch n. кана ва, роў, кюве т
dither  v. (over) вага цца, быць няўпэ  ў-

неным 
ditto n., adv. то е са мае; такса ма 
ditty n. (каро ткая) пе сенька
divan n. BrE тахта 
dive1  n. ныро к, скачо  к (у ваду); make a 

dive нырну ць, даць нырца  (таксама перан.)
dive2  v. ныра ць; зніка ць (таксама пе-

ран.); Тhe animal dived into its hole. Звярок 
шмыгнуў у нару; He dived into his pocket. Ён 
сунуў руку ў кішэнь.

diver n. нырэ ц; вадала з
diverge v. fml разыхо дзіцца ў ро зныя 

бакı ;Opinions diverge greatly on this issue. 
Думкі па гэтай праблеме зусім розныя.

divergence  n. дыверге нцыя; ра-
зы хо джанне

diverse  adj. ро зны; разнаста йны; 
свое асаблı вы, адме тны

diversion  n. 1. адхіле нне 2. апера-
цыя, яка я право дзіцца, каб адцягну ць ува гу 
3. аб’е зд 4. fml заба ва, паце ха 

diversity  n. ро знасць; непадо б-
насць; разнаста йнасць; diversity of tastes ро з-
насць гу стаў; a wide/great diversity of opin-
ion разнаста йнасць ду мак

divert  v. 1. адхіля ць (у розных знач.); 
мяня ць кіру  нак 2. адця гваць ува гу

divide v. дзялı ць; дзялı цца; падзяля ць; 
падзяля цца (у розных знач.); divide by 2 дзя-
лı ць на 2 ♦ divide and rule раздзяля й і пану й; 
a policy of divide and rule палı тыка «раз-
дзяля й і пану й» 

dividend  n. 1. fi nance дывідэ нд 
2. math. дзялı мае, дзе ліва

divine1 adj. 1. бо скі; the Divine Come-
dy «Бо ская каме дыя» 2. infml, dated чаро ўны, 
цудо ўны

divine2 v. fml уга дваць
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division n. 1. math. дзяле нне 2. падзе л 
3. mil. дывı зія 4. аддзе л

divorce1 n. разво д; разры ў; the divorce 
rate працэ  нт разво даў

divorce2  v. разво дзіцца, касава ць шлюб 
DIY  adj. (скар. ад do-it-yourself) 

самаро бны; a DIY store магазı н «Зрабı  сам»
dizziness n. галавакружэ  нне
dizzy  adj. 1. : I am dizzy. У мяне  кру-

жыцца галава. 2. галавакру жны, надзвыча й-
ны ♦ the dizzy heights infml высо кая паса да

DJ  n. (скар. ад disc jockey) дыджэ й, 
дыск-жаке й 

DNA n. biochem. (скар. ад deoxyribo-
nucleic acid) ДНК 

do (did, done) v. 1. рабı ць, працаваць; вы-
ко нваць; What does your father do? Кім пра-
цуе ваш бацька?; What can I do for you? Што 
я магу зрабіць для вас?; It won’t do any good. 
Не будзе карысці ад гэтага; do the dishes 
мыць по суд; do one’s duty выко нваць свой 
абавя зак; do one’s hair рабı ць прычо ску; do 
one’s homework рабı ць уро кі; do one’s room 
прыбіра ць у пако і 2. рабı ць, дзе йнічаць; 
паво дзіць сябе ; do as you like рабı ць як хо-
чацца; Do as I tell you. Слухайце мяне. 
3. вывуча ць; He is doing English. Ён вывучае 
англійскую мову. 4. завярша ць; do a sum 
раша ць арыфметы чную зада  чу 5. вары ць, 
гатава ць; The potatoes are done. Бульба 
зварылася/гатова. 6.  aдслужы ць; адсе дзець 
(y турме); He did ten years. Ён адслужыў дзе-
сяць гадоў. 7. BrE, infml ашу кваць; I’ve been 
done. Мяне ашукалі. 8. infml быць адпаве д-
ным/дастатко вым; That will do. Хопіць!; 
Досыць!; Даволі!; Годзе!; That will never do. 
Гэта нікуды не варта!; I haven’t brought the 
dictionary, will tomorrow do? Я не прынёс 
слоўнік, можна заўтра? 9. спраўля цца; How 
did he do in his exams? Як ён здаў экзамены?; 
My roses are doing well. Мае ружы добра рас-
туць; The patient is doing well. Хворы 
папраўляецца; How do you do? Добры дзень, 
як маецеся? (прывітанне падчас сустрэчы) 
10.  : (дапаможны дзеяслоў, які ўжы-
ваецца для ўтварэння пытальнай, адмоўнай 
формаў дзеяслова) Do you speak English? Вы 
гаворыце па-англійску?; I do not/I don’t speak 
French. Я не гавару па-французску. 11. (ужы-
ваецца для ўзмацнення) Do come in! Дык 
праходзьце ж!; I do want to go to the match. Я 
вельмі хачу пайсці на матч. 12. (ужываецца 
для замены дзеяслова, каб пазбегнуць паў то-

ру) They promised to help, and they did. Яны 
абяцалі дапамагчы і дапамаглі. 
do away phr.v. 1. (with smth.) infml 
пако нчыць з чым-н. 2. (with smb.) забı ць ка-
го -н.; do away with oneself ско нчыць (жыц-
цё) самагу бствам
do up phr.v. 1. зашпı льваць; do up a 
parcel завя зваць паке т 2. BrE do up a room 
рабı ць касметы  чны рамо нт 3. прыбіра цца; 
She has done herself up for the party. Яна 
прыбралася на вечарынку. 
do with  phr.v. 1. мець патрэ бу (у 
чым-н.); I could do with a cup of coffee. Я ах-
вотна выпіў бы кубачак кавы; That coat could 
do with a clean. Не пашкодзіла б пачысціць 
гэта паліто. 2. займа цца (чым-н.); He doesn’t 
know what to do with himself. Ён не ведае, 
чым займацца. 3. мець спра ву (з кім-н., чым-н.); 
He has to do with lots of people. Ён мае справу 
са шмат якімі людзьмі. 4. даты чыцца; It has 
nothing to do with you. Гэта вас не даты-
чыцца. 5. мець дачыне нне; Hard work had a 
lot to do with his success. Руплівая праца 
адыграла вялікую ролю ў яго поспеху. 
do without  phr.v. абыхо дзіцца 
(без чаго-н.)

D. O. B. (скар. ад date of birth) да та нара-
джэння

docile adj. паслухмя ны, пада тлівы 
dock1 n. док; dry dock сухı  док; pl. docks 

верф
dock2 v. 1. ста віць у док; увахо дзіць у док 

2. стыкава цца (пра касмічныя караблі)
dock3 n. ла ва падсу дных
docker n. до кер, парто вы рабо чы
dockyard n. верф 
doctor n. 1. до ктар, ура ч, ле кар 2. до к-

тар (вучоная ступень); a Doctor of Philoso-
phy  до ктар філасо фіі

doctrine  n. дактры на, вучэ нне 
document1 n. дакуме нт
document2 v. дакументава ць
documentary1 n. дакумента льны 

фільм
documentary2  adj. дакумен-

тальны 
dodge1  n. выкрунта сы, выкрута сы, хı т-

рыкі
dodge2  v. 1. (ху тка) хава цца, укрыва цца; 

dodge behind a tree хава  цца за дрэ  вам 
2. увı  ль ваць, ухіля цца, выкру чвацца; dodge a 
blow ухіля цца ад уда ру; dodge a question 
увı льваць ад адка зу; He dodged his military 
service. Ён ухіліўся ад службы ў войску.
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dodgy  adj. BrE, infml 1. выкру тлівы; 
вёрткі; хı тры; несумле нны; a dodgy charac-
ter падазро ны тып 2.  ка верзны; a dodgy situ-
ation заблы таная сітуа цыя

doe  n. са мка (аленя, зайца і да т.п.) 
does v. 3-я асоба, адз. л., цяпер. ч. ад 

do
doesn’t скар. ад does not
dog  n. саба ка ♦ а lazy dog гульта й, лай-

да к, абібо к; а lucky dog шчаслı вец; а sly dog 
хітру н; a dog in the manger саба ка на се не; a  
dog’s life infml саба чае жыццё; go to the dogs 
infml разары цца; take a hair of the dog 
пахмяля цца; let sleeping dogs lie! ≅ не будзı  
лı ха, паку ль цı ха!; there’s life in the old dog 
yet ≅ ёсць яшчэ  по рах у парахаўнı цах

dogged  adj. упа рты, насто  йлівы; а 
dogged determination упа ртая рашу  часць

dogma n. до гма 
dogmatic adj. дагматы чны 
DoH (пісьмовае скар. ад Department of 

 He alth) Міністэ  рства ахо вы здаро ўя (у Вялі-
ка брытаніі)

doing  n. учы нак; рабо та; This was his 
doing. Гэта яго работа. ♦ іt will take some do-
ing гэ та не так про ста 

do-it-yourself  adj. самаро бны; а 
do-it-yourself store магазı н  «Зрабı  сам»

dole n. BrE, infml : be on the dole атры м-
ліваць дапамо гу па беспрацо ўі
dole out phr.v. выдава ць, размярко ў-
ваць

doll  n. 1. ля лька (таксама перан.) 2. dat-
ed, derog. кра ля 

dollar n. до лар
dollop n. infml вялı кая по рцыя 
dollhouse AmE = doll’s house
doll’s house() п. ля лечны до  мік
dolly  n. ля лька; a dolly bird BrE, infml 

кра ля 
dolphin n. дэльфı н 
domain  n. 1. улада нне, маёнтак 

2. сфе ра, во бласць (перан.); галіна ; These 
matters are in his domain. Гэтыя справы ўва-
ходзяць у яго кампетэнцыю 3. comput. даме н

dome n. archit. ку пал
domed adj. : a domed forehead пука ты 

лоб
domestic  adj. 1. дама шні, ха тні, ся-

ме йны 2. уну траны; domestic affairs/politics 
уну траныя спра вы; domestic fl ights мясцо-
выя авіярэ йсы

dominance n. перава га; панава  нне
dominant1 n. даміна нта

dominant2  adj. перава жны; пану ю-
чы; даміну ючы

dominate  v. пераважа ць; панава ць; 
дамінава ць; The cathedral dominates the city. 
Сабор узвышаецца над горадам.

dominion  n. 1. fml (over) панава н-
не, улада ранне 2. hist. дамініён 

domino  n. 1. косць даміно  2. pl. 
dominoes даміно  (гульня) 

don1  n. BrE прафе сар; выкла дчык (бры-
танскага ўніверсітэта) 

don2   v. fml надзява ць, апрана ць (плашч, 
паліто і да т.п.); don oneself (in) апрана цца

donate v. дары ць; ахвярава ць
donation  n. ахвярава нне (грошай, 

тавараў)
done1 adj. ♦ be done for infml быць у ве ль-

мі дрэ ннай сітуа цыі; be done in infml быць 
ве льмі сто мленым

done2 p.p→ do 
donkey  n. асёл ♦ for donkey’s years 

BrE, infml цэ лую ве чнасць
donor  n. ахвярава льнік; до нар (крыві, 

трансплантата)
don’t скар. ад do not
doodle1  n. крамзо лі, кара кулі 
doodle2  v. чы ркаць, крэ мзаць 
doom1  n. гı бель, пагı бель ♦ doom and 

gloom infml  кане ц све ту
doom2  v. наканава ць (звыч. passive); be 

doomed (to) быць наканава ным; The plan was 
doomed to failure. План быў асуджаны на 
правал.

doomsday  n. Стра шны суд, дзень 
Стра шнага суда  , кане ц све ту ♦ till doomsday 
infml да друго га прышэ сця

door  n. дзве ры; the front door пара дныя 
дзве ры; the back door чо рны ход; a sliding 
door рассо  ўныя дзве ры; a revolving door 
дзве ры-вярту шка; answer the door адчыня ць 
дзве ры; out of doors на во льным паве тры; He 
lives next door. Ён жыве ў суседнім доме; The 
taxi took us from door to door. Таксі нас 
давезла ад дзвярэй да дзвярэй. 

doorbell n. дзвярны  звано к
doorman n. (pl. -men) швейца р
doorstep n. паро г; прысту пка паро га
doorway  n. дзвярны  праём; in the 

doorway у дзвяра х, на паро зе
dope  n. 1. infml нарко тык 2. до пінг 

3. infml дуры ла, ду рань, ідыёт
dorm n. AmE, infml (скар. ад dormitory) 

інтэрна т 
dormitory n. AmE інтэрна т
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dose1  n. до за; по рцыя; a lethal dose 
смяро тная до за

dose2  v. прыма ць ле кі до замі; He dosed 
himself with aspirin. Ён лячыў сябе аспіры-
нам. 

dossier  n. дасье ; спра ва; compile a dos-
sier скла сці дасье ; заве сці спра ву 

dot1  n. кро пка ♦ on the dot infml якра з у 
той мо мант; дакла дна; on the dot of seven/at 
seven on the dot infml ро ўна а сёмай гадзı  не 

dot2   v. ста віць кро пку ♦ dot the i’s and 
cross the t’s паста віць кро пкі над «і» 

dotty  adj. BrE, infml, dated прыдуркава-
ты, дурнава ты

double1  n. 1. падво йная лı чба (коль-
касць) 2. двайнı к 3. pl. doubles па рная гульня 
(пра тэніс) ♦ at the double BrE, infml шпа рка

double2   adj. двайны , падво йны; а dou-
ble bed двухспа льны ло жак; а double room 
пако й на дваı х; а double meaning двухсэн-
соў насць; “Аnnа” is spelt with a double “n”. 
«Ганна» пішацца з дзвюма «н».

double3  v. 1. падво йваць; падво йвацца 
2. дублı раваць; The waiter doubles as porter. 
Афіцыянт працуе насільшчыкам па сумя-
шчальніцтве. 
double up  phr.v. ску рчвацца (ад 
болю, страху, холаду і да т.п.)

double4 adv. у два разы , удвайне , удвая 
double bass n. кантраба с, басэ тля
double-breasted  adj. двухбо рт-

ны; a double-breasted jacket двухбо ртны 
пінжа к; a double-breasted coat двухбо ртнае 
паліто 

double-dealer n. двуру шнік, махля р 
double-decker n. 1. двухпавярхо  вы 

аўто бус, даблдэ кер 2. AmE двухслаёвы са нд-
віч

double Dutch  n. BrE, infml кіта й-
ская гра мата (нешта незразумелае)

double fi gures  n. pl. двухзна чны 
лік, двухзна чная лı чба; Infl ation is in double 
fi gures. Узровень інфляцыі выражаецца двух-
значнай лічбай.

double life  n. двайно е жыццё; live/
lead a double life ве сці двайно е жыццё

double-park v. паркава ць машы ну ў 
другı  рад; перашкаджа ць даро жна-тра нс-
парт наму ру ху; запру джваць ву ліцу; I’ll have 
to rush – I’m double-parked. Я павінен па-
спяшацца я паставіў машыну ў другі рад.

doublespeak  n. дэмаго гія; цьмя ныя 
прамо вы

double standard  n. двайны  
станда рт

doubletalk = doublespeak
doubt1  n. сумне нне ♦ without/beyond 

doubt безумо ўна, бясспрэ чна; no doubt на-
пэў на, му  сіць; be in doubt сумнява цца

doubt2  v. сумнява цца; падазрава  ць; не 
давяра ць

doubtful  adj. 1. (about) няпэ ўны 2.  
падазро ны 3.  малавераго дны; It is doubtful 
whether he will come. Малаверагодна, што ён 
прыйдзе. 

doubtless  adv. fml безумо ўна, бяс-
спрэ чна, без сумне ння

dough n. 1. це ста 2. infml, dated гро шы
doughnut  n. пы шка; по нчык
dour  adj. суро вы (пра чалавека); dour 

silence змро чная цішыня 
douse v. 1. заліва ць 2. тушы ць, гасı ць 
dove n. го луб
dovecote n. галубя тня 
dovetail1  n. tech. дэта ль (у выглядзе 

хваста ластаўкі)
dovetail2 v. fml увя звацца, сумяшча цца
down1 n. пух, пушо к
down2  n. няшча сце; няго  да; бяда  ♦ ups 

and downs узлёты і спа ды
down3  adv. унı з; унı зе; The sun is down. 

Сонца села; sit down садзı  цца; lie down кла с-
ціся; fall down ляце ць унı з; павалı цца; bend 
down нахілı цца, нагну цца

down4 prep. унı з па; па; We walked down 
the hill. Mы спускаліся з гары; He walked 
down the street. Ён ішоў па вуліцы; further 
down the river дале й унı з па рацэ 

downfall  n. падзе нне; права л; крах, 
крушэ  нне

downhearted  adj. само тны, мар-
ко тны, прыгне чаны

downhill  adv. унı з, згары  (таксама 
перан.) ♦ go downhill пагарша цца (пра 
 якасць, здароўе і да т.п.)

Downing Street  n. Да ўнінг-стрыт 
(вуліца ў Лондане, дзе знаходзіцца рэзідэн-
цыя прэм’ер-міністра)

download v. comput. загружа ць 
downpour n. лı вень, зале ва 
Down’s syndrome  n. med. 

хва ро ба Да ўна 
downstairs adv. 1. унı з (па сходах) 

2. унı зе
downstream  adv. унı з (унı зе) па 

цячэ нні



downtown 186 draw

downtown adv. (ехаць, ісці) у цэнтр; 
у цэ  нтры

downtrodden adj. прыгне чаны 
downward  adj. накірава ны ўніз 

(пра позірк, рух і да т.п.)
downward(s) adv. унı з
doze v. драма ць, клява ць но сам

doze off phr.v. задрама ць
dozen  n. 1. (pl. dozen) ту зін; two dozen 

eggs два ту зіны я ек 2. pl. dozens мно ства; 
dozens of times infml ты сячу разо ў ♦ baker’s/
devil’s dozen чо ртаў ту зін; talk nineteen to 
the dozen гавары ць не змаўка ючы; мянц ць 
языко м; six of one and half a dozen of the 
other infml ≅ не кı ем, дык па лкай

dozy  adj. infml 1. дрымо тны, со нны 
2. BrE дурны , неразу мны 

DPhil  BrE (скар. ад Doctor of Philoso-
phy) до ктар наву к 

Dr (пісьмовае скар. ад Doctor) до ктар (ужыва-
ецца перад прозвішчам)

drab  adj. шэ ры (пра адзенне, будынкі 
і г.д.); аднаста йны; неціка вы

drachma  n. hist. (pl. drachmas or 
drachmae) дра хма 

drachmae pl. → drachma
draconian  adj. fml : draconian 

laws драко наўскія зако ны 
draft1 AmE = draught 
draft2 n. прае кт; чарнавı к
draft3 v. накı дваць чарнавı к
draft4   n. AmE прызы ў (на вайсковую 

службу)
draft5 v. AmE прызыва ць (на вайсковую 

службу)
draftsman AmE = draughtsman 
drag1  n. infml 1. ну дная асо ба, зану да 

2. то рмаз (перан.); перашко да
drag2 v. 1. цягну ць, валачы  2. цягну  цца, 

пле сціся, валачы ся ♦  drag one’s feet мару-
дзіць
drag down  phr.v. цягну ць уніз 
(таксама перан.)
drag on  phr.v. цягну ць; цягну цца; 
за ця гвацца; The performance dragged on until 
eleven. Спектакль зацягнуўся да адзінаццаці 
гадзін.
drag out phr.v. 1. выця гваць (так-
сама перан.); They dragged the truth out of 
him. Яны выцягнулі з яго праўду. 2. расця г-
ваць; расця гвацца  

dragon n. драко н
dragonfl y n. страказа  
dragoon1 n. hist. драгу н 

dragoon2  v. fml прымуша ць; пры-
мусіць 

drain1  n. 1. вадасцёк 2. pl. drains ка на-
ліза цыя ♦ go down the drain BrE, infml быць 
ма рна стра чаным; throw money down the 
drain кı даць гро шы на ве цер

drain2  v. 1. адвo дзіць (ваду) 2. выцяка ць 
3. асу шваць (таксама перан.); He drained his 
glass. Ён асушыў чарку да дна.

drainage  n. 1. tech., med. дрэна ж 
2. каналіза цыя 

draining board  n. сушы лка (для 
посуду)

drainpipe  n. BrE вадасцёкавая 
труба 

drake n. ка чар
drama n. 1. дра ма (у розных знач.); а 

drama student студэ нт акцёрскага факультэ -
та 2. хвалю ючае здарэ нне ♦ make a drama 
out of smth. рабı ць прабле му з чаго -н.

dramatic  adj. 1. сенсацы йны; хва-
лю ючы; я ркі; здзіўля ючы; драматы чны; dra-
matic news хвалю ючая навіна  2. тэатра льны; 
dramatic criticism тэатра льная кры тыка 

dramatist n. драмату рг
dramatization, BrE -isation n. 

інсцэніро ўка (рамана, апавядання і да т.п.)
dramatize, BrE -ise  v. 1. дра ма ты-

зава ць, інсцэнı раваць 2. перан. перабо льш-
ваць

dramedy n. AmE драме дыя
drank past → drink2

drape v. драпірава ць; drape a cloak over 
one’s shoulders ху тацца ў плашч

drapery  n. 1. драпіро ўка 2. dated 
тэксты льныя вы рабы

drapes n. pl. парцье ры
drastic  adj. надзвыча йны; рашу чы; 

кра йні, экстрэма льны; drastic measures кру-
ты я ме ры

draught  n. скразня к; There’s an awful 
draught in here. Тут прадзімае/праймае на-
скрозь.

draughts n. pl. BrE ша шкі (гульня)
draughtsman  n. (pl. -men) чар-

цёжнік 
draughty adj. : It is terribly draughty in 

here. Tут праймае наскрозь.
draw1  n. 1. жараб’ёўка 2. sport нічыя , 

нічы йны вы нік 3. ро зыгрыш (у латарэі) 
draw2 v. (drew, drawn) 1. малява ць; ры са-

ва ць; чарцı ць; draw up a plan of work накі-
да ць/накı дваць план рабо ты 2. цягну  ць; 
draw smb. aside адво дзіць каго -н. убо к; 
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draw the curtains зашмо ргваць што ры; draw 
back the curtains рассо ўваць што ры; draw 
on a cigarette заця гвацца цыгарэ тай 3. атры м-
ліваць; здабыва ць, чэ  рпаць; draw one’s sala-
ry атры мліваць зарпла ту; draw information 
здабыва ць інфарма цыю; draw a conclusion 
рабı ць вы вад 4. прыця гваць (увагу і да т.п.); 
She felt drawn towards him. Яе цягнула да яго. 
5. sport згуля ць унічыю 
draw back phr.v. адско кваць; адхі-
нацца
draw in  phr.v. 1. : The train drew in. 
Цягнік падышоў да перона. 2. : The days are 
drawing in. Дні робяцца карацейшымі.
draw on  phr.v. : Аutumn draws on. 
Восень надыходзіць.
draw out  phr.v. 1. : The train drew 
out. Цягнік адышоў ад станцыі. 2. : The days 
are drawing out. Дні робяцца даўжэйшымі.
draw up  phr.v. : She drew her chair 
up to the table. Яна падсунула сваё крэсла да 
стала; The taxi drew up at the door. Tаксі 
пад’ехала да дзвярэй.

drawback n. зага на, хı ба, недахо п
drawbridge n. пад’ёмны мост 
drawer n. шуфля да
drawers  n. pl. dated пантало ны; кальсо -

ны, спо днікі 
drawing n. 1. малю нак 2. чарцёж
drawing pin n. BrE кно пка
drawing room  n. fml гасцёўня, 

гасцявы  пако й 
drawl1  n. праця жнае вымаўле нне; He 

spoke in a slow southern drawl. Ён гаварыў з 
паўднёвым акцэнтам, расцягваючы гукі.

drawl2  v. расця гваць (словы); гавары ць, 
расця гваючы гало сныя гу кі

drawn p.p. → draw2

dread1  n. жах, страх; апа ска, бо язь; live 
in dread of smth. жыць у пастая  нным стра ху 
пе рад чым-н.

dread2   v. бая цца, апаса цца, адчува ць 
жах; I dread to think that…  Мне страшна 
думаць, што… 

dreadful adj. жахлı вы, жу дасны, вель-
мі дрэ нны

dream1  n. 1. сон; have a dream сніць 
сон 2. ма ра, мро я, летуце нне

dream2  v. (dreamed or dreamt) 1. сніць 
2. ма рыць
dream up  phr.v. выду мваць, вы-
дум ля ць, прыду мваць

dreamer n. летуце ннік 
dreamt past, p.p. → dream2

dreamy adj. летуце нны; a dreamy look 
летуце нны по зірк 

dreariness n. шэ расць 
dreary  adj. 1. тужлı вы, марко тны, 

нудлı вы 2. шэ ры, змро чны 3. ну дны, неціка-
вы (пра фільм)

dredge  v. драгı раваць; dredge a har-
bour паглыбля ць і ачышча  ць га вань (з дапа-
могай землечарпалак)
dredge up phr. v. выло ўліваць

dredger n. землечарпа лка 
dregs  n. pl. 1. аса дак, буза  2. падо нкі; 

the dregs of society падо нкі грама дства 
drench  v. : be drenched to the skin 

прамо кнуць да касце й
dress1  n. 1. адзе нне, адзе жа, во пратка 

2. су ке нка; an evening dress вячэ рняя су-
кенка

dress2  v. 1. адзява ць; адзява цца; апрана ць; 
апрана цца 2. прыпраўля ць (ежу) 3. перавя з-
ваць (рану)
dress up  phr.v. прыбіра цца, апра-
нац ца па-свято чнаму

dress circle theatre бельэта ж 
dressing  n. 1. прыпра ва, со ус 2.  AmE 

начы нка, фарш 3. перавя зачныя матэрыя лы 
4. адзява нне, апрана нне 

dressing gown n. BrE хала т
dressing room  n. 1. грымёрная 

2. BrE, sport раздзява лка 3. прыме рачная
dressing table n. туале тны сто  лік
dressmaker n. краве ц; краўчы ха
dress rehearsal  n. генера льная 

рэпеты цыя
drew past → draw2

dribble  v. 1. пуска ць слı ну 2. ка паць 
3. sport ве сці мяч

dried fruit  n. су шаныя фру кты, 
сухафру кты 

drier n. = dryer 
drift1 n. 1. цячэ нне, плынь 2. тэндэ нцыя; 

a population drift away from rural areas 
адто к насе льніцтва з се льскай мясцо  васці 
3. гу рба, ку ча (снегу, лісця і да т.п.) 4. сэнс; 
I don’t get his drift. Я яго не разумею. 5. пасı ў-
насць, бяздзе йнасць

drift2  v. 1. дрэйфава  ць; The boat drifted 
out to sea. Лодку панесла ў мора; Clouds drift-
ed across the sky. У небе плылі аблокі. 
2. бяздзе йнічаць; He drifted through life. Ён 
жыў бяздумна. 
drift apart  phr.v. разысцı ся; The 
friends drifted apart. Дарогі сяброў ра зы-
ш ліся.
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drift ice n. ледахо д, крыгахо д
drifter  n. derog. ляту н (з адной працы 

на другую)
drill1  n. све рдзел; дрыль; адбо йны ма ла-

то к; a dentist’s drill бор 
drill2 v. свідрава ць 
drill3 n. 1. трэніро ўка; практыкава нне 2. mil. 

страява я падрыхто  ўка 
drill4  v. 1. трэнірава ць; трэнірава цца; 

прак тыкава цца 2. mil. вучы ць стро ю
drink1  n. 1. напı так, напо й; Give me a 

drink of water. Дайце мне глыток вады. 
2. спіртны  напı так; take to drink уцягну  цца 
ў п’я нства; drive smb. to drink даво дзіць 
каго -н. да п’я нства 

drink2   v. (drank, drunk) 1. піць; drink 
coffee піць ка ву 2. піць, выпіва ць (гарэлку, 
віно); drink to smb./smth. выпіва ць за каго -н./
што-н. ♦ drink like a fi sh піць запо ем; drink 
smb.’s health BrE піць за чыё-н. здаро ўе; 
drink smb. under the table infml перапı ць 
каго -н.
drink in  phr.v. паглына ць вачa мi, 
 е сці вача мі; слу  хаць з вялı кай ціка васцю 
drink up phr.v. дапіва ць (віно, сок 
і да т.п.)

drinkable adj. 1. пітны  2. сма чны 
drink-driving  n. BrE кірава нне 

тра спартным сро  дкам у нецвяро зым ста не 
drinker n. 1. п’я ніца 2. піто к; піту шчы 
drinking water n. пітна я вада 
drip1 n. 1. ка панне; капе ж 2. кро пля, ка п-

ля; be put on a drip быць пад ка пельніцай/
кро пельніцай 

drip2 v. ка паць, па даць кро плямі; The tаp 
is dripping. З крана капае вада.

dripping n. то плены тлушч 
drive1  n. 1. язда  (на машыне); go for a 

drive (па)ката цца на машы не; The station is 
an hour’s drive away. Да вакзала гадзіна язды. 
2. пад’язна я даро га (да дома) 3. драйв, эне р-
гія, энтузія зм, імпэ т; напо рыстасць 4. sport 
драйв (пра тэніс) 5. перада ча (у машыне); 
left-hand drive ле вае руляво е кірава нне 
6. comput. дыскаво д

drive2 v. (drove, driven) 1. вадзı ць, ве сці 
(машыну, трактар і да т.п.); drive a car 
вадзı ць машы ну 2. е здзіць, е хаць; We drove 
all over town. Mы ездзілі па ўсім горадзе; We 
drove up to the door. Mы пад’ехалі да дзвярэй. 
3. вазı ць, ве зці; I drove them to the station. Я 
адвёз іх на вакзал. 4. ганя ць, гнаць; drive cat-
tle (to market) гнаць жывёлу (на ры нак) 
5. за біва ць, убіва ць (таксама перан.); He 

drove a nail into the plank. Ён забіў цвік у 
дошку; This drove the matter out of my head. 
Гэта выбіла ў мяне ўсё з галавы. 6. змуша ць; 
даво дзіць да кра йнасці; drive smb. mad да-
во дзіць каго -н. да вар’я цтва 7. заключа ць, 
вес ці; drive a bargain заключа ць здзе лку 
♦ drive smth. home to smb. даказа ць каму -н. 
пра вільнасць чаго -н., даве сці да разуме ння 
чаго -н.; be driving at : What is he driving at? 
Што ён мае на ўвазе?
drive away  phr.v. 1. праганя ць 
2. ад’яз джа ць
drive off phr.v. 1. адганя ць 2. ад’яз-
джа ць
drive out phr.v. выганя ць

drivel n. infml лухта , глу пства 
driven p.p. → drive2

driver n. 1. шафёр, вадзı цель, кіро ўца; 
машынı ст 2. comput. дра йвер

driver’s license  AmE = driving 
licence

driving licence  n. BrE вадзı-
цельскія правы 

drizzle1 n. імжа , дро бны дождж
drizzle2  v. імжы ць, імжэ ць
drone1  n. 1. гудзе нне (пчалы, матора і 

да т.п.) 2. тру цень (таксама перан.)
drone2  v. гудзе ць, гусцı  

drone on phr.v. бубнı ць
droop v. 1. вя нуць, нı кнуць (пра кветкі, 

расліны і да т.п.) 2. апуска ць; droop one’s 
head паве сіць галаву  3. па даць ду хам, жу-
рыц ца; His spirits drooped. Ён зажурыўся.

drop1 n. 1. кро пля 2. pl. drops med. кро п-
лі, ка плі 3. зніжэ нне (цэн, тэмпературы і 
да т.п.) ♦ a drop in the ocean кро пля/ка пля 
ў мо ры; at the drop of a hat за раз, ве льмі 
хут ка, адра зу 

drop2  v. 1. ка паць 2. па даць 3. кı даць; 
выпуска ць (з рук); кіда ць (пісьмо ў скрынку); 
drop anchor кı нуць я кар 4. зніжа цца, спа-
даць (пра цэны, тэмпературу, вецер і г.д.); 
drop one’s voice паніжа ць го лас 5. : drop 
one’s eyes fml апуска ць во чы; drop a stitch 
спуска ць во чка (у вязанні) ♦ drop dead ра п-
то ўна паме рці
drop in phr.v. захо дзіць, наве двацца
drop off phr.v. 1. змянша цца 2. BrE, 
infml задрама ць

dropper n. піпе тка 
droppings  n. pl. памёт (жывёл і 

птушак)
dross n. шлак 
drought n. за суха, сухме нь, суш
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drove1 n. гурт; гру па; ста так; in droves 
гру памі

drove2 past → drive2

drover n. гуртаўшчы к 
drown  v. 1. тапı ць; тапı цца; drown 

one’s sorrows тапı ць го ра (у гарэлцы) 2. за-
глуша ць, заглу шваць; His voice was drowned 
in the noise. Шум заглушыў яго голас.

drowsy  adj. асалаве лы, санлı вы, со н-
ны, якı  дрэ мле; I feel drowsy. Мяне цягне на 
сон.

drug n. 1. ле кі, ляка рства 2. нарко тык; а 
drug addict наркама н; drug traffi c кантра-
банда нарко тыкаў 

druggist n. AmE аптэ кар; фармацэ  ўт
drugstore n. AmE аптэ карская кра ма
drum1  n. 1. бараба н, бу бен 2. бо чка 

3. anat. бараба нная перапо нка
drum2   v. 1. біць у бараба н 2. бараба-

ніць, сту  каць ♦ drum smth. into smb.’s head 
убı ць што-н. у чыю -н. галаву 

drumbeat n. бараба нны бой 
drummer n. бараба ншчык
drumstick n. 1. бараба нная па лачка 

2. но жка (курыная, гусіная і да т.п., прыга-
таваная як ежа)

drunk1 n. п’я ны; п’я ная; п’я ніца
drunk2 adj. 1. п’я ны; dead drunk п’я ны 

да непрыто мнасці 2. ап’яне лы; drunk with 
success ап’яне лы ад по спеху

drunk3 p.p. → drink2

drunkard n. dated п’я ніца, п’янчу га
drunken adj. п’я ны; a drunken driv-

er п’я ны  вадзı цель
dry1  adj. 1. сухı ; turn dry вы сахнуць; Is 

my shirt dry yet? Мая кашуля ўжо высахла? 
2. сухı , без дажджу ; a dry spell перы яд без 
апа дкаў 3. сухı  (пра валасы, скуру); a sham-
poo for dry hair шампу нь для сухı х валасо ў 
4. сухı , несало дкі; dry white wine сухо е бе-
лае віно  5. сухı , хало дны, непрыве тны; a dry 
answer хало дны адка з 6. сасмя глы 7. неціка-
вы, ну дны 

dry2   v. сушы ць; сушы цца; со  хнуць, вы-
сыха ць; The paint dried. Фарба высахла; dry 
the dishes/hands выціра ць по суд/ру кі; dry 
one’s tears уціра ць слёзы
dry out  phr.v. 1. высыха ць 2. infml 
працверазı цца (ад алкаголю) 
dry up phr.v. перасыха ць, высыха ць 
(пра раку, возера і да т.п.)

dry-cleaning n. хімчы стка
dryer n. сушы лка; a tumble drier элект-

ры чная сушы лка для бялı зны 

dry goods  n. pl. BrE сухı я, сы пкія 
праду кты

dry measure  n. ме ра сы пкіх рэ -
чываў

dry rot n. парахня 
dry run n. про ба; sport про бны забе г 
DSS hist. (скар. ад Department of So-

cial Security) Міністэ рства сацыя льнага за-
беспячэ ння (у Вялікабрытаніі)

DTI  (скар. ад Department of Trade 
and Industry) Міністэ рства га ндлю і пра мы-
сло васці (у Вялікабрытаніі)

DTs  (скар. ад delirium tremens) med. 
бе лая гара чка 

dual adj. двайны ; дваı сты; She has dual 
nationality. Яна мае двайное грамадзянства. 

dual carriageway  n. ма гіст-
ра ль (з бар’ерам пасярэдзіне для бяспекі 
руху)

dub v. дублı раваць (фільм) 
dubious  adj. 1. двухсэнсо ўны; няя с-

ны; сумнı ўны 2. падазро ны 
duchess n. герцагı ня; княгı ня
duchy  n. ге рцагства; кня  ства; The 

Grand Duchy of Lithuania hist. Вялı кае Кня -
ства Літо ўскае

duck1  n. (pl. ducks or duck) ка чка ♦ a 
lame duck няўда чнік; а sitting duck лёгкі 
зда бы так, лёгкая здабы ча; like water off a 
duck’s back як з гу сі вада ; take to smth. like 
a duck to water ≅ адчува ць сябе  як ры ба ў 
вадзе ; прызвыча іцца ве льмі лёгка да чаго -н. 

duck2   v. 1. ху тка нахіля  цца; duck one’s 
head ху тка нагну ць галаву  2. акуна ць; аку-
нацца

duckling n. качаня , качанё
duct  n. 1. tech. труба , тру бка; про вад 

2. med. кана л
due1  n. 1. : To give him his due, he tried 

hard. Трэба аддаць яму належнае – ён вельмі 
стараўся. 2. pl. dues унёсак; harbour dues 
парто выя збо ры 

due2  adj. 1. нале жны; адпаве дны; with 
due attention з нале жнай ува гай; after due 
con sideration пасля  нале жнага разгля ду 
2. ча ка ны; якı  павı нен адбы цца; The train is 
due in fi ve minutes. Цягнік прыбудзе праз 
пяць хвілін; Your subscription is due. Вам трэ-
ба зрабіць унёсак♦ in due course у сваю  
чаргу , сваı м пара дкам

due3 adv. дакла дна, пра ма; It lies due south 
from here. Гэта знаходзіцца прама на поў-
дзень адсюль. 
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duel  n. дуэ ль, паяды нак; fi ght a duel 
бıц ца на дуэ лі

duet n. дуэ т
due to  prep. 1. праз, з-за; з прычы ны; 

The train arrived late due to thick fog. Цягнік 
спазніўся з прычыны густога туману. 2. дзя-
куючы; The team’s success was largely due to 
his efforts. Каманда перамагла дзякуючы яго 
намаганням.

dug past, p.p. → dig 
dugout n. 1. блінда ж 2. чо вен 
DUI  v. AmE (скар. ад driving under 

the infl uence) кірава нне тра нспартным сро  д-
кам у нецвяро зым ста не

duke  n. ге рцаг; grand duke эрцге рцаг; 
вялı кі князь

dulcimer n. mus. цымба лы 
dull adj. 1. ну дны, неціка вы 2. невыра зны, 

няя ркі 3. глухı  (пра гукі) 4. пахму рны (пра 
дзень, надвор’е) 5. тупы ; а dull pain тупы  
боль 6. тупы , дурны , неразу мны

duly  adv.  1. fml нале жным чы нам 2. у 
нале жны час, своечасо ва

dumb  adj. 1. нямы ; He was struck dumb. 
Ён анямеў. 2. infml тупы , неразу мны, бязмо з-
гі, дурны 

dumbfound v. ашаламля ць, ве льмі 
здзіўля ць 

dummy1  n. 1. ля лька; a tailor’s/dress-
maker’s dummy манеке н; He stands there like 
a stuffed dummy. Ён стаіць як балвaн. 2. пу-
сты шка (соска) 3. AmE, infml ду рань, ёлу-
пень, астало п, абэ лтух

dummy2  adj. падстаўны ; a dummy car-
tridge вучэ бны патро н; a dummy run про б-
ны рэйс; a dummy window несапра ўднае 
акно 

dump1  n. сме тнік; зва лка (таксама 
перан.)

dump2  v. 1. выкіда ць на зва лку/сме тнік 
2. зва льваць

dumpling  n. 1. клёцка 2. : a little 
dumpling of a child карапу зік

dumps n. pl. : the dumps марко та ♦ be 
down in the dumps infml марко ціцца

dunce n. dated тупı ца, ду рань 
dune n. дзю на
dung n. гной (ад жывёл); памёт
dungarees  n. pl. (рабо чы) кам бі-

незо н
dungeon n. казема т, турма  
duplex n. 1. дом на дзве сям’ı  2. ква-

тэ ра з пако ямі на двух паве рхах, двух па вяр-
хо вая кватэ ра 3. tech. ду плекс 

duplicate1  n. ко пія, дубліка т ♦ in 
duplicate у двух экзэмпля рах

duplicate2  v. падво йваць, здыма ць 
ко пію (з чаго-н.)

durable  adj. трыва лы, мо цны, на-
дзей ны; durable goods тава ры доўгатэрміно-
вага карыста ння

duration  n. fml даўжыня , праця г-
ласць; of short duration кароткачасо  вы; 
недаўгаве чны ♦ for the duration infml на 
праця гу пэ ўнага ча  су 

duress  n. fml прыму с; under duress 
пад прыму сам 

during prep. 1. на праця гу; During the 
whole of that time he didn’t say a word. На пра-
цягу ўсяго гэтага часу ён не сказаў ні слова. 
2. у час, падча с; This happened during the war 
Гэта здарылася ў час вайны.

dusk n. змярка нне, пры цемак; at dusk на 
змярка нні

dust1  n. пыл; gold dust залатано сны пя-
со к; a speck of dust пылı нка

dust2   v. 1. сціра ць пыл (з чаго-н.) 2. па-
сыпа ць (чым-н.); пылı ць

dustbin n. BrE кантэ йнер для сме цця 
duster  n. сурвэ тка; ану чка (для вы ці-

рання пылу)
dust-jacket n. суперво кладка 
dustman  (pl. -men) n. BrE прыбі-

раль шчык сме цця 
dustpan n. шу флік (для смецця)
dusty adj. пы льны
Dutch1  n. 1. нідэрла ндская мо ва 2. the 

Dutch гала ндцы, нідэрла ндцы 
Dutch2  adj. гала ндскі, нідэрла ндскі ♦ go 

Dutch (with smb.) плацı ць ко жнаму за сябе  
(у кафэ, рэстаране); рабı ць скла дчыну

Dutch courage  n. BrE, infml 
несапра ўдная му жнасць, кура ж пад уздзе ян-
нем алкаго лю

Dutchman (pl. -men) n. гала ндзец
Dutch treat  n. пачасту нак у скла д-

чыну, кал  ко жны пла ціць за сябе 
Dutchwoman  (pl. -women) n. га-

ла ндка
dutiful adj. паслухмя ны; адда ны 
duty n. 1. доўг, абавя зак; a sense of duty 

пачуццё абавя зку 2. pl. duties службо выя 
абавя зкі; дзяжу рства 3. по шліна; customs 
duty мы тная по шліна ♦ be on duty дзяжу-
рыць; off duty свабо дны

duty-free  adj. якı  не абклада ецца 
мы тнай по шлінай; duty-free goods бяспо ш-
лінныя тава ры
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duvet n. падшыва ная ко ўдра 
DVD comput. (скар. ад digital video-

disc/digital versatile disc) лı чбавы ўнівер-
саль ны дыск 

dwarf1  n. (pl. dwarfs or dwarves) 
1. гном 2. ка рлік

dwarf2  v. 1. замару джваць (рост, раз-
віццё) 2. падкрэ сліваць нязна чнасць (чаго-н./
каго-н.); The old houses were dwarfed by the 
new tower blocks. Новыя гмахі засланілі ста-
рыя хаты. 

dwarves pl. → dwarf1 

dwell1  v. (dwelt or dwelled) fml or lit. 
жыць, пражыва ць

dwell2  v. (on/upon) гавары ць/піса ць па-
драбя зна (пра што-н.); There’s no need to 
dwell on this matter. Hе трэба доўга спыняцца 
на гэтай справе

dwelling  n. fml жыллё (пра дом, ква-
тэру і да т.п.)

dwelling house n. BrE, law жылы  
дом

dwelt past, p.p. → dwell1

DWI AmE (скар. ад driving while 
intoxicated) кірава нне тра нспартным сро  д-
кам у нецвяро зым ста не 

dwindle v. (away) памянша цца, ска ра-
ча цца

dye1 n. фа рба, фарбава льнік 
dye2  v. фарбава ць
dyed-in-the-wool  adj. закаране-

лы; He is a dyed-in-the-wool conservative. Ён 
закаранелы кансерватар. 

dying  adj. перадсмяро тны; to one’s 
dying day да канца  дзён сваı х 

dyke n. = dike
dynamic adj. дынамı чны
dynamics n. дына міка 
dynamism n. дынамı зм 
dynamite n. дынамı т (таксама пе-

ран.)
dynamo  n. дына ма; infml a human 

dynamo энергı чны/нясто  мны чалаве к 
dynastic adj. дынасты чны 
dynasty n. дына стыя
dysentery n. med. дызeнтэры я 
dysfunction n. med. дысфу нкцыя 
dysfunctional adj. med. дыс фун к-

цы яна льны 
dyslexia n. med. дысле ксія 
dyslexic adj. med. дыслексı чны 
dyspepsia n. med. дыспепсı я 
dyspeptic adj. med. дыспепсı чны 

dystrophy n. med. дыстрафı я; muscu-
lar dystrophy мы шачная дыстрафı я 

Ee
E, e n. 5-я літара англійскага алфавіта 
E1 n. mus. но та «мі» 
E2 n. акадэмı чная адзна ка «ўмо ўна зда валь-

ня юча»; He got an E in/for French. Ён атры-
маў «умоўна здавальняюча» па французскай 
мове.

E3 (пісьмовае скар. ад East; Eastern) усхо д; 
усхо дні

each pron. ко жны; each other адзı н ад на-
го ; each and every усе  без выключэ ння, усе  
да аднаго 

eageradj. : be eager ве льмі хаце ць, пра г-
нуць; Hе was eager to succeed. Ён прагнуў 
поспеху. 

eagerlyadv. з нецярпе ннем, пра гна
eagerness n. нецярплı васць; запа л; ця га
eagle n. zool. аро л
ear1 n. 1. ву ха 2. слых; have an ear for mu-

sic мець до бры музы чны слых ♦ be all ears 
слу хаць ве льмі ўва жліва; be up to one’s ears 
in work/debt/problems быць па ву шы ў рабо-
це/даўга х/прабле мах; play by ear ігра ць на 
слых; turn a deaf ear (to smth./smb.) не 
звярта ць ува гі (на што-н./каго -н.)

ear2  n. ко лас; an ear corn ката х кукуру зы, 
пача так кукуру зы

earache n. вушны  боль; I’m having (an) 
earache. У мяне баляць вушы.

eardrum n. бараба нная перапо нка
earl n. граф (тытул у Вялікабрытаніі)
earlier  adj., adv. (выш. ст. ад early) ра-

не йшы; ране й; a week earlier ты дзень ране й, 
за ты дзень да гэ тага 

earliest1 n. : at the earliest не ране й як/
чым; They are not expected until Tuesday at the 
earliest. Іх чакаюць не раней як у аўторак.

earliest2 adj., adv. (найвыш. ст. ад ear-
ly) са мы ра нні; ране йшы за ўсı х

ear lobe n. anat. мо чка ву ха
early1  adj. 1. ра нні; пачатко вы; in early 

spring ра нняй вясно й, напрадве сні; на пача т-
ку вясны ; in the early 20th century на пача т-
ку XX стаго ддзя; He was in his early forties. 
Яму было крыху больш за сорак. 2. датэр-
міно вы; ху ткі; early elections датэрміно выя 
вы бары; We await your early reply. Мы 
спадзяёмся на ваш хуткі адказ; The train was 
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10 minutes early. Цягнік прыйшоў на 10 хві-
лін раней. 

early2 adv. ра на; за гадзя ♦ earlу on ране й, 
да гэ тага

earmark  v. прызнача ць (грошы, час і 
да т.п. для пэўнай мэты)

earn  v. 1. зарабля ць; earn а living зараб-
ляць на пражы так/пражыццё 2. заслуго ў-
ваць; Now have some rest, you’ve certainly 
earned it. Цяпер крыху адпачніце, вы безу-
моўна гэта заслужылі.

earner n. 1. асо ба, яка я зарабля е гро  шы; 
кармı цель; кармı целька 2. крынı ца дахо ду; 
a nice little earner infml ве льмі до брая крынı-
ца дахо ду 

earnest1 n. dated зада так; закла  д, зало г
earnest2  adj. 1. сур’ёзны; рашу чы 

2. шчы ры; an earnest wish шчы рае жада нне
earnest3  adv. : ♦ in earnest сур’ёзна; 

рашу ча; Are you in earnest? Ты гаворыш гэта 
сур’ёзна?

earnestly adv. сур’ёзна; праўдзı ва
earnings  n. pl. 1. зарабо так, заро бак 

2. прыбы так
earphone n. наву шнік
earring n. завушнı ца
earshot n. : ♦ within/out of earshot у ме-

жах/па-за ме жамi чу тнасці
Earth  n. таксама the Earth Зямля  (пла-

нета)
earth1  n. 1. зямля , зямны  шар 2. зямля , 

гле ба 3. : ♦ on earth infml (часта ў спалучэн-
ні з why, what, who, how, where у пытаннях 
як выраз здзіўлення, злосці і да т.п.); How on 
earth did she manage that? І як толькі ёй гэта 
ўдалося?

earth2 v. зазямля ць
earthenware n. гліня ны по суд; кера-

міка
earthly  adj. lit. зямны ; an earthly para-

dise зямны  рай
earthquake n. землятру с, землетра-

се нне
earthy  adj. 1. зямны ; жыццёвы 2. пра с-

цец кі; грубава ты; an earthy sense of humo ur 
грубава тае пачуццё гу мару 3. земляны ; 
зямлı сты

ease1  n. 1. лёгкасць, натура льнасць 2. спа-
ко й 3. mil. At ease! Вольна! ♦ be/feel ill at 
ease адчува ць сябе  няёмка; саро мецца

ease2  v. 1. аблягча ць; супако йваць; суні-
маць боль, трыво гу 2. аслабля ць; ease (inter-
national) tension аслабля ць (міжнаро днае) 
напру жанне

easel n. мальбе рт
easily  adv. 1. лёгка 2. несумне нна, без-

умо ўна
east1 n. усхо д; the Far/Middle East Далёкі/

Блı зкі Усхо д ♦ East or West home is best ≅ у 
гасця х до бра, а до  ма лепш; до бра гасцява цi, 
а ле пей у ро днай ха це

east2 adj. усхо дні; an east wind усхо дні ве-
цер; the east coast усхо дняе ўзбярэ жжа 

east3 adv. на ўсход; на ўсхо дзе
eastbound  adj. якı  накіро ўваецца 

або  вядзе  на ўсход; eastbound traffi c рух 
 тра н с парту на ўсход

East End  n. the East End Іст-Энд 
(прамысловы і партовы раён у Лондане)

Easter n. Вялı кдзень; at Easter на Вялı к-
дзень; an Easter egg веліко днае я йка

eastern  adj. усхо дні; Eastern Europe 
Усхо дняя Еўро па

easterner  n. чалаве к, якı  пахо дзіць з 
усхо дняй ча сткі краı  ны (асабліва ў ЗША)

eastward(s)() adv. на ўсход
easy1 adj. 1. лёгкі, няця жкі 2. натура льны, 

про сты 3. спако йны; бестурбо  тны 4. прые м-
ны; дружалю бны 5. паво льны ♦ as easy as 
anything/as ABC infml ве льмі лёгкі; лёгка; 
про ста; easy money лёгкі заро бак; have an 
easy time BrE жыць без турбо т

easy2 adv. (як загад) асцяро жна!; Go easy 
with that chair – one of its legs is loose. Асця-
рожна з гэтым крэслам – адна ножка хістаец-
ца. ♦ be easier said than done лягчэ й сказа ць, 
чым зрабı ць; take it easy infml не хвалява цца, 
не злаваць; Take it easy! Don’t panic. Не хвалюй-
ся! Не панікуй!; take things easy пра ца ва  ць 
не ве льмі руплı ва, пацı ху; не напру ж вацца

easy chair n. крэ сла
easy-going  adj. бесклапо тны, бес-

турбо тны; памярко ўны
eat  v. (ate, eaten) 1. е сці, сілкава цца, пад-

мацо ўвацца; харчава  цца 2. infml непако іць; 
трыво жыць; раздражня ць; What’s eating you? 
Што з табой? Што цябе трывожыць? ♦ eat 
humble pie BrE прыхо дзіць з пакая ннем; eat 
like a horse е сці шмат; I could eat a horse 
 infml я ве льмі гало дны; eat one’s words ад-
маў ля цца ад ска занага, браць сло вы наза д; 
eat out of smb.’s hand паднача  львацца ка-
му  -н., быць паслухмя ным
eat away  phr.v. (at) раз’яда  ць; 
разбу ра ць
eat up phr.v. даяда ць

eatableadj. ядо мы, прыда тны для яды 
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eaten p.p. → eat
eater  n. ядо к; I’ve never been a big eater. 

Я ніколі не еў многа; Are you a meat eаter? 
Вы ўжываеце мяса?

eaves n. pl. застрэ шак; карнı з (страхі)
eavesdrop  v. (on) падслухо ўваць; 

пра слухо ўваць; The police eavesdropped on 
his telephone conversations. Паліцыя праслу-
хоўвала яго тэлефонныя размовы.

ebb1 n. 1. (марскі) адлı ў 2. заняпа д, па гар-
шэ нне, рэгрэ с; at a low ebb у заняпа дзе ♦ the 
ebb and fl ow узды м і спад (якія паў та ра-
юцца) 

ebb2  v. 1. убыва ць (пра ваду) 2. слабе ць, 
змянша цца

ebony1 n. чо рнае/эбе навае дрэ ва
ebony2  adj. з чо рнага дрэ  ва ці ко леру 

чо рнага дрэ  ва
EC  n. (скар. ад European Community) 

Еўрапе йская супо льнасць
eccentric1  n. дзіва к, чалаве к з дзі-

вац твамі 
eccentric2  adj. эксцэнтры чны, дзі ва-

кава ты; незвыча йны, дзı ўны
eccentricity  n. эксцэнтры чнасць; 

экстравага нтнасць; дзіва цтва
ecclesiastic(al) () adj. царко ўны; 

духо ўны; ecclesiastic music царко ўная му-
зыка

ECG n. (скар. ад electrocardiоgram) 
электракардыягра ма, ЭКГ

echo1  n. (pl. echoes) рэ ха; во дгук, адга-
ло сак (таксама перан.)

echo2  v. 1. аддава цца рэ хам, адгука цца 
2. паўтара ць (асабліва ў знак згоды)

eclectic adj. fml эклекты чны
eclipse  n. 1. зацьме нне; a total/partial 

eclipse по ўнае/частко вае зацьме нне; an eclip-
se of the moon/sun зацьме нне ме сяца/со нца 
2. fml заняпа д 

ecological adj. экaлагı чны
ecologist n. эко лаг
ecology n. экало гія
economic  adj. эканамı чны; гаспа-

да р чы; economic growth/cooperation/reforms 
экaнамı чны рост/эканамı  чнае супра цо ўніцт-
ва/эканамı чныя рэфо рмы

economical  adj. ашча дны, бераж-
лı вы, экано мны

economically  adv. ашча дна, бе-
раж лı вa, экано мнa

economics n. экано міка
economist n. эканамı ст

economize, BrE -ise  v. экано міць, 
ашчаджа ць, быць экано мным/ашча дным 

economy  n. 1. экано мія; беражлı-
васць, ашча днасць, economy class турысты ч-
ны/туры сцкі клас; We fl ew economy class. Мы 
ляцелі эканомкласам. 2. экано міка; га спа-
дарка; the national economy наро дная га с-
пада рка (краіны)

ecosystem n. экалагı чная сістэ  ма, 
экасістэ  ма

ecotourism n. экатуры зм
ecstasy n. экста з, захапле нне 
ecstatic adj. захо плены, у захапле нні, 

у экста зе
ecumenism n. экуменı зм
eczema n. med. экзэ ма
ed. n. (пісьмовае скар. ад editor, edition) 1. рэ-

да ктар 2. выда нне
eddy  n. вір; віхо р (пра ваду, пыл, павет-

ра) (таксама перан.)
Eden n. Эдэ м; рай
edge1  n. 1. край, беражо к; the edge of 

a forest узле сак; at the water’s edge ля са май 
вады  2. лязо ; вастрыё; The knife has a very 
sharp edge. У нажа вельмі вострае лязо. 
♦ have an edge on/over smb./smth. мець пе-
рава гу над кім-н./чым.-н.; on edge нерво вы; у 
нерво вым ста не

edge2 v. 1.  (павольна, асцярожна) ру хаць; 
ру хацца; edge oneself/one’s way праціска цца 
2. абшыва ць, аблямо ўваць 

edgeways adv. BrE бо кам
edgy adj. infml нерво вы, узбу джаны
edible adj. ядо мы, прыда тны для яды 
ediсt n. fml зако н; ука з; эды кт
edifi ce n. fml гмах, збудава нне
edit v. 1. рэдагава ць, рыхтава ць да дру ку 

2. манцı раваць (фільм, тэле- або радыёпе-
радачу) 3. быць рэда ктарам (газеты, часопі-
са, кнігі і да т.п.)
edit out  phr.v. выкрэ сліваць, 
выкіда ць (пры рэдагаванні)

edition n. 1. выда нне; fi rst/second editi-
on пе ршае/друго е выда нне 2. накла д, тыра ж

editor  n. 1. рэда ктар 2. мантажо р 
3. com put. рэда ктар; прагра ма рэдагава ння

editorial1  n. перадавы  /рэдакцы йны 
арты кул

editorial2  adj. рэдакцы йны; рэда к-
тарскі

educate  v. дава ць адука цыю, наву-
чаць; выхо ўваць 

educated adj. адукава ны
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education n. 1. адука цыя; навуча н-
не, выхaва нне; primary/secondary/higher ed-
ucation пачатко вая/сярэ дняя/вышэ йшая аду-
ка цыя; compulsory education абавязко вая 
адука цыя; the state education system дзяр-
жаў ная сістэ  ма адука цыі; a man of little edu-
cation малаадукава ны чалаве к; get/receive an 
education атрыма ць адука цыю 2. Education 
мето дыка навуча ння

educational  adj. адукацы йны; 
ву чэ бны; выхава ўчы

educator  n. fml 1. BrE наста ўнік, 
вы хава цель 2. AmE дзe яч у галіне  адука цыі, 
выхава ння

eel n. zool. вуго р (рыба)
eerie  adj. жу дасны, страшэ  нны, ву с ціш-

ны; таямнı чы
efface v. fml 1. сціра ць 2. выкрэ сліваць
effect  n. 1. вы нік, эфе кт, рэзульта т; an 

adverse effect шко дны эфе кт; I tried to infl u-
ence him but with no effect. Я спрабаваў 
паўплываць на яго, але безвынікова. 2. уздзе-
янне; уплы ў, ура жанне; the effect of light 
уздзе янне святла ; for effect напака з; He be-
haves like that for effect. Ён выстаўляе сябе 
такім чынам напаказ. 3. pl. effects fml асабı с-
тaя маёмасць, рэ чы ♦ come/go into effect 
здзяйсня цца; The plan never went into effect. 
План ніколі не быў здзейснены; be brought/ 
be put into effect ажыццяўля цца; in effect 1) 
факты чна; In effect, the two methods are identi-
cal. Фактычна абодва метады аднолькавыя. 
2) (пра закон або правілы) дзе йнічаць; The 
law is in effect in most states. Гэты закон 
дзейнічае ў большасці штатаў; to the effect 
that... у тым сэнсе, што...; He sent a letter to 
the effect that he would not come. Ён прыслаў 
ліст (у тым сэнсе), што не прыедзе. 

effective  adj. 1. дзе йсны, эфекты ўны 
2. факты чны, рэа льны

effectively  adv. 1. дзе йсна, эфекты ў-
на 2. факты чна

effectiveness  n. эфекты  ўнасць, 
дзе  й снасць 

effeminate  adj. derog. жанчынапа-
доб ны; спе шчаны

effervescent  adj. 1. шыпу чы (пра 
напоі) 2. кіпу чы, энергı чны, дзе йны (пра лю-
дзей і іх паводзіны)

effi cacious  adj. fml дзе йсны, эфек-
ты ў ны; an effi cacious remedy дзе йсны сро-
дак 

effi cacy  n. fml дзе йснасць, эфекты ў-
насць

effi ciency  n. 1. эфекты ўнасць, дзе й с-
насць 2. tech. каэфіцые нт кары снага дзе  яння

effi cient  adj. 1. уме лы, здо льны; талко-
вы 2. эфекты ўны, дзе йсны 

effi ciently adv. эфекты ўна, прадукты ў-
на, плённа, дзе йсна

effi gy  n. выя ва чалавека (зроб леная з 
дрэва, паперы і да т.п.)

effort  n. 1. намага нне, вы сілкі, напру-
жанне; without effort без намага нняў, лёгка; 
spare no effort не шкадава ць сіл 2. спро ба; 
за хады; make an effort/no effort/every effort 
рабı ць спро бу/не спрабава ць/прыкла сці ўсе 
намага нні; The prisoner made no effort to es-
cape. Зняволены не спрабаваў уцячы.

effortless  adj. якı  не патрабу е нама-
ганняў/вы сілкаў; лёгкі

effortlessly  adv. без намага нняў/вы -
сілкаў; лёгка

effrontery  n. fml наха бства, наха б-
насць; бессаро  мнасць

effusion  n. 1. tech. выцяка нне; вы ліц-
цё; эфу зія 2. fml бу рнае выка званне, выяўле н-
не пачу ццяў

effusive  adj. нястры маны ў выка з-
ванні або  выяўле нні пачу ццяў

e.g. (пісьмовае скар. ад лацін. exempli gratia) 
напры клад (напр.); vegetables, e.g. cabbage, 
carrots, onions гаро дніна, напры клад капу с-
та, мо рква, цыбу ля 

egalitarian adj. эгаліта рны
egg  n. я йка, яйцо ; a soft-/hard-boiled egg 

яйка ўсмя тку/ўкруту ю; fried eggs яе чня; 
scrambled eggs яе чня-баўту шка; egg yolks/
whites яе чныя жаўткı /бялкı  ♦ have egg on 
one’s face infml асканда ліцца; put all one’s 
eggs in one basket кла сці ўсе я йкі ў адзı н ко-
шык (перан.)
egg on phr.v. падбухто рваць, падбіва ць

egghead  n. infml, derog. яйцагало вы 
(пра інтэлектуалаў)

eggplant n. bot. баклажа н 
eggshell n. шкарлупı на (яйка)
ego n. рhilos. я (сам) ♦ have a big 

ego быць ве льмі высо  кай ду мкі пра сябе 
egoism   n. эгаı зм, эгаіс-

ты ч насць, сябелю бства
egoist n. эгаı ст, сябелю б
egotism   n. ганарлı васць, 

самаўзвышэ нне, пы ха
ego(t)istic () () adj. эга-

іс ты чны
Egyptian1 n. егіпця нін; егіпця нка; the 

Egyptians егіпця не



Egyptian 195 electric

Egyptian2 adj. егı пецкі
eh  interj. BrE (вокліч здзіўлення або сум-

нення) 1. як? што (вы ка жаце)?; He is ill in 
bed. – Eh? Ён ляжыць хворы. – Што (вы ка-
жаце)? 2. (ці не) так? You were lucky, eh? Табе 
пашанцавала, (ці не) так?

eider  n. (pl. eider or eiders) zool. га га 
(палярная качка)

eiderdown  n. 1. пухо вая (прашы-
тая) ко ўдра 2. гага чы пух

eight num., п. во сем; васьмёрка
eighteen num., n. васямна ццаць
eighteenth  num., n. васямна ццаты; an 

eighteenth (адна ) васямна ццатая ча стка
eighth  num., n. во сьмы; an eighth (адна ) 

во сьмая ча стка
eightieth  num., n. васьмідзяся ты; an 

eightieth (адна ) васьмідзяся тая ча стка 
eighty  num., n. во семдзесят; the eighties 

васьмідзяся тыя гады 
either1 adj., pron. 1. ко жны, любы  з 

двух/люба я з дзвюх; або два, абе дзве; There 
were trees on either side of the street. Па 
абодва бакі вуліцы раслі дрэвы. 2. (у адм. ск.) 
ні той, ні другı ; I’ve lived in New York and 
Chi cago but I don’t like either city very much. 
Я жыў у Нью-Ёрку і Чыкага, але мне не па-
дабаецца ніводзін з іх. 

either2  adv. (толькі ў адм. ск.) 
такса ма; He can’t hear and he can hardly see 
either. Ён не чуе і не бачыць таксама. 

either... or  conj. ці ... ці , або  ... або ; 
(у адм. ск.) ні ... ні; We expect him either today 
or tomorrow. Мы чакаем яго сёння або заў-
тра; He won’t come either today or tomorrow. 
Ён не прыедзе ні сёння, ні заўтра.

ejaculate  v. 1. physiol. вывярга ць 
(семя) 2. fml ускліка ць; выгу кваць 

ejaculation n. 1. physiol. эякуля -
цыя 2. во кліч, вы крык

eject v. (from) 1. fml выганя ць; вы ся-
ля ць 2. выкı дваць; вывярга ць

ejection n. 1. fml выгна нне; высяле н-
не 2. выкı дванне, вы кід; вывяржэ  нне 
eke out  phr.v. 1. : eke smth. out 
расця г ваць (прыпасы, грошы на большы 
тэр мін) 2. : eke out a living ма ла зарабля ць; 
перабі вац ца сяк-так

elaborate1  adj. дэталёвы; склада ны; 
стара нна распрацава ны

elaborate2  v. 1. стара нна/дэталёва 
распрацо ўваць 2. (on/upon) удакладня ць; 
пры во дзіць но вую інфарма цыю

elaboration  n. дэталёвая рас пра-
цо ўка; падрабя знае абмеркава нне 

elapse  v. fml прахо  дзіць, міна ць (пра 
час)

elastic1 n. 1. гу мка 2. рызı нка (шнуpок)
elastic2 adj. эласты чны, пру гкі; гну ткі, 

гı бкі (таксама перан.)
elastic band n. BrE то нкая кру г-

лая рызı нка (для кветак, папер і да т.п.)
elasticity  n. гну ткасць, гı бкасць; 

пру гкасць, эласты чнасць
elated  adj. (at/by) ве льмі шчаслı вы, 

усхвалява ны; у прыўзня тым настро  і
elation  n. захапле нне; прыўзня ты на-

стро й
elbow1 n. 1. ло каць 2. tech. кале на (тру-

бы) ♦ out at the elbows абтрапа ны, падра ны 
на ло кцях

elbow2 v. прабiра цца, праціска цца, пра-
штурхо ўвацца (з дапамогай локцяў); She el-
bowed her way through the crowd. Яна пра-
ціснулася праз натоўп.

elder1  n. 1. старэ йшы; You should have 
more respect for your elders. Вы павінны ста-
віцца з большай павагай да старэйшых. 
2. старэ йшына 

elder2  adj. старэ  йшы (y сям’і); my elder 
son/brother мой старэ  йшы сын/брат

elder3 п. bot. бузiна 
elderberry n. я гада бузіны 
elderly  adj. пажылы , у гада х, ста лага 

ве ку
eldest adj. са мы старэ йшы (у сям’і); my 

eldest sister мая  са мая старэ йшая сястра  
elect  v. выбіра ць, абіра ць (праз гала са-

ванне); He was elected President. Яго абралі 
прэзідэнтам; elect smb. to Parliament/the 
Senate выбіра ць каго -н. у парла мент/сена т

election n. 1. вы бары; the general elec-
tion усеагу льныя вы бары; an election campa-
ign вы барчая кампа нія 2. выбра нне

elector n. вы баршчык
electoral  adj. вы барчы; аn electoral 

reform/system вы барчая рэфо рма/сістэ ма; an 
electoral register/roll спіс вы баршчыкаў

electorate n. электара т, вы баршчыкі
electric  adj. 1. электры чны; an elec-

tric bill раху нак за электры чнасць; an elec-
tric current электры чны ток; an electric plug 
электры чны штэ псель; an electric socket 
элек тры чная разе тка 2. наэлектрызава  ны; 
The atmosphere in the hall was electric. Ат ма-
сфера ў зале была наэлектрызавана.
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electrical adj. электры чны; electrical 
energy электраэнe ргія; electrical devices элект-
рапрыбо ры

electric chair n. the electric chair, 
таксама the chair электры чны стул (метад 
смяротнага пакарання, асабліва ў ЗША)

electrician  n. эле ктрык, электратэ х-
нік, электраманцёр

electricity  n. электры чнасць; The 
motor is run by electricity. Матор прыводзіцца 
ў рух электраэнергіяй.

electrifi cation n. электрыфіка цыя
electrify  v. 1. электрыфікава ць 

2. элек трызава ць (перан.); узбуджа ць
electrocardiogram  n. 

med. электракардыягра ма
electrocute  v. ра ніць або  забіва ць 

электры чным то кам
electrocution n. пакара нне сме р-

цю на электры чным сту ле
electrode n. tech. электро д 
electromagnetic  adj. phys. 

электрамагнı тны; electromagnetic fi elds элект-
рамагнı тныя палı 

electron n. phys. электро н
electronic adj. электро нны
electronic mail  n. fml элект-

рон ная по шта
electronics n. электро ніка
elegance  n. вы танчанасць, элега нт-

насць
elegant adj. вы танчаны, элега нтны 
elegantly adv. вы танчана, элега нтна
elegy n. эле гія
element n. 1. элеме нт (у розных знач.) 

2. (нязначная) ча стка; кампане нт; ры са; There 
is an element of truth in his words. У яго сло-
вах ёсць доля праўды. 3. асяро ддзе, ак ружэ н-
не ♦ be in/out of one’s element быць у сваёй/
не ў сваёй стыхı і

elemental adj. fml 1. про сты, асно ў-
ны 2. стыхı йны

elementary  adj. элемента  рны, 
про  сты

elements  n. pl. 1. the elements на-
дво р’е; звыч. дрэ ннае надво  р’е 2. (of) асно-
вы; elements of algebra асно вы а лгебры; the 
four elements зямля , вада , паве тра і аго нь

elephant n. zool. слон 
elevate  v. fml падыма ць, узніма ць, уз-

ды ма ць; узвыша ць
elevated adj. 1. узня ты, высо  кі 2. уз-

нёслы (пра стыль, мову)

elevation  n. 1. узды м, пад’ём; павы-
шэ нне 2. вышыня  над узро ўнем мо ра

elevator  n. 1. AmE ліфт 2. элева тар 
3. tech. пад’ёмнік 

eleven num., n. адзіна ццаць
elevenses n. BrE, infml, dated ка ва, чай 

або  лёгкі пераку с (а адзінаццатай гадзіне)
eleventh num., n. адзіна ццаты; an elev-

enth адзіна ццатая ча стка ♦ at the eleventh 
hour у са мы апо шні мо мант

elf n. (pl. elves) эльф 
elicit  v. fml дабіва цца (адказу, інфарма-

цыі); We could elicit no response from him. Мы 
не маглі дабіцца ад яго (аніякага) адказу.

eligible adj. 1. (for) той, хто ма е пра -
ва на што-н.; be elіgible to vote мець пра ва 
галасава ць/прыма ць удзе л у вы барах 2. пры-
да тны, прыго дны; падыхо дзячы 

eliminate  v. 1. выключа ць; ліквіда-
ваць; пазбаўля цца; eliminate trade barriers 
ліквідава ць гандлёвыя бар’е ры 2. fml забі-
ваць (каго-н.)

elimination n. (of) 1. пазбаўле нне; 
ліквіда цыя; эліміна цыя; the elimination of 
chemical weapons ліквіда цыя хімı чнай збро і 
2. выключэ нне; адсе ў 3. забо йства

elite1 n. элı та, адбо рная ча стка
elite2 adj. элı тны, адбо рны 
elitist adj. эліта рны, элı тны 
elixir n. poet. эліксı р; панацэ я
Elizabethan adj. eлізаве цінскі (пра 

перыяд англійскай каралевы Елізаветы І 
(1558–1603)); Elizabethan England А нглія 
эпо хі Елізаве ты І; Elizabethan literature 
літарату ра елізаве цінскай эпо хі

elk n. (pl. elk or elks) zool. лось
ellipse n. math. э ліпс; ава л
ellipses pl. → ellipsis
ellipsis n. (pl. ellipses) ling. э ліпсіс
elliptical adj. 1. math. эліпсо ідны 2. ling. 

эліпты чны, няпо ўны
elm n. bot. вяз
elocution  n. ара тарскае, прамо ў-

ніцкае майстэ рства 
elongated  adj. падо ўжаны (у пра-

сторы)
eloquence n. красамо ўнасць, кра са-

мо ўства
eloquent adj. красамо  ўны; выра зны 

(таксама перан.)
else1 adv. 1. яшчэ ; іна кш; другı , ı ншы; Who 

(what) else? Хто (што) яшчэ?; How else? Як 
жа інакш?; somebody else хто-не будзь ı ншы 
(другı ) 2. (у адм. ск.) больш, бо лей; Nothing 
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else, thank you. Больш нічога (не трэба), 
дзякуй.

else2  conj. : ♦ (or) else іна кш, іна чай; Run 
or else you’ll be late. Бяжы, інакш спознішся.

elsewhere adv. (дзе-не будзь) у ı ншым 
ме сцы, куды -не будзь яшчэ ; Prices are higher 
here than elsewhere. Цэны тут вышэйшыя, 
чым дзе. 

ELT  (скар. ад English Language Tea-
ching) выклада нне англı йскай мо вы

elude v. пазбяга ць, ухіля цца, уніка ць
elusive adj. ухı лісты, унı клівы; an elu-

sive criminal няўло ўны злачы нца
elves pl. → elf
’em  pron. infml = them : Tell ’em to 

 co me. Скажы ім, каб прыйшлі.
email1  таксама e-mail, E-mail n. 

электро нная по шта, імэ йл
email2  v. пасыла ць электро ннай по ш-

тай
emanate  v. fml 1. вылуча ць, выпра-

ме ньваць; выпраме ньвацца 2. (from) выхо-
дзіць, пахо дзіць, зыхо дзіць; He emanates 
sympathy. Ад яго зыходзіць спачуванне.

emancipate  v. вызваля ць; эман сі-
пı раваць; emancipate slaves вызваля ць рабо  ў, 
няво льнікаў

emancipation  n. вызвале нне, 
па збаўле нне; эмансіпа цыя

embankment  n. набярэ жная; 
на сып

embargo  n. (pl. embargoes) эмба р-
га; забаро на

embark  v. садзı ць; садзı цца на ка ра-
бе ль; грузı ць; грузı цца на карабе ль 
embark on phr.v. пачына ць (што-н.), 
бра цца за (што-н. новае і цяжкае); The coun-
try embarked on new radical reforms. Краіна 
пачала новыя радыкальныя рэформы; em-
bark on an adventure пуска цца ў невядо мае

embarkation  n. паса дка; па-
грузка

embarrass v. 1. бянтэ жыць; She was 
embarrassed by the question. Пытанне збянтэ-
жыла яе. 2. перашкаджа ць, заміна ць; уск лад-
ня ць 

embarrassing  adj. якı /што бянтэ-
жыць; embarrassing questions нетакто ўныя/
недаліка тныя пыта нні; an embarrassing situ-
ation няёмкае стано вішча

embarrassment  n. 1. (at) збян-
тэ жанасць 2. перашко да; цяжа р; даку  ка; fi -

nancial embarrassment даўгı , безграшо ўе 
♦ an embarrassment of riches зана дта бага ты 
вы бар

embassy n. пасо льства, амбаса да
embattled  adj. fml 1. той, якı  знахо -

дзіцца ў ця жкім стано вішчы (пра чалавека, 
фірму, арганізацыю і да т.п.) 2. акру жаны, 
абкру жаны (ворагамі)

embed v. 1. (in) замацо ўваць (у чым.-н.); 
мо цна трыма цца (у чым.-н.) 2. укараня цца 
(пра ідэі, пачуцці); запада ць (у душу); урэ з-
вацца (у памяць)

embellish  v. fml 1. (with) упрыго ж-
ваць 2. прыма ньваць, прысачыня  ць 

ember  n. звыч. pl. пры сак, гара чы по-
пел; вуго лле, што яшчэ  тле е

embezzle v. прысво йваць, растра чваць 
(чужыя грошы)

embezzlement  n. растра та, кра-
дзе ж

embitter  v. азлабля ць; раззлава  ць; 
выкліка ць го рыч

emblem n. эмбле ма, сı мвал 
embodiment  n. fml (of) увасаб-

ленне
embody v. 1. увасабля ць 2. fml ук лю-

ча ць, змяшча ць; The proposal was embodied 
in the resolution. Гэта прапанова была ўклю-
чана ў пастанову. 

embrace1  п. абды мкі; He held her in 
a warm embrace. Ён з цеплынёй абняў яе.

embrace2 v. fml 1. абніма ць; абніма ц-
ца; абдыма ць; абдыма цца 2. ахапля ць, ахо п-
ліваць; уключа ць; The talks embraced a wide 
range of issues. Перамовы ўключалі шырокае 
кола пытанняў. 3. прыма ць, падзяля ць (ідэі, 
прапановы і да т.п.)

embroider v. вышыва ць
embroidery  n. вышыва нне; вы-

шыўка; a piece of embroidery вышыва нка
embryo  n. заро дак ♦ in embryo у 

заро дкавым ста не; My plan is still in embryo. 
Мой план пакуль што мала распрацаваны.

embryonic  adj. fml эмбрыяна ль-
ны; at an embryonic stage у заро дкавым ста не

emend  v. fml выпраўля ць памы лкі (у 
рукапісе перад друкаваннем)

emerald1 n. 1. смара гд, ізумру д 2. сма-
ра гдавы/ізумру дны ко лер

emerald2 adj. смара гдавы, ізумру дны 
Emerald Isle  n. the Emerald Isle 

lit. «Ізумру дны во страў», Ірла ндыя
emerge  v. з’яўля цца; узніка ць; выхо-

дзіць; усплыва ць (таксама перан.); No new 
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facts have emerged so far. Пакуль што не 
з’явілася ніякіх новых фактаў.

emergence  n. з’яўле нне; узнік-
ненне

emergency  n. непрадба чаны вы-
падак; надзвыча йныя абста віны; in case of 
emergency у вы падку кра йняй неабхо днасці; 
an emergency exit запасны  вы хад; an emer-
gency landing вы мушаная паса дка; a state of 
emergency надзвыча йнае стано  вішча

emigrant  n. эмігра нт; эмігра нтка; 
перасяле нец; перасяле нка

emigrate  v. эміграва ць, эмігры ра-
вaць; перасяля цца

emigration  n. эмігра цыя; пера ся-
ле нне

emigre n. эмігра нт (звыч. палітычны)
eminence  n. 1. высо кае стано вішча; 

вядо масць (у навуцы, мастацтве і да т.п.) 
2. Your (His) Eminence Ва ша (Яго ) пра-
асвяшчэ нства

eminent adj. выда тны; славу ты, зна-
камı ты

emir n. эмı р
emirate  n. эміра т; the United Arab 

Emi rates Аб’ядна ныя Ара бскія Эміра ты
emission  n. 1. fml выдзяле нне, вы пра-

ме ньванне 2. эмı сія
emit  v. выдзяля ць, вылуча ць (цяпло, 

святло і да т.п.), выпраме ньваць
emotion n. 1. пачуццё, эмо цыя 2. хва-

ля ва нне, усхвалява насць; His voice trembled 
with emotion. Яго голас дрыжаў ад хваля-
вання.

emotional  adj. 1. эмацыяна льны; 
хва лю ючы 2. усхвалява ны

emotionally  adv. эмацыяна льна; 
усхвалява на, з хвалява ннем

emotive  adj. хвалю ючы; an emotive 
issue/word хвалю ючае пыта нне/сло ва

empathy  n. (with, between) супе ра-
жыва нне; спачува нне, спага да 

emperor n. імпера тар
emphasis  n. (pl. emphases) 1. пад-

крэс ліванне, выдзяле нне; выра знасць; place/
lay/put special emрhasis on smth. асаблı ва 
падкрэ сліваць/выдзяля ць што-н., надава ць 
асаблı вае значэ  нне чаму -н. 2. ling. эмфа за, 
на ціск

emphasize, BrE -ise  v. падкрэ с лі-
ваць, выдзяля ць, вылуча ць; ста віць лагı чны 
на ціск

emphatic  adj. эмфаты чны, выра зны, 
мо цны; катэгары чны

emphatically  adv. выра зна; шмат-
зна чна; катэгары чна

empire  n. імпе рыя; the Roman em-
pire Ры мская імпе рыя 

empirical adj. эмпіры чны, заснава  ны 
на во пыце, на пра ктыцы

empiricism n. philos. эмпіры зм
employ  v. 1. найма ць, дава ць рабо ту; 

The factory employs 500 men. На фабрыцы 
працуе 500 рабочых. 2. скарысто  ўваць, ужы-
ва ць; He employed a new method. Ён ужыў 
новы метад.

employee  n. слу жачы; слу -
жачая; службо вец; працаўнı к; працаўнı ца

employer  n. прадпрыма льнік, рабо-
тада вец/работада ўца

employment  n. 1. пра ца, рабо та, 
слу жба, заня так 2. заня тасць; full employ-
ment по ўная заня тасць, адсу тнасць беспра-
цо ўя 3.  fml (of) скарыста ннe

employment agency  n. 
бюро /аге нцтва па працаўладкава нні

empower  v. 1. fml упаўнава жваць 
2. дазваля ць, дава ць магчы масць, пра ва (ра-
біць што-н.); The college is empowered to give 
degrees. Гэты каледж мае права прысвoйваць 
(навуковыя) ступені.

empress n. імператры ца
empties n. pl. паро жняя та ра (бутэль-

кі, скрынкі і да т.п.) 
emptiness  n. 1. пустата ; спусто ша-

насць 2. беззмясто ўнасць
empty1  adj. 1. паро жні, пусты ; on an 

empty stomach на шча 2. беззмясто ўны 
3. несур’ёзны (пра планы, абяцанні і да т.п.) 

empty2 v. 1. (out) апаражня ць; He emp-
tied the water out of the vase. Ён выліў з вазы 
ваду. 2. пусце ць; The streets emptied when the 
rain started. Вуліцы апусцелі, калі пачаўся 
дождж. 3. (out) эвакуı раваць 4. (into) упада ць 
(пра раку); The Nile empties into the Medi-
terranean Sea. Ніл упадае ў Міжземнае мора.

empty-handed  adj. з пусты мі 
рука мі, ні з чым; He returned empty-handed. 
Ён вярнуўся ні з чым.

emu n. (pl. emu or emus) zool. э му
emulate  v. fml перайма ць (што-н. у 

каго-н.); спабо рнічаць
emulation  n. перайма нне; спабо  р-

ніцтва
emulsion  n. эму льсія; emulsion paint 

эмульсı йная фа рба
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enable  v. 1. дава ць магчы масць; да-
зваля ць; The new test will enable doctors to de-
tect the disease early. Новы тэст дазволіць 
урачам распазнаваць гэта захворванне на 
ранняй стадыі. 2. упаўнава жваць

enact  v. 1. уво дзіць у дзе янне (закон, 
па станову і да т.п.) 2. fml разы грываць (п’есу, 
ролю)

enamel1  n. 1. эма ль (у розных знач.) 
2. палı ва

enamel2  v. пакрыва ць эма ллю або  
палı вай, эмалірава ць 

enamelled2  adj. 1. эмалірава ны, па-
кры ты эма ллю; enamelled tableware эма лі-
рава ны по суд 2. паліва ны

en bloc  adv. франц. ра зам, ца лкам; о п-
там; They all resigned en bloc. Яны падалі ў 
адстаўку ўсе разам. 

encamp  v. fml размяшча ць; раз мя-
шча цца; стая ць ла герам

encapsulate  v. fml (in) ко ратка 
выка зваць, выклада ць (факт, думку) 

enchant  v. 1. fml чарава ць, зачаро ў-
ваць 2. прыво дзіць у захапле нне 

enchanting adj. чаро ўны, абая льны
enchantment n. 1. fml зачарава н-

не, чаро ўнасць, абая  нне 2. чарадзе йства, ча-
раўнı цтва

encircle  v. акружа ць, абкружа ць; а 
house encircled by trees дом, абкру жаны дрэ-
вамі

enclave n. geog. анкла ў
enclose  v. 1. абгаро джваць 2. укла-

даць (у канверт, пакет); please fi nd enclosed 
fml да гэ тага дадаём

enclosure  n. 1. абгаро джанае ме сца 
2. улажэ нне (дадатковая рэч у канверце, па-
кеце)

encode v. кадзı раваць, шыфрава ць
encompass  v. fml 1. уключа ць; The 

study encompasses a number of social prob-
lems. Даследаванне ўключае шэраг сацыяль-
ных праблем. 2. абкружа ць, акружа ць

encore1  n. выкліка нне на біс; give/play 
an encore выко нваць на біс

encore2 interj. біс!
encounter1 n. (with) сустрэ  ча (неча-

каная); an encounter with danger небяспе ч-
ная сустрэ ча

encounter2 v. сустрака ць (нечакана); 
сустрака цца; сутыка цца; encounter diffi cul-
ties сутыка цца з ця жкасцямi

encourage v. падбадзёрваць, заах-
воч ваць; падтры  мліваць

encouragement  n. адабрэ нне, 
падтры мка; заахво  чванне; a few words of en-
couragement не калькі слоў заахво  чвання

encouraging  adj. натхня льны, на-
тхня ючы; The latest news is very encouraging. 
Апошнія навіны вельмі падбадзёрваюць.

encroach  v. fml (on/upon) (nаступо-
ва) захо пліваць; зама  хвацца (на чые-н. пра-
вы, уладу і да т.п.) 

encumber  v. fml 1. заміна ць; пе ра-
шкаджа ць 2. абцяжа рваць

encyclop(a)edia  n. энцыклапе-
дыя

encyclop(a)edic  adj. энцык ла-
пе ды чны; encyclop(a)edic knowledge энцык-
лапеды чныя ве ды

end1 n. 1. кане ц, завяршэ нне, заканчэ  нне; 
from beginning to end з пача тку да канца  
2. мэ  та; the end justifi es the means мэ  та 
 ап ра ў двае сро  дкі 3. смерць, кане ц, скана нне, 
скон ♦ in the end нарэ шце; no end infml (ве ль-
мі) мно га, шмат; We have no end of problems. 
У нас вельмі шмат праблем; to that end з гэ-
тай мэ тай; days/hours/weeks on end шмат 
дзён/гадзı  н/ты дняў за пар; achieve/gain one’s 
ends дасягa ць (сваёй) мэ ты; be at/come to an 
end зака нчвацца; make (both) ends meet зво-
дзіць канцы  з канца мі; put an end to кла сці 
кане ц, спыня ць

end2 v. зака нчваць; зака нчвацца; канча ць; 
канча цца; завярша ць; How did the fi lm end? 
Чым скончыўся фільм?

endanger v. пагража ць, ста віць пад 
пагро зу; рабı ць небяспе чным; This crisis en-
dangers the future of the company. Гэты кры зіс 
пагражае будучыні кампаніі.

endear v. (to) абуджа ць, усяля ць любо ў 
(да каго-н.)

endearing  adj. прыва бны; прыця-
галь ны; an endearing smile прыва бная ўс меш-
ка; an endearing personality прыцяга ль ная 
асо ба

endearment  n. 1. ла ска, пяшчо  та, 
любо ў 2. выяўле нне пяшчо ты; “Darling” is a 
term of endearment. «Darling» – пяшчо тнае 
сло ва.

endeavor1 AmE = endeavour1

endeavor2 AmE = endeavour2

endeavour1  n. fml спро ба; намага нне, 
стара нне, вы сілак (зрабіць што-н. новае або 
цяжкае)

endeavour2  v. fml намага цца, стара ц-
ца; спрабава ць, рабı ць за хады; They are ende-
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avouring to protect trade union rights. Яны 
спрабуюць абараніць правы прафсаюзаў.

endemic adj. эндэмı чны
ending n. 1. кане ц, заканчэ  нне; a happy 

ending шчаслı вы кане ц 2. ling. канча так
endless  adj. 1. бяско нцы; бязме жны; 

an endless list бяско нцы спіс 2. незлічо ны; 
endless opportunities незлічо ныя магчы масці

endlessly adv. бяско нца; бязме жна
endorse  v. 1. ухваля ць, адабра ць, пад-

тры мліваць (публічна); I endorse your opinion. 
Я ўхваляю вашу думку. 2. пацвярджа ць; рас-
пı свацца; endorse a cheque падпіса ць чэк 
3. BrE адзнача ць парушэ  нне ў вадзı цельскіх 
права х 

endorsement  n. 1. публı чная пад-
тры мка; ухвале нне 2. BrE адзна ка аб па ру-
шэ нні ў вадзı цельскіх права  х

endow  v. 1. абдо рваць; адо рваць, на-
дзяля ць; He is endowed with patience. Ён на-
дзелены цярпеннем (ад прыроды). 2. ахвя ра-
ва ць капіта л на ўтрыма нне (школы, бальніцы 
і да т.п.)

endowment n. 1. дар, ахвярава нне 
(на ўтрыманне школы, каледжа або іншай 
установы) 2. fml адо ранасць, (прыро джаная) 
здо льнасць

endurable adj. 1. цярпı  мы 2. тры-
ва лы

endurance  n. трыва ласць, сто  й-
касць

endure  v. 1. трыва ць, цярпе ць; The 
pain was too great to endure. Боль было не-
магчыма цярпець. 2. fml праця гваць існава ць, 
выжыва ць, не гı нуць; The language will sur-
vive and endure. Мова выжыве і будзе працяг-
ваць існаваць.

enema n. клı зма
enemy n. во раг, працı ўнік
energetic  adj. энергı чны, жва вы; 

акты ўны
energetics n. энерге тыка
energize, BrE -ise v. 1. зараджа ць 

(каго-н. энтузіязмам, энергіяй i да т.п.) 2. tech. 
зараджа ць (энергіяй механізм, прылады)

energy n. эне ргія, жва васць, імпэ т; 
акты  ўнасць; solar/nuclear energy со  нечная/ 
 я дзерная эне ргія; an energy crisis энергеты ч-
ны кры зіс

enervate v. fml знясı льваць, аслабля ць
enforce  v. 1. (on) прымуша ць, выму-

шаць 2. право дзіць у жыццё (законы, распа-
раджэнні і да т.п.), сачы ць за выкана ннем

enforcement  n. 1. прыму с 2. пра-
вядзе нне ў жыццё (законаў, правілаў і 
да т.п.)

engage  v. fml 1. найма ць (каго-н.) 
2. займа ць (час, увагу, думкі) 3. fml прыця г-
ваць (увагу) 4. fml пачына ць бой 5. tech. 
зачапля ць

engaged  adj. 1. fml (in/on) заня ты; 
They were engaged in conversation. Яны былі 
заняты гутаркай. 2. (to) зару чаны 3. BrE 
заня ты (пра тэлефон, туалет і да т.п.); The 
line is engaged. Лінія занятая.

engagement n. 1. спатка нне, су с-
трэ ча; дамо ўленасць (аб сустрэчы); a sport-
ing engagement спарты ўная суcтрэ  ча 2. аба-
вяза цельства 3. зару чыны; an engagement 
ring заруча льны пярсцёнак 4. mil. бо йка, 
суты чка

engaging  adj. прыва бны, ціка вы, 
прыцяга льны

engender  v. fml параджа ць, спа ра-
джа ць; выкліка  ць

engine  n. 1. мато р, рухавı к 2. лака ма-
ты ў, параво з

engine driver n. BrE машынı ст
engineer1  n. 1. інжыне р; меха нік; 

тэх нік 2. AmE машынı ст
engineer2 v. 1. заду мваць, падстро  й-

ваць (непрыемнасці); They engineered an es-
cape. Яны задумалі ўцёкі. 2. праектава ць і 
бу дава ць

engineering  n. тэ хніка; машына-
будава нне

English1  n. 1. англı йская мо ва; spoken 
English размо ўная англı йская мо  ва; British/
American English брыта нскі/амерыка нскі 
варыя нт англı йскай мо вы; English-speaking 
countries англамо ўныя краı ны; Оld English 
старажы  тная англı йская мо ва; Middle Eng-
lish сярэдневяко вая англı йская мо ва; What is 
the English for “дом”? Як па-англійску 
«дом»? 2. the English англіча не 

English2  adj. англı йскі, анге льскі; an 
English teacher наста ўнік/наста ўніца англı й-
скай мо вы; English studies англı стыка

Englishman  n. (pl. -men) англіча нін
Englishwoman  n. (pl. -women) 

англіча нка
engrave  v. гравірава ць ♦ be engraved 

in one’s heart/memory захо ўвацца ў сэ р цы/
па мяці

engraver n. гравёр
engraving  n. 1. гравю ра 2. гравіра-

ва нне, гравіро ўка
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engrossed  adj. (in) паглыну ты; па-
глы блены; засяро  джаны (на чым-н.), заня ты 
(чым-н.)

engulf  v. fml паглына ць; Fear engulfed 
her. Яе ахапіў страх. 

enhance  v. павялı чваць (каштоў-
насць, магчымасць, уплыў)

enhancement  n. павелічэ  нне, 
рост; паляпшэ нне, удаскана  льванне

enigma n. зага дка, таямнı ца
enigmatic  adj. зага дкавы, таям-

нıчы
enjoy  v. 1. мець/атры мліваць асало ду; 

enjoy oneself прые мна ба віць/право дзіць час; 
Did you enjoy the fi lm? Ці спадабаўся вам 
 фільм? 2. мець, вало даць; карыста цца; enjoy 
rights карыста цца права мі; enjoy a good rep-
utation мець до брую рэпута цыю

enjoyable  adj. прые мны; highly/
thoroughly/very enjoyable ве льмі прые мны 

enjoyment  n. асало да, прые м-
насць; I get a lot of enjoyment from reading his 
memories. Я атрымліваю вялікую асалоду ад 
чытання яго ўспамінаў.

enlarge  v. павялı чваць; павялı чвацца; 
пабо льшваць; пабо льшвацца; пашыра ць; па-
шыра цца
enlarge on  phr.v. fml гавары ць 
(больш) падрабя зна; He enlarged on the last 
point. Ён больш падрабязна спыніўся на 
апошнім пункце. 
enlarge upon phr.v. = enlarge on

enlargement  n. павелічэ  нне; па-
шырэ нне

enlighten  v. fml развіва ць свядо масць/
разуме нне; інфармава ць

enlightenment n. 1. прасвятле нне; 
a moment of enlightenment мо мант пра свят-
ле ння 2. the Enlightenment hist. эпо ха (век) 
Асве тніцтва (XVIII стагоддзе)

enlist  v. 1. (добраахвотна) паступа ць 
або  вербава ць на вайско вую слу жбу 2. (in) 
BrE запı свацца (на вучэбны курс, у палітыч-
ную групоўку і да т.п.) 3. заруча цца (пад-
трым кай, дапамогай)

enliven v. fml ажыўля ць, рабı ць больш 
жва вым/акты ўным

en masse  adv. франц. адначасо ва і ў 
вялı кай ко лькасці; the emigration en masse 
of the young ма савая эмігра цыя мо ладзі

enmity  n. fml варо жасць; непрыя зь, 
непрыя знасць

enormous adj. веліза рны, вялı зны; at 
enormous cost/expense вялı знай цано й

enormously adv. надзвы чай, ве льмі; 
enormously grateful ве льмі ўдзя чны

enough  n., adj., adv. даво лі, до сыць, хо-
піць, го дзе; We have enough to live on. Нам 
хапае на пражыццё/пражытак; I’ve had eno ugh 
of it. Мне гэта надакучыла. ♦ enough is enough 
хо піць, даво лі (у адмоўным сэнсе)

enquire v. = inquire
enquiry n. = inquiry
enrage  v. fml (звыч. passive) прыво-

дзіць у шале нства, злава ць, раз’ю шваць, гня-
вı ць 

enraged  adj. раз’ю шаны, раззлава-
ны, разгне ваны

enrapture  v. fml захапля ць, прыво-
дзіць у захапле нне

enrich  v. (with) узбагача ць (у розных 
знач.)

enrichment  n. узбагачэ нне (у роз-
ных знач.)

enrol  v. (in) запı сваць; запı свацца; 
 ук люча ць у спіс; рэгістрава ць; рэ гістрава  ц-
ца; прыма ць (у навучальную ўс та нову, на 
курсы і да т.п.)

enroll AmE = enrol
enrol(l)ment n. уключэ нне ў спіс; 

рэгістра цыя
en route  adv. франц. (for/to, from) па 

даро зе; en route to Oxford па даро зе да 
Оксфарда

ensemble  n. анса мбль (у розных 
знач.)

enslave v. 1. зняво льваць 2. fml рабı ць 
рабо м (чаго-н.)

ensnare  v. лавı ць у па стку (таксама 
перан.)

ensue  v. fml выніка ць; надыхо  дзіць, 
наступа ць

ensure  v. BrE забяспе чваць, гаранта-
ваць

entail  v. цягну ць за сабо  й, мець вы-
нікам

entangle  v. (in, with) заблы  тваць 
(таксама перан.); The bird was entangled in 
the net. Птушка заблыталася ў сетцы.

enter  v. 1. увахо дзіць; enter a room 
увахо дзіць у пако й 2. уступа ць; стаць чле-
нам; паступа ць; далуча  цца; He entered col-
lege. Ён паступіў у каледж; It never entered 
my mind/head. Гэта ніколі не прыходзіла мне 
ў галаву. 3. (in, for) уключа ць, уно сіць (у 
спіс, дакумент і да т.п.) 4. (for) удзе ль-
нічаць (у спаборніцтвах, конкурсах і да т.п.) 
5. уво дзіць інфарма цыю ў камп’ю тар 
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enter into  phr.v. fml 1. пачына ць 
(размову, дыскусію, перапіску) 2. заключа ць 
(дагавор, дамову, кантракт)

enterprise  n. 1. прадпрые мства; 
пра дпрыма льніцтва; a state-owned enterpri-
se дзяржа ўнае прадпрые мства; a private en-
terprise прыва тнае прадпрые мства 2. прад-
прыма льнасць, ініцыяты ва; a man of enter-
prise прадпрыма льны/ініцыяты ўны чалаве  к 

enterprising adj. прадпрыма льны, 
прадпрые млівы, ініцыяты ўны

entertain  v. 1. прыма ць (гасцей); 
частава ць; They entertain a lot. У іх часта бы-
ваюць госці. 2. забаўля ць; Children’s TV not 
only entertains but also teaches. Дзіцячае 
тэлебачанне не толькі забаўляе, але і вучыць. 
3. fml быць у ро здуме (наконт чаго-н.); en-
tertain an idea разду мваць; entertain а hope 
спадзява цца; entertain а doubt сумнява цца

entertainer  n. эстра дны арты ст, 
эстра днік, арты ст забаўля льнага жа нру

entertaining  adj. заба ўны, зай-
мальны

entertainment  n. 1. заба ва; ві-
до вішча; эстра днае/забаўля льнае прадстаў-
ле нне 2. прыём гасце й

enthral v. захапля ць, за чаро ўваць; The 
tourists were enthralled by the scenery. Ту рыс-
ты былі зачараваны краявідам.

enthrall AmE = enthral
enthrone v. узво дзіць на трон
enthuse  v. 1. (about/over) гавары ць/

паво дзіць сябе  з энтузія змам/запа лам 2. вы-
кліка ць энтузія зм/захапле нне; They were en-
thused by the idea. Гэта ідэя захапіла іх.

enthusiasm n. (for) 1. энтузія зм, 
запа л 2. захапле нне; I don’t share your enthu-
siasm for jazz. Я не падзяляю вашага захап-
лення джазам. 

enthusiast  n. энтузія ст; энтузія ст-
ка; ама тар; ама тарка; а movie/sports enthusi-
ast ама тар кіно /спо рту

enthusiаstic  adj. (about) захо п-
лены, по ўны захапле ння, энтузія зму; He’s 
very enthusiаstic about the idea. Яго вельмі за-
хапляе гэта ідэя.

enthusiаstically  adv. з энту-
зія з мам

entice  v. (into) зама ньваць, перама нь-
ваць; зава бліваць; спакуша  ць

enticement  n. 1. перама ньванне 
2. спаку са; прына да

enticing  adj. спаку слівы, прыва бны, 
прына дны; Your offer is too enticing for me. 
Ваша прапанова вельмі спакушае мяне. 

entire adj. по ўны, цэ лы, уве сь (ужыва-
ецца пры падкрэсліванні); the entire world 
уве сь свет; the entire staff усе  супрацо ўнікі; 
He has my entire confi dence. Ён карыстаецца 
маім поўным даверам.

entirely adv. ца лкам, по ўнасцю, зусı м; 
He is entirely wrong. Ён цалкам памыляецца; 
I entirely agree with you. Я поўнасцю згодны з 
вамі.

entirety  n. fml паўната ; цэ ласнасць 
♦ in its entirety по ўнасцю

entitle  v. 1. (to) дава ць пра ва; be enti-
tled to мець пра ва (на што-н.) 2. дава ць 
загало вак, азагало  ўліваць

entitlement  n. fml (to) пра ва (на 
што-н.)

entity  n. fml 1. быццё, існава нне 2. да-
насць; аб’е кт 3. ı снасць, су тнасць; a separate 
entity асо бная ı снасць 

entomology n. энтамало гія
entomologist n. энтамо лаг
entrails n. pl. anat. вантро бы; кı шкі 
entrance1  n. 1. (to) увахо д (у памяш-

канне або іншае месца); уе зд; the entrance to 
the cave увахо д у пячо ру 2. (of) увахо д (ка-
го-н.), з’яўле нне; make one’s entrance увай-
сцı , з’явı цца; entrance is free увахо д бяспла т-
ны 3. паступле нне; entrance examinations 
усту пныя экза мены/іспы ты; an entrance fee 
усту пны ўзнос/унёсак

entrance2 v. fml заваро жваць, зачаро ў-
ваць (таксама перан.)

entranced  adj. fml заваро жаны, 
зачарава ны (таксама перан.)

entrance hall  n. вестыбю ль, хол; 
пярэ дні пако  й

entrant  n. (to) 1. абітурые нт; абі ту-
рые нтка 2. удзе льнік; удзе льніца (спабор-
ніцтваў)

entreat v. fml упро шваць, малı ць
entreaty n. fml упро шванне, мальба 
entrenched  adj. мо цны, укаране лы; 

entrenched habits укаране лыя звы чаі
enterpreneur  n. антрэпрэнёр; 

прадпрыма льнік 
entrust  v. (to, with) давяра ць, дару-

чаць; I entrusted the task to him/I entrusted him 
with the task. Я даручыў яму гэта заданне. 

entry  n. 1. увахо д; уе зд; No entry (над-
піс). Увахо д/уе зд забаро нены; an entry visa 
уязна я вı за 2. (into) увахо джанне, уступле н-
не; the entry into war yступле нне ў вайну 
3. за піс (у кнізе, дзённіку і да т.п.) 4. арты кул 
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(у слоўніку); The dictionary has 30,000 entries. 
Слоўнік змяшчае 30 000 слоў.

enumerate v. fml пералı чваць
enumeration n. fml пералı к
enunciate  v. 1. выра зна вымаўля ць 

(словы) 2. fml выка зваць ду мкі я сна і да к ладна
envelop  v. fml (in) аху тваць; заго рт-

ваць; enveloped in mystery аху таны таям-
нıцай

envelope  n. канве рт; a stamped en-
velope канве рт з ма ркай

enviable adj. зайздро сны; якı  абуджа е 
за йздрасць; an enviable position зайздро снае 
стано вішча

envious adj. (of) зайздро сны; зайздро с-
лівы; I was envious of his success. Я зайздрос-
ціў яго поспеху.

enviously  adv. зайздро сліва, з за й-
здрасцю

environment  n. 1. асяро ддзе, 
асяро дак, акружэ  нне, атачэ  нне 2. the envi-
ronment навако льны свет, прыро да

environmental  adj. якı  ма е 
дачыне нне да навако  льнага асяро ддзя; the 
environmental movement рух за ахо ву нава-
ко льнага асяро ддзя; environmental issues/
problems пыта нні паляпшэ ння навако льнага 
асяро ддзя

environmentalism n. рух 
за ахо ву навако льнага асяро ддзя

environmentalist  n. пры-
хıль нік ахо вы навако льнага асяро ддзя

envisage v. прадба чваць, прадугле дж-
ваць

envoy  n. 1. пасла ннік (дыпламатычны 
прадстаўнік) 2. паслане ц

envy1  n. 1. (at, of) за йздрасць 2. (of) 
прадме т за йздрасці

envy2 v. зайздро сціць
enzyme n. biol. ферме нт, энзı м 
ephemeral  adj. fml эфеме рны; якı  

міна е/зніка е
epic1  n. эпı чны твор (паэма, фільм і 

да т.п.)
epic2  adj. 1. эпı чны 2. манумента льны; 

якı  ўра жвае
epidemic1  n. эпідэ мія; a fl u epi-

demic эпідэ мія гры пу
epidemic2 adj. эпідэмı чны
epigram  n. 1. каро ткае тра пнае вы-

сло ўе, афары зм 2. эпігра ма
epigraph  n. 1. эпı граф 2. на дпіс (на 

будынку, грабніцы і да т.п.)

epilepsy n. med. эпіле псія
epileptic n. med. эпіле птык
epilog AmE = epilogue
epilogue n. эпіло г
Epiphany  n. eccl. Богаз’яўле нне, Ва-

до хрышча
episode n. эпізо д; падзе я; вы падак
episodic adj. эпізады чны
epistle  n. 1. fml пасла нне; эпı стала 

2. eccl. апо стальскае пасла нне 
epitaph  n. эпіта фія; надмагı льны 

 на д піс
epithet n. ling. эпı тэт
epitome  n. (of) увасабле нне; найле п-

шы пры клад (чаго-н.)
epitomize, BrE -ise  v. увасабля ць; 

быць найле пшым пры кладам
epoch n. эпо  ха
epoch-making  adj. fml эпаха ль-

ны, зна чны
equal1 n. ро ўня, раўня ; She is his equal. 

Яна роўня яму; He has no equal. Яму няма 
роўні.

equal2  adj. (in, to, with) ро ўны, ад-
ноль кавы; equal rights/opportunities адно ль-
кавыя правы /магчы масці ♦ on equal terms на 
ро ўных

equal3  v. раўня ць; раўня цца; Supply 
equals demand. Пастаўкі раўняюцца попыту; 
They equalled (the score) in the last minute. 
Яны зраўняліся (зраўнялі лік) у апошнюю 
хвіліну.

equality n. ро ўнасць; racial equality 
ра савая ро ўнасць; sexual equality ро ўнасць 
пало ў 

equalize, BrE -ise  v. 1. раўнава ць, 
ураўно ўваць, (колькасць, памеры і да т.п.) 
2. зраўно ўваць лік (у спорце)

equally adv. адно лькава, ро ўна, пароў-
ну, у ро ўнай ступе ні; Let’s divide the work 
equally. Давайце падзелім працу пароўну; 
equally guilty адно лькава вінава ты

equanimity  n. fml самавало -
данне; ураўнава жанасць

equate  v. раўнава ць; лічы ць адно ль-
кава 

equation n. math. ураўне нне
equator n. звыч. the еquator эква тар
equatorial adj. экватарыя льны
equestrian  adj. ко нны; equestrian 

sport ко нны спорт
equilateral  adj. math. раўнабе д-

раны
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equilibrium  n. раўнава га; keep/
lose one’s equilibrium захо ўваць/губля ць 
раўнава гу

equine adj. fml ко нскі
equip  v. 1. (with, for) забяспе чваць; 

абсталёўваць 2. (for) рыхтава ць; He is well 
equipped for the job. Ён добра падрыхтаваны 
для гэтай працы. 

equipment  n. абсталява нне; ас-
нашчэ нне, рышту нак

equitable  adj. fml справядлı вы, не-
прадузя ты

equity  n. fml 1. справядлı васць, не-
прадузя тасць 2. звыч. pl. equities а кцыі

equivalence  n. эквівале нтнасць; 
раўназна чнасць, раўнава ртасць

equivalent1  n. (of/to) эквівале нт, 
раўнацэ нны заме ннік

equivalent2  adj. (to) раўнацэ нны, 
раўназна чны; be equivalent to smth. раўня ц-
ца чаму -н.

er  interj. BrE а, э-э (гук, які вымаўляюць 
пры няўпэўненасці, сумненні) : Well, er – I’m 
not really sure. Ну, э-э, я не зусім упэўнены.

era  n. э ра, эпо ха; the nuclear era я дзер-
ная э ра 

eradicate v. (from) выкараня ць, вы-
нішча ць

eradication  п. выкаране нне; вы-
нішчэ нне

erase  v. 1. выкрэ сліваць, выключа  ць; 
знішча ць; She tried to erase the memory of that 
incident. Яна намагалася выкрасліць гэта 
здарэнне са сваёй памяці. 2. сціра ць (з па-
перы або магнітнай стужкі); выдаля ць (з 
памяці камп’ютара)

eraser n. AmE гу мка, сцı рка
ere  prep., conj. poet., dated да таго  як; 

ране й чым
erect1 adj. fml прамы 
erect2  v. fml 1. будава ць, узво дзіць; ста-

віць 2. ствара ць (сістэму, арганізацыю)
erection  n. 1. physiol. эрэ кцыя 2. fml 

збудава нне
ergonomics  n. эргано міка, эрга-

но мія 
ermine  n. 1. фу тра гарнаста я 2. zool. 

гарнаста й
erode  v. таксама erode away 1. (па-

ступо ва) разбура ць (вадой, ветрам); раз мы-
ва ць 2. падрыва ць; псава ць; псава цца

Eros  n. myth. Эрас (бог кахання); сексу-
альнае каха нне, жа данне

erosion  n. эро зія; (паступо  вае) раз бу-
рэ нне (вадой, ветрам) 

erosive adj. разбура льны
erotic adj. эраты чны
eroticа  n. эро тыка; эраты  чная літа-

рату ра; эраты чнае маста цтва
eroticism  n. выражэ  нне сексу-

альных пачу ццяў у маста цтве, літарату ры і 
да т.п.

err v. dated памыля цца; to err is human ча-
лаве ку ўласцı ва памыля цца

errand  n. даручэ нне; go on an errand 
(for smb.) пайсцı /пае хаць з даручэ ннем (ад 
каго -н.); run errands быць на пабягу шках

erratа  pl. → erratum спіс памы лак 
дру ку (у кнізе)

erratic adj. нерэгуля рны; нестабı льны; 
зме нлівы; ненадзе йны

erratumn. (pl. errata) лацін. памы л-
ка (у друку)

erroneous  adj. fml памылко вы, ня-
пра вільны

error  n. памы лка; minor errors нязна ч-
ныя, дро бныя памы лкі; commit an error 
зрабı ць памы лку; in error памылко ва; an er-
ror message comput. памы лка

erudite adj. fml эрудзı раваны, дасве д-
чаны; навуко вы; вучо ны 

erupt  v. вывярга ць; вывярга цца (пра 
вулкан); выбуха ць (пра вайну, эпідэмію)

eruption n. вывяржэ нне; вы бух
escalate  v. 1. пашыра ць; пашыра цца; 

абвастра ць; абвастра цца (пра ваенны кан-
флікт, насілле і да т.п.) 2. павыша ць; па вы-
ша цца (пра цэны)

escalation  n. 1. пашырэ нне; абва-
стрэ нне 2. павышэ  нне (цэн)

escalator n. эскала тар
escape1 n. 1. уцёкі; збаўле нне; рату нак; 

He had a narrow escape. Ён ледзь выратаваў-
ся. 2. уце чка; an escape of gas уце чка га зу

escape2 v. 1. (from) уцяка ць; ратава цца 
2. працяка ць (пра газ, ваду) 3. пазбяга ць; es-
cape punishment пазбе гнуць пакара ння

escapism n. эскапı зм
eschew v. fml устры млівацца; пазбяга  ць; 

асцерага цца 
escort1 n. 1. ахо ва; эско рт; under escort 

пад ахо вай 2. mil. канво й 3. кавале р, партнёр; 
партнёрка

escort2 v. эскартава ць, суправаджа ць 
Eskimo1  n. (pl. Eskimo or Eskimos) 

эскімо с; эскімо  ска
Eskimo2 adj. эскімо скі
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ESL (скар. ад English as a second lan-
guage) англı йская мо ва як друга я мо ва наву-
ча ння

esoteric adj. fml эзатэры чны; та йны; 
вядо мы то лькі азнаёмленым, дасве дчаным

esp. (пісьмовае скар. ад especially) асаблı ва
especial  adj. BrE, fml асаблı вы; спе-

цыяль ны; незвыча йны
especially  adv. 1. асаблı ва; гало ўным 

чы нам 2. спецыя льна; I bought it especially 
for you. Я купіў гэта спецыяльна для вас.

Esperanto n. эспера нта
espionage n. шпіяна ж; industrial es-

pionage прамысло вы шпіяна ж
espouse  v. fml падтры мліваць (ідэю, 

палітыку); аддава цца спра ве
esprit n. франц. жва васць 
Esq. BrE (пісьмовае скар. ад Esquire) эсква йр
еsquire n. эсква йр (тытул ветлівасці 

ў Англіі, які дадаецца да прозвішча пры адсут-
насці іншага тытула, асабліва ў афіцыйных 
лістах і дакументах Peter Jones, Esq.)

essay n. (on) эсэ , на рыс; сачыне нне (асаб-
ліва як вучэбнае заданне)

essayist n. эсэı ст
essence  n. 1. су тнасць; ı снасць; in es-

sence па су тнасці; на са  май спра ве 2. эсэ н-
цыя; экстра кт ♦ be of the essence быць ве льмі 
ва жным, неабхо дным; In this situation their 
opinion is of the essence. У гэтай сітуацыі іх 
меркаванне вельмі важнае. 

essential1 n. звыч. pl. essentials 1. асно-
вы; the essentials of English grammar асно-
вы англı йскай грама тыкі 2. the essentials са-
мае неабхо днае; прадме ты пе ршай неабхо д-
насці

essential2  adj. 1. (to/for) істо тны, не аб-
хо дны; an essential part/component of smth. 
ве льмі ва жная ча стка/надзвы  чай ва жны 
кампане нт чаго -н.; This discussion will be 
essential for the fi nal decision. Гэта дыскусія 
будзе вельмі важнай для канчатковага ра-
шэння. 2. гало ўны, асно ўны

essentially adv. па су тнасці, істо  тна 
establish  v. 1. засно ўваць, ствара ць 

(дзяржаву, прадпрыемства) 2. устана ўліваць 
(факты, адносіны) 3. усталёўваць

establishment  n. 1. заснава нне, 
стварэ  нне 2. fml устано ва 3. the Establish-
ment звыч. derog. істэ блішмент, пану ючыя 
вярхı , кіру ючыя ко лы 

estate n. 1. маёнтак; сядзı ба 2. BrE раён; 
зо на; а housing estate жылы  раён; аn indus-
trial estate прамысло вая зо на 3. law спа д-

чына; маёмасць; real estate нерухо мая 
маёмасць, нерухо  масць

estate agent n. BrE рыэ лтар, аге нт 
па про дажы нерухо масці

esteem1  n. fml пава га, паша на; hold 
smb. in esteem паважа ць каго -н.

esteem2  v. fml паважа ць, шанава ць
esthetе AmE = aesthetе
esthetic AmE = aesthetic
esthetics AmE = aesthetics
estimate1 n. 1. ацэ нка 2. каштары с
estimate2  v. 1. ацэ ньваць; лічы ць, 

мер кава ць; It is estimated that the project will 
cost $100 million. Мяркуецца, што праект бу-
дзе каштаваць сто мільёнаў долараў. 2. (for) 
склада ць каштары с 

estimation n. fml ацэ нка; меркава н-
не, ду мка; Іn my estimation he’s fi t for the job. 
На маю думку, ён справіцца з гэтай працай.

Estonian1 n. 1. эсто нец; эсто нка; the 
Estonians эсто нцы 2. эсто нская мо ва

Estonian2 adj. эсто нскі 
estrange  v. fml (from) аддаля ць, 

адчужа ць (асабліва людзей у сям’і) 
estrangement n. fml (from, bet-

ween) аддале нне, адчужэ нне
estuary   n. (шыро кае) ву сце 

ракı ; the Thames estuary ву сце Тэ  мзы 
Estuary English  n. суча сны 

дыяле кт англı йскай мо вы, якı  ўжыва ецца ў 
Ло ндане і на паўднёвым усхо  дзе А нгліі 

et al. (скар. ад лацін. et alii/alia) і ı ншыя 
(людзі або рэчы); The book is by Leech, Quirk 
et al. Кнігу напісалі Ліч, Квёрк і інш.

etc.  (скар. ад лацін. et cetera) і да 
таго  падо бнае/і да т.п.; і гэ  так дале й/і г.д.; We 
talked about our friends, plans, etc. Мы раз-
маўлялі аб нашых сябрах, планах і г.д.

et cetera = etc.
etch  v. (in, on) гравірава  ць (на метале, 

шкле і да т.п.) ♦ be etched (оn) урэ зацца, 
запа сці (у памяць, сэрца) 

etching  n. 1. гравю ра, афо рт 2. граві ра-
ва нне; гравіро ўка

eternal adj. ве чны, адве чны, спрадве ч ны
eternally adv. ве чна
eternity n. ве чнасць, адве чнасць, спрад-

ве чнасць
ethane n. chem. эта н
ether n. эфı р (у розных знач.)
ethereal  adj. fml (ве льмі) лёгкі; не-

зямны 
ethic n. э тыка; the Christian ethic хры с-

ція нская э тыка



ethical 206 even

ethical adj. эты чны
ethician n. э тык, спецыялı ст па э тыцы
ethics  n. 1. э тыка (навука) 2. мара ль; 

professional/business/medical ethics прафе-
сія на льная/дзелава я/урачэ  бная э тыка

Ethiopian1  n. эфіо п; эфіо пка; the 
Ethiopians эфіо пы

Ethiopian2 adj. эфіо пскі
ethnic adj. этнı чны
ethnic cleansing  n. этнı чная 

чыстка
ethnic minority  n. нацы я-

наль ная ме ншасць
ethnographer n. этно  граф
ethnographic adj. этнаграфı чны
ethnography n. этнагра фія
ethnologist n. этно  лаг
ethnology n. этнало гія
ethnos n. э тнас
ethyl n. chem. эты л
ethylene n. chem. этыле н
etiologyAmE = aetiology
etiquette n. этыке т
etyma pl. → etymon
etymological adj. ling. этыма ла-

гı чны
etymologist n. этымо лаг
etymology n. ling. этымало гія
etymon n. (pl. etymons or etyma) ling. 

этымо н
EU n. (скар. ад the European Union) ЕС, 

Еўрапе йскі саю з, Еўрасаю  з
eucalyptus n. bot. (pl. eucalyptuses 

or eucalypti) эўкалı пт 
eulogy n. (of/to) усхвале нне, пане гıрык
eunuch n. е ўнух
euphemism n. (for) эўфeмı зм
euphoria n. эйфары я
Eurasian adj. еўразı йскі
euro n. (pl. euros or euro) е ўра (грашо-

вая адзінка) 
Euro adj. infml еўрапе йскі (часта ў су-

вязі з Еўрапейскім саюзам); Euro rules пра-
вілы Еўрапе йскага саю за

European1 n. еўрапе ец; еўрапе йка; 
the Europeans еўрапе йцы

European2 adj. еўрапе йскі
European Commission  n. 

the European Commission Еўрапе йская камı-
сія, Еўракамı сія

European Parliament  n. 
the European Parliament Еўрапе йскі парла-
мент, Еўрапарла мент

European Union  n. the Eu-
ropean Union Еўрапе йскi саю з, Еўрасаю  з 

Euro-sceptic n. еўраске птык
Eurovision n. Еўраба чанне
Eurozone n. the Eurozone еўразо на 

(краіны Еўрасаюза, якія карыстаюцца еўра 
як агульнай грашовай адзінкай) 

euthanasia n. med. эўтана зія 
evacuate  v. 1. эвакуı раваць; эвакуı-

равацца 2. пакіда ць, ачышча ць (памяшканне) 
3. fml апаражнı цца, схадзı ць па сваёй патрэ бе 

evacuation n. эвакуа цыя
evacuee  n. эвакуı раваны; эвакуı ра-

ваная
evade v. ухіля цца, уніка ць
evaluate v. ацэ ньваць
evaluation n. ацэ нка; ана ліз
evaluative  adj. якı  змяшча е (у са-

бе ) ацэ нку 
evangelical  adj. 1. евангелı чны; 

пратэста нцкі 2. ева нгельскі 3. фанаты чны
evangelist n. евангелı ст
evaporate  v. 1. выпа рваць; выпа р-

вацца 2.  зніка ць; His hopes evaporated. У яго 
не засталося надзей.

evaporation  n. 1. выпарэ нне; 
выпа рванне 2. знікне нне

evasion  n. 1. ухіле нне; абхо  д (закону, 
правілаў і да т.п.) 2. хı трыкі; вы круты, вы-
крута сы

evasive  adj. ухı лісты, унı клівы; ня-
шчы ры

eve n. 1. пярэ дадзень; on the eve (of) на-
пярэ дадні; Christmas Eve ве чарнапярэ дадні 
Каля д (24 снежня) 2. poet. ве чар 

even1adj. 1. ро ўны, гла дкі; even ground 
ро ўная зямля  2. ро ўны, адно лькавы; even 
shares/chances ро ўныя до лі/адно лькавыя ша н-
цы; The score is now even. Лік зраўняўся. 
3. цо т ны 4. спако йны, ураўнава жаны; an 
even temper спако йны/ураўнава жаны хара к-
тар 5. раўнаме рны; even breathing/pulse рo ў-
нае дыха нне/ро ўны пульc ♦ get even with 
smb. расквı твaцца, зво дзіць раху нкі з кім-н.

even2 v. раўня ць, выраўно ўваць
even outphr.v. выраўно ўвацца
even up phr.v. выраўно ўваць

even3 adv. 1. на ват; It’s cold here even in 
May. Тут холадна нават у траўні. 2. яшчэ ; I 
know even less about it than you. Я ведаю пра 
гэта яшчэ менш за вас. ♦ even if на ват калı ; I 
wouldn’t say even if I knew. Я не сказаў бы, 
нават калі б i ведаў; even so infml усё ж такı ; 
нягле дзячы на; It’s raining, even so I must go. 
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Ідзе дождж. Нягледзячы на гэта, я павінен 
ісці; even though на ват калı ; хоць, хаця ; He 
went even though I asked him to stay. Ён 
пайшоў, хоць я прасіў яго застацца.

evening n. 1. ве чар; every evening ко ж-
ны ве чар, штове чар; in the evening уве чары, 
ве чарам; this evening сёння ўве чары; Good 
evening! До бры ве чар! 2. вечары на; musical 
evenings музы чныя вечары /вечары ны

evenings adv. AmE па вечара х, вечара -
мі, уве чары; I’m always at home evenings. Я 
заўсёды дома ўвечары.

evenly adv. 1. паро ўну; на ро ўныя ча ст-
кі 2. ро ўна, раўнаме рна 3. спако йна, без зло с-
ці або хвалява ння 

event  n. 1. здарэ нне, падзе я, вы падак 
2. sport від спабо рніцтваў ♦ at all events/
in any event ва ўся кім ра зе; in the event of 
smth. у вы падку чаго -н.

eventful  adj. бага ты /насы чаны па-
дзе ямі 

eventual adj. канчатко вы; кане чны
eventually  adv. урэ шце, у рэ шце 

рэшт, канчатко ва
ever  adv. 1. калı -не будзь; Have you ever 

met him? Вы калі-небудзь сустракаліся з ім? 
2. (у адм. ск.) ніко лі; hardly ever ама ль ніко-
лі; Nothing ever happens here. Тут ніколі 
нічога не здараецца. 3. заўсёды; He’s ever 
ready to help. Ён заўсёды гатовы дапамагчы; 
for ever назаўсёды, назаўжды   ♦ ever so/ever 
such  infml ве льмі, надзвы чай; He’s ever so 
rich. Ён вельмі багаты; yours ever/ever yours 
infml заўсёды Ваш (у лістах)

evergreen adj. вечназялёны
everlasting adj. ве чны; бяско нцы
evermore adv. lit. назаўсёды; заўсёды
every pron. ко жны; every other day/week 

праз дзень/праз ты дзень; Take the medicine 
every other day. Прымай гэта лякарства праз 
дзень; every now and then/again час ад ча су, 
калı -нiкалı , зрэ дку ♦ every other ко жны 
другı ; They come here every other Tuesday. 
Яны прыходзяць сюды кожны другі аўторак.

everybody  pron. ко жны; усе ; Every-
body knows this. Усе гэта ведаюць.

everyday  adj. штодзённы; звыча йны; 
everyday life штодзённае жыццё; for every-
day use для штодзённага ўжыва ння

everyone pron. ко жны, усе ; Everyone 
likes her. Усе яе любяць.

everything  pron. усё; You’ll get every-
thing you need. Вы атрымаеце ўсё, што вам 
патрэбна. 

everywhere  adv. усю ды, скрозь; 
from everywhere адусю ль

evict  v. (from) высяля ць; выганя ць (з 
дому, будынка і да т.п.)

eviction n. (from) высяле нне
evidence  n. 1. (of/for) до каз(ы), фа к-

ты; They found new evidence for their theory. 
Яны знайшлі новыя факты як доказ іх 
тэорыі. 2. law до каз; сведчанне, паказа нні 
све дкаў; The fi ngerprints were the only evi-
dence. Адбіткі пальцаў былі адзіным до ка-
зам. ♦ be in evidence быць навідаво ку; быць 
лёгка заўва жаным; The boy was nowhere in 
evidence. Хлопчыка нідзе не было відаць; She 
likes very much to be in evidence. Яна вельмі 
любіць быць на вачах. 

evident adj. (in/from) відаво чны; я с ны
evidently adv. відаво чна; напэ ўна
evil1  n. fml 1. зло; лı ха; good and evil 

дабро  і зло; the struggle of good against evil 
барацьба  дабра  са злом ♦ choose the lesser of 
two evils выбіра ць з дзвюх бед ме ншую

evil2  adj. злы, ліхı ; the evil eye ліхı я/
благı я во чы ♦ the evil hour ліха я гадзı на; the 
evil day чо рны дзень; the evil moment не-
спрыя льны мо мант

evocative  adj. (of) якı  абуджа е, 
выкліка е (успаміны, пачуцці і да т.п.) 

evoke v. fml абуджа ць, выкліка ць (успа-
міны, пачуцці)

evolution  n. (of) эвалю цыя; раз-
віццё; the theory of evolution тэо рыя эва-
люцыі

evolutionary adj. эвалюцы йны
evolve  v. (паступо ва) развіва ць; разві-

вацца
ewen. аве чка
ewer n. збан
ex1  n. infml былы  муж; была я жо нка; He 

inroduced me to his ex. Ён пазнаёміў мяне са 
сваёй былой жонкай.

ex2  prep. BrE за вы лікам; The price is 
£2,000 ex VAT (value added tax). Гэта каштуе 
2 000 фунтаў за вылікам ПДВ (падатку на да-
баўленую вартасць).

exacerbate  v. fml 1. пагарша ць; 
абвастра ць (праблему, хваробу) 2. раздраж-
няць; злава ць

exact1 adj. 1. дакла дны; акура тны; the 
exact date/amount дакла дная да та/ко лькасць; 
the exact time дакла дны час; at that exact 
moment акура т у гэ ты мо мант; to be exact 
дакла дней (ка жучы); She has worked here for 
several years, four to be exact. Яна працуе тут 
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некалькі гадоў, дакладней чатыры. 2. акура т-
ны; пунктуа льны (пра людзей) 3. дакла дны 
(пра навукі)

exact2 v. fml (from) спаганя ць (плату, 
доўг)

exacting  adj. патрабава льны; якı   
патрабу е/вымага е

exactly  adv. дакла дна; менавı та; Ex-
actly so! Менавіта так! ♦ not exactly infml 
1) не зусı м так; This is not exactly what I meant. 
Я меў на ўвазе некалькі іншае. 2) зусı  м не 
так; He wasn’t exactly pleased to see us – in 
fact he refused to open the door. Ён зусім не 
быў рады бачыць нас – на справе ён нават 
адмовіўся адчыніць нам дзверы.

exactness  n. дакла днасць; акура т-
насць

exaggerate v. перабо льшваць
exaggerated adj. перабо льшаны
exaggeration  n. перабо льш ван-

не (дзеянне); перабо льшанне (факт); a slight/
gross exaggeration нязна чнае/вялı кае пера-
большанне

exalt  v. fml 1. усхваля ць 2. узвыша ць, 
узно сіць 

exaltation  n. fml 1. захапле нне; 
экзальта цыя 2. павышэ нне

exam  n. экза мен, іспы т; тэст; a histo-
ry/chemistry exam экза мен па гісто  рыі/хı міі; 
an oral/a written exam ву сны/пісьмо вы экза-
мен; an entrance exam усту пны экза мен; sit/
do/take an exam здава ць экза мен; pass/fail 
an exam здаць/не здаць экза мен

examination  n. 1. агля д; абсле-
даванне; праве рка, дасле даванне 2. fml экза мен 

examine  v. 1. разгляда ць, агляда ць, 
правяра ць; вывуча ць; examine smth. in 
depth/in detail разгляда ць што-н. глы бока/
дэталёва; examine smth. for smth. правяра ць 
што-н. (з пэўнай мэтай); The police will ex-
amine the weapon for fi ngerprints. Паліцыя бу-
дзе вывучаць адбіткі пальцаў на зброі. 2.  fml 
(in/on) экзаменава ць 3. law дапы тваць 
(сведку)

examineе n. той, каго  экзамену юць
examiner n. экзамена тар
example n. пры клад, узо р; set an ex-

ample (of smth. to smb.) падава ць пры клад 
(чаго -н. каму -н.); follow smb.’s example браць 
пры клад з каго -н. ♦ for example напры клад

exasperate  v. раздражня ць; зла-
ваць

exasperated  adj. раздражнёны; 
раззлава ны

exasperating  adj. якı  выкліка е 
мо цнае раздражне нне або   злосць 

exasperation  n. раздражне нне; 
злосць

excavate  v. выко пваць, адко пваць; 
раско пваць

excavation  n. 1. выко пванне 
2. раско пкі

excavator  n. 1. экскава тар 2. той, 
хто раско пвае (што-н.)

exceed  v. fml перавыша ць, пераўзыхо-
дзіць; He was fi ned for exceeding the speed 
limit. Яго аштрафавалі за перавышэнне хут-
касці; exceed smb.’s expectations пераўзыхо-
дзіць чыe -н. чака нні/спадзява нні

exceedingly  adv. надзвы чай, над-
звыча йна

excel  v. (at/in) перасяга ць; вылуча цца 
(чым-н. добрым); excel oneself пераўзыхо-
дзіць (само га) сябе 

excellence n. выда тнасць
Excellency n. : Your/His Excellency 

Ва ша/Яго  Правасхадзı цельства 
excellent  adj. выда тны, ве льмі до б-

ры; excellent service выда тны сэ рвіс; What an 
excellent idea! Якая цудоўная ідэя!; She 
speaks excellent Swedish. Яна выдатна раз-
маўляе па-шведску.

excellently  adv. выда тнa, ве льмі 
 до брa

except1 v. fml (from) выключа ць
except2 prep. акрамя  , апро ч, апрача , за 

выключэ ннем; Nobody came except me. Ніхто 
не прыйшоў, апроч мяне. 

except3  conj. за выключэ ннем; The 
house stayed empty except when we came. Дом 
пуставаў, за выключэннем таго часу, калі мы 
прыязджалі.

exception  n. выключэ нне, вы нятак 
♦ the exception that proves the rule выклю-
чэн не, яко е дака звае пра віла; make an excep-
tion рабı ць выключэ  нне; take exception to 
smth. пярэ чыць чаму -н; кры ўдзіцца на што-н.; 
with the exception of за выключэ ннем; with-
out exception без выключэ ння

exceptional  adj. 1. асаблı вы 2. вы-
клю чны, незвыча йны

exceptionally  adv. 1. выклю чна, 
незвыча йна 2. у выклю чных абста вінах/вы- 
падках

excerpt  n. (from) уры вак; вы трымка, 
цыта та 

excess1 n. 1. (of) празме рнасць; in excess 
of больш за, звыш; The increase will not be in 
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excess of 5%. Павелічэнне будзе не больш за 
5%; to excess  звыш меры; празме  рна; Eating 
chocolate is useful as long as you don’t do it to 
excess. Есці шакалад карысна, калі не ўжы-
ваць яго звыш меры. 2. лı шак 3. pl. excesses 
парушэ нні; эксцэ  сы; the worst excesses of 
human rights са мыя гру быя парушэ нні 
право ў чалаве ка 

excess2  adj. 1. залı шні; якı  перавыша е 
но рму; excess weight залı шняя вага  

excess baggage n. бага ж, якı  пе-
равыша е но рму 

excessive adj. празме рны; ве льмі вялı-
кі; Excessive drinking can lead to stomach dis-
order. Празмернае ўжыванне алкаголю можа 
прывесці да захворвання страўніка. 

excessively  adv. празме рнa; надзвы-
чай, зана дта, залı шне; excessively high taxes 
надзвы чай высо кія пада ткі 

exchange1 n. 1. абме н; an exchange 
of ideas абме н ду мкамі; trade and cultural 
exchanges with other countries гандлёвыя і 
культу рныя абме ны з ı ншымі краı намі; in ex-
change for узаме н; exchange rate/rate of ex-
change абме нны курс; currency exchange 
абме н валю ты 2. бı ржа; the London stock ex-
change Ло нданская фо  ндавая бı ржа

exchange2  v. абме ньваць; абме  нь-
вацца; exchange views/ideas/information 
абме ньвацца по глядамі/ідэ ямі/інфарма цыяй; 
exchange smth. for smth. абме ньваць што-н. 
на што-н.

exchangeable  adj. якı  мo жна 
замянı ць, абмяня ць

exchequer  n. 1. the Exchequer 
казначэ йства, міністэ  рства фіна нсаў (у Вя-
лікабрытаніі); Chancellor of the Exchequer 
ка нцлер казначэ йства, мінı стр фіна нсаў 
(у Вялікабрытаніі) 2. казна ; дзяржа ўныя фі-
на нсы 

excise1 n. econ. акцы з, акцы зны збор
excise2  v. (from) fml пазбаўля цца; 

выдаля ць; The tumour was successfully ex-
cised. Пухліну паспяхова выдалілі.

excitable  adj. ура жлівы, узбуджа ль-
ны (пра людзей або жывёл)

excite  v. 1. узбуджа ць, узруша ць, хва-
лява ць; be excited хвалява цца; The children 
were excited about the coming holiday. Дзеці 
радаваліся надыходзячаму святу; Don’t get 
excited about the outcome. This is our big 
chance. Не хвалюйся пра вынік. У нас вельмі 
добрыя шансы. 2. (in) выкліка ць; абуджа ць; 

excite interest/envy/suspicion выкліка ць ціка -
васць/за йздрасць/падазро насць 

excited adj. (about/at/by) узбу джаны, 
усхвалява ны; The new play was nothing to get 
excited about. Новы спектакль ні ў чым не 
быў асаблівым.

excitedly  adv. усхвалява на, узбу-
джана

excitement  n. хвалява нне; усхва-
ля ва насць; узбу джанасць; узру  шанасць; 
trem b le/fl ush with excitement дрыжа ць/
чырване ць ад хвалява ння; In her excitement 
she began to stammer. Усхваляваная, яна пача-
ла запінацца. 

exciting  adj. якı  хвалю е; захапля ль-
ны; аn exciting opportunity/prospect захап-
ля ль ная магчы масць/перспекты ва; exciting 
news хвалю ючая навіна 

exclaim v. ускліка ць, выгу кваць 
exclamation n. во кліч, вы гук
exclamation mark  n. BrE, 

ling. клı чнік
exclude  v. (from) выключа ць; вы-

дзяля ць; exclude smb./smth. from smth. вы-
ключа ць каго -н./што-н. з чаго -н.

excluding  prep. апрача , за 
выключэ ннем, не лı чачы; Supper costs £20, 
excluding drinks. Вячэра каштуе 20 фунтаў, не 
лічачы напояў. 

exclusionn. 1. (of, from) выключэ н-
не; выдале нне; the country’s exclusion from 
the UN выключэ нне гэ тай краı ны з ААН; to 
the exclusion of smth. за выключэ ннем чаго -н. 
2. забаро на

exclusive  adj. 1. вы браны; шыко ў-
ны; прэсты жны; He is a member of an exclu-
sive club. Ён член прэстыжнага клуба. 2. экс-
клюзı ўны; выклю чны, адзı ны; an exclusive 
іnterview эксклюзı ўнае інтэрв’ю ; exclusive 
rights to выклю чныя правы  на 3. (of) якı  не 
ўключа е; The price is for accomodation only, 
exclusive of meals. Гэта плата толькі за пра-
жыванне і не ўключае харчаванне.

exclusively adv. выклю чна; то  лькі
excrement  n. fml экскрэме нты; 

кал
excrete  v. physiol. выдзяля ць, вы вяр-

га ць
excretion n. physiol. экскрэ цыя
excursion n. 1. экску рсія; вандро ўка; 

go on an excursion пае хаць/пайсцı  на экску р-
сію 2. э кскурс

excusable adj. дарава льны, праба-
ча льны, выбача льны
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excuse1  n. 1. апраўда нне; прычы на; 
make excuses апра ўдвацца 2. (for) выбачэ  н-
не, прабачэ нне; There is no excuse for behav-
iour like that. Нельга апраўдаць такія паво-
дзіны. 3. падста ва; зачэ пка; адгаво рка; a 
lame/feeble excuse неперакана ўчая адгаво  рка

excuse2  v. 1. (for) выбача ць, праба-
чаць; дарава ць 2. (from) адпуска ць, вызва-
ляць; He was excused from military service. 
Яго вызвалілі ад вайсковай службы. ♦ excuse 
me выбача й(це); праба ч(це); Excuse me? 
AmE Што вы сказалі?

execute v. 1. fml выко нваць 2. кара ць 
сме рцю 3. law афармля ць (дакумент, кант-
ракт і да т.п.)

execution  n. 1. fml выкана нне 
2. пакара нне сме рцю 3. law выкана нне інстру к-
цый (юрыдычных дакументаў, асабліва за-
вяшчання)

executioner n. кат
executive1n. 1. кіраўнı к; кіраў нıцт-

ва 2. the executive выкана ўчая ўла да; Chief 
Executive AmE прэзідэ  нт ЗША

executive2 adj. 1. выкана ўчы; an 
executive body/committee выкана ўчы о рган/
камітэ  т 2. адміністрацы йны; арганізацы йны 
3. вышэ йшага гату нку; дарагı ; раско шны; ex-
ecutive cars/homes раско шныя аўтамабı лі/
дамы 

exemplary adj. пры кладны, узо р ны
exempt1  adj. (from) вы звалены (ад 

абавязку, службы, платы)
exempt2 v. (from) вызваля ць (ад аба-

вязку, службы, платы)
exercise1 n. 1. практыкава нне 2. трэ-

ніро ўка; зара дка; take exercise рабı ць зара д-
ку, фізı чныя практыкава нні 3. pl. mil. exercis-
es мане ўры, вучэ нні

exercise2 v. 1. практыкава ць; прак ты-
кава цца 2. выкарысто ўваць, ужыва ць; exer-
cise power/control выкарысто  ўваць ула ду, 
ужы ва ць кантро ль; exercise one’s rights as 
a citizen выкарысто   ўваць свае  правы  гра ма-
дзя ніна

exercise book  n. сшы так; збо р-
нік практыкава нняў

exert v. 1. ужыва ць (сілу, уменне); exert 
infl uence/pressure ужыва ць уплы ў/ціск 2. : 
exert oneself прыклада ць намага нні

exertion n. 1. таксама exertions на ма-
га нне; вы сілак; стара нне; напру жанне 2. ужы-
ва нне; the exertion of force/authority ужы-
ван не сı лы/аўтарытэ  ту

exhale v. выдыха ць

exhalation n. вы дых
exhaust1  n. 1. выхлапны  газ 2. такса-

ма exhaust pipe выхлапна я труба  
exhaust2  v. 1. вычэ рпваць; даво дзіць 

да канца ; exhaust a topic/а subject вычэ р п-
ваць тэ мy/прадме т; My patience is exhausted. 
Майму цярпенню прыйшоў канец. 2. знясı ль-
ваць, стамля  ць; This job is exhausting me. 
Гэта праца знясільвае мяне.

exhausted  adj. 1. знясı лены, змо-
раны, змарне лы 2. вы чарпаны; спусто  шаны

exhaustion  n. 1. знямо га, знясı лен-
не; physical/nervous exhaustion фізı чнае/нер-
во вае знясı ленне 2. fml (of) вычарпа нне; вы-
карыста нне

exhaustive adj. вычарпа льны; усе ба-
ко вы, по ўны; This list is not exhaustive. Гэты 
спіс няпоўны.

exhibit1  n. 1. экспана т 2. law рэ чавы 
до каз 3. AmE пака з; выста ва, вы стаўка

exhibit2  v. 1. (at/in) выстаўля ць, экс-
панава ць 2. fml пака зваць, выяўля ць, праяў-
ляць; The economy exhibited signs of recession. 
У эканоміцы праяўляліся прыкметы рэцэсіі. 

exhibition  n. 1. выста ва, вы стаўка; 
be on exhibition быць вы стаўленым; stage/
hold/mount an exhibition арганізава  ць/нала-
дзіць выста ву 2. (of) праяўле нне; an exhibi-
tion of a skill/а feeling праяўле нне ўме ль ст-
ва/пачуцця  ♦ make an exhibition of oneself 
вы ставіць сябе  ду рнем, пашы цца ў ду рні

exhibitor  n. удзе льнік выста  вы
exhilirating  adj. якı  прые мна хва-

лю е, узбуджа е
exhumation n. эксгума цыя
exile1  n. 1. ссы лка, вы сылка, 

выгна нне; be/live in exile быць/жыць у ссы л-
цы; force/drive smb. into exile сасла ць/вы-
слаць каго -н. 2. ссы льны; выгна ннік

exile2  v. (from) ссыла ць, высы-
ла ць

exist v. 1. існава ць; мець ме сца; Can life 
exist on Mars? Ці можа існаваць жыццё на 
Марсе? 2. (on) жыць, існава  ць (у цяжкіх аб-
ставінах, без патрэбных сродкаў); They ex-
isted on unemployment benefi t. Яны існавалі 
на дапамогу па беспрацоўі.

existence  n. існава нне; be in exis-
tence існава ць; come into existence узніка ць, 
з’яўля цца; When did the world come into exis-
tence? Калі ўзнік сусвет?

existent adj. fml існу ючы 
exit1  n. 1. вы хад (з будынкa); the 

emergency exit запасны  вы хад; no exit (над-



exit 211 expensive

піс) вы хаду няма ; exit only (надпіс) увахо ду 
няма  2. вы езд; exit (як дарожны знак) вы езд 
на ı ншую даро гу; an exit visa выязна я вı за

exit2 v. 1. fml выхо дзіць, пакіда  ць 
(будынак і да т.п.) 2. comput. ско нчыць ка-
рыста нне камп’ю тарнай праграма й 3. : (ва 
ўказаннях да п’есы, што акцёр павінен пай-
сці са сцэны) Exit Hamlet Га млет выхо дзіць

exit poll  n. экзітпо л; апыта нне (на 
вы хадзе) людзе й, што прыма лі ўдзел у га ла-
сава нні, пра іх вы бар

ex libris n. экслı брыс
exodus  n. 1. fml (from, to) ма савы 

вы езд; эмігра цыя 2. Exodus bibl. Зыхо д (2-я 
кніга Старога Запавету)

exogamy  n. экзага мія; шлюб па-за 
ме жамі свайго  ро ду, пле мя, ка сты 

exotic adj. экзаты чны; замо рскі, ін ша-
зе мны; exotic fl owers/plants/birds экзаты ч-
ныя кве ткі/раслı ны/пту шкі

expand  v. 1. пашыра ць; пашыра цца 
2. праця гваць (гутарку), дадава ць падрабя з-
насці
expand on  phr.v. дадава ць па-
дра бя знасці; Could you expand on that point, 
please? Ці не маглі б вы дадаць якія-небудзь 
падрабязнасці наконт гэтага?

expanse  n. прасто ра, абша р (зямлі, 
вады); a vast/wide expanse вялı зная/шыро кая 
прасто ра

expansion  n. пашырэ нне, павелі-
чэн не; рост; развіццё; economic expansion 
эканамı чны рост

expansionism  n. экспансі-
янıзм

expansionist1 n. экспансіянı ст
expansionist2 adj. экспансіянı сц-

кі; expansionist policies экспансіянı сцкая па-
лı тыка

expansive  adj. 1. дружалю бны; га-
варкı  2. вялı кі; шыро кі 3. экспансı ўны 4. экс-
пансіянı сцкі

expat n. infml скар. ад expatriate1

expatriate1  n. экспатрыя нт; экс па-
трыя нтка; эмігра  нт; эмігра нтка

expatriate2  adj. экспатрыя нцкі; 
эміг ра нцкі

expect  v. 1. спадзява цца, разлı чваць; 
expect smb. to do smth. разлı чваць, што хто-н. 
зро біць што-н.; We expect them to help us. Мы 
разлічваем, што яны нам дапамогуць. 
2. чака ць; He was not expecting any visitors. 
Ён не чакаў ніякіх наведвальнікаў. 3. мерка-
ва ць, ду маць; Will they come? – Yes, I expect 

so. Яны прыйдуць? – Я мяркую, што так. 
♦ be expecting a baby/a child infml быць 
цяжа рнай; She is expecting a child in May. Яна 
чакае дзіця ў маі.

expectancy  n. чака нне (чаго-н. 
цікавага, прыемнага); life expectancy вера-
го д ная праця гласць жыцця 

expectant adj. той, хто чака е з на-
дзе яй/cпадзява ннем; an expectant mother 
цяжа рная (жанчына)

expectation  n. 1. спадзява нне, 
надзе я; against/contrary to (all) expectations 
насу перак (усı м) спадзява нням; live up to 
smb.’s expectations спра ўджваць чыe -н. на-
дзе і/спадзява нні 2. чака нне; in expectation of 
smth. у чака нні чаго -н.; The expectation is 
that prices will rise. Чакаюць, што цэны вы-
растуць.

expediency  n. 1. мэтазго днасць 
2. вы гада; He acted out of expediency, not 
principle. Ён дзейнічаў зыходзячы з выгады, 
а не прынцыпу.

expedient  adj. мэтазго дны; слу ш-
ны; вы гадны (але не заўсёды справядлівы)

expedite  v. fml паскара  ць; паляг-
ча ць; They asked us to expedite deliveries. Яны 
прасілі нас паскорыць пастаўкі.

expedition n. 1. экспеды цыя; plan/
lead an expedition планава ць/узнача льваць 
экспеды цыю; go on an expedition to the 
North Pole накірава цца з экспеды цыяй на 
Паўно чны по люс 2. вы лазка (паездка, паход 
групы асоб)

expeditious  adj. fml эфекты ўны; 
an expeditious system эфекты ўная сістэ  ма

expel  v. (from) 1. выганя ць; выпра-
вадж ваць; выключа ць; Two foreign journalists 
were expelled from the country last week. Двое 
замежных журналістаў былі выправаджаны з 
краіны на мінулым тыдні; expel from school 
выключа ць са шко лы 2. выштурхо ўваць, 
выпı хваць (ваду, паветра)

expend v. fml (in, on) тра ціць, расхо-
даваць, выдатко ўваць

expenditure  n. тра та, расхо ды, 
выда так

expense  n. 1. расхо д, выда так; кошт 
2. pl. expenses расхо ды, выда ткі (дзеля пэў-
най мэты); travelling expenses даро жныя 
выда ткі; камандзіро  вачныя; All expenses paid. 
Усе расходы/выдаткі аплoчаны(я). ♦ at smb.’s 
expense за чый-н. кошт; at the expense of 
smth. за кошт чаго -н.

expensive adj. дарагı , кашто ўны
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expensively  adv. до рага; за вялı кі 
кошт, бага та; She was expensively dressed. Яна 
была багата апранута.

experience1  n. 1. (of) во пыт; до -
свед; уме нне; ве данне; practical/personal ex-
perience практы чны/асабı сты во пыт; previ-
ous experience папярэ дні до свед; lack of ex-
perience недахо п до сведу; know/learn from 
experience ве даць/даве двацца з во  пыту; get/
gain experience набыва ць/напрацо ўваць во-
пыт 2. (перажы тая) прыго да; ура жанне; an 
unforgettable experience незабы ўная прыго-
да, незабы ўнае ўра  жанне; quite an experi-
ence ве льмі ціка вы, хвалю ючы вы падак; 
Surfi ng is quite an experience! Сeрфінг – гэта 
так цікава!

experience2 v. 1. пазнава ць, заз на-
ва ць, спасціга ць; ве даць з во пыту 2. адчу-
ваць, перажыва ць 

experienced  adj. (in) во пытны, 
дасве дчаны; спрактыкава ны; кваліфікава  ны; 
an experienced surgeon во пытны хіру рг; He 
is very experienced in looking after animals. У 
яго шмат вопыту ў доглядзе жывёлы. 

experiment1  n. (on) до след, экс-
пе рыме нт; do/perform/carry out an experi-
ment право дзіць эксперыме нт

experiment2  v. (on, with) право-
дзіць до следы, эксперыментава ць

experimental  adj. эксперы мен-
та льны, про бны

experimentally  adv. эксперы-
мента льнa, шля хам эксперыме нтаў

experimentation  n. fml (on, 
with) эксперыментава нне

expert1  n. (at/in/on) экспе рт; спецы я-
лı ст, зна ўца; a computer expert спецыялı ст 
па камп’ю тарах; a fi nancial/medical expert 
фіна нсавы/медыцы нскі экспе рт; an expert in 
child psychology спецыялı ст у галіне  дзіця-
чай псіхало гіі; an expert on modern lite-
rature спецыялı ст па суча снай літарату ры

expert2  adj. во пытны, (высока)ква лі-
фікава ны; expert advice; кваліфікава ная па-
ра да; заключэ  нне экспе ртаў

expertise  n. (in) уме нне, ве ды (у 
пэўнай галіне)

expire  v. 1. канча цца, зака нчвацца, 
міна ць (пра тэрмін на дакуменце); My visa 
expires next month. Мая віза заканчваецца ў 
наступным месяцы. 2. lit. паміра ць

expiration  n. 1. вы дых 2. AmE 
заканчэ нне тэ рміну

expiry n. заканчэ  нне тэ рміну; an ex-
piry date тэ рмін заканчэ ння го днасці (даку-
мента)

explain  v. 1. тлума чыць, растлума ч-
ваць; explain smth. to smb. тлума чыць што-н. 
каму -н. 2. апра ўдвацца

explanation  n. 1. тлумачэ нне 
2. апраўда нне; Has he got anything to say in 
explanation of his conduct? Ён можа сказаць 
што-небудзь у апраўданне сваіх паводзін?

explanatory  adj. тлумача льны, 
па ясня льны; explanatory notes тлумача ль-
ныя заўва гі

explicable  adj. вытлу-
мача льны, дасту  пны для разуме ння

explicit  adj. экспліцы тны; я сны, ві-
да во чны; be explicit about smth. выка звацца 
аб чым-н. я сна і адкры та

explicitly adv. экспліцы тна; я сна, ад-
кры та 

explode  v. 1. узрыва ць; узрыва цца; 
выбуха ць (таксама перан.); explode into 
laughter разрагата цца; explode with rage 
вель мі раззлава цца; Experts exploded the rock-
et. Эксперты ўзарвалі ракету. 2. разбура ць, 
падрыва ць (таксама перан.); абвярга ць; ex-
plode a myth/a theory разбуры ць міф, аб-
вергнуць тэо рыю 3. рэ зка павялı чвацца; The 
po pulation is expected to explode. Разлічва-
юць, што насельніцтва рэзка павялічыцца.

exploit1  n. (звыч. pl.) по дзвіг; his 
wartime exploits яго  по дзвігі ў час вайны 

exploit2 v. 1. эксплуатава ць 2. вы ка-
ры с то ўваць (што-н. эфектыўна) 3. derog. 
вы карысто ўваць у сваı х мэ тах; эксплуатава ць 
4. распрацо ўваць, здабыва ць (карысныя вы-
капні)

exploitation  n. 1. эксплуата цыя; 
выкарыста нне ў сваı  х мэ тах 2. (эфекты ўнае) 
выкарыста нне

exploration  n. (of) дасле даванне; 
разве дванне; the exploration of space дасле-
даванне ко смасу

exploratory adj. 1. дасле дчы 2. раз-
ве двальны; про бны

explore  v. дасле даваць; разве дваць; 
вы вуча ць; explore literary texts вывуча ць лі-
тарату рныя тэ ксты

explorer n. дасле дчык-вандро ўнік
explosion  n. вы бух (таксама пе-

ран.); a population explosion дэмаграфı чны 
вы бух

explosive1 n. выбухо вае рэ  чыва
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explosive2 adj. 1. выбухо вы; an ex-
plosive situation выбухованебяспе чнае ста-
но вішча 2. запа льчывы; гара члівы; an explo-
sive temper запа льчывы хара ктар

exponent  n. 1. выра знік, тлума-
чаль нік (ідэі, тэорыі і да т.п.); прадстаўнı к 
2. math. экспане нт, пака зчык ступе ні

export1  n. 1. (of) э кспарт, вы ваз; for 
export на э кспарт 2. pl. exports тава ры на э к-
спарт; the country’s major exports асно ўныя 
тава ры, што экспарту е гэ та краı на 

export2 v. экспартава ць, выво зіць
exporter n. экспарцёр
expose  v. 1. пакіда ць незасцяро жа-

ным (ад небяспекі, сонца, дажджу і да т.п.); 
not to be exposed to light не пакіда ць пад 
уздзе яннем святла  ; people exposed to high 
levels of radiation лю дзі, якı я знахо дяцца пад 
уздзе яннем высо  кіх доз радыя цыі; Don’t ex-
pose the child to strong sunlight. Не пакідайце 
дзіця на моцным санцапёку. 2. выкрыва ць, 
выяўля ць; expose the truth/one’s fears вы-
яўля ць пра ўду/стра хі 3. рабı ць вы трымку (у 
фатаграфіі)

exposed adj. неабаро нены, незас ця-
ро жаны

exposure  n. 1. неабаро ненасць, не-
засцяро жанасць 2. выкрыццё, выяўле нне 
3. экспазı цыя, вы трымка; кадр (у фата-
графіі)

ex-President n. былы  прэзідэ  нт, 
экс-прэзідэ  нт

express1  n. 1. таксама express train 
экспрэ с 2. BrE тэрміно вая паслу га (на пош-
це, чыгунцы і да т.п.)

express2  adj. 1. тэрміно вы; ху ткасны; 
an express bus ху ткасны аўто бус 2. fml я сны, 
выра зны; express instructions я сныя/дакла д-
ныя інстру кцыі 

express3  v. 1. выка зваць, выяўля ць, 
па ка зваць, перадава  ць; express interest/re-
gret/surprise выка зваць ціка васць/шкадава н-
не/здзіўле нне; This phrase expresses exactly 
the meaning of the word. Гэты выраз дакладна 
перадае сэнс слова. 2. выціска ць (вадкасць, 
паветра)

expression n. 1. выяўле нне, перада ча 
2. вы раз (твару, вачэй); an expression of 
amazement/disbelief/horror выраз здзіўле н-
ня/недаве ру/жа ху; There was a worried ex-
pression on his face. Яго твар выглядаў зане-
пакоеным. 3. выка званне, выражэ нне, сло ў-
ны вы раз; expression of thanks/sympathy/ 
regret выка званне падзя кі/спачува ння/

шка да ва н ня 4. выра знасць; экспрэ сія; пачуц-
цё (у музыцы, спевах і да т.п.)

expressionism n. экспрэсіянı зм
expressionist1 n. экспрэсіянı ст
expressionist2  adj. экспрэсія-

нıсцкі
expressionless  adj. невыра зны; 

an expressionless face/voice/tone невыра зны 
твар/го лас/тон

expressive  adj. 1. выра зны; выра з-
лiвы; экспрэсı ўны; an expressive face выра з-
лiвы твар 2. выяўле нчы; expressive means of 
the language выяўле нчыя сро дкі мо вы

expressively  adv. выра зна; выра з-
лiва

expressly  adv. fml 1. я сна, выра зна 
2. спецыя льна, наўмы сна; The role was writ-
ten expressly for you. Гэта роля была напісана 
спецыяльна для вас.

expropriate v. fml 1. law экс пра-
прыı раваць; канфіскава  ць; адчужа ць 2. ад-
біра ць

expropriation  n. экспрапрыя -
цыя; канфіска цыя; адчужэ нне

expulsion  n. (from) выгна нне, вы-
ключэ нне (са школы, арганізацыі і да т.п.)

exquisite  adj. 1. вы тан-
чаны; элега нтны 2. fml ве льмі мо цны; во стры 
(пра пачуцці, адчуванні)

ext. (пісьмовае скар. ад extension) (пра тэле-
фонны дадатковы нумар) еxt. 221 дадатко вы 
ну мар 221

extempore adj. fml імправізава ны
extemporize, BrE -ise  v. fml 

імправізава ць
extend  v. 1. пашыра ць, падаўжа ць, 

праця гваць; распасціра цца 2. (to) выка зваць, 
праяўля ць; extend a warm welcome цёпла 
сустрэ  ць; extend thanks/condolences to smb. 
выка зваць падзя ку/спачува нні каму  -н.

extension  n. 1. (of) пашырэ  нне, па-
велічэ нне 2. (of) адтэрміно ўка; праця г (тэр-
міну), прадаўжэ нне 3. (to) прыбудо ва; праця г 
(дарогі, лініі метро і да т.п.) 4. дадатко вы, 
даба вачны ну мар (тэлефона); My extension 
(number) is 25. Мой дадатковы нумар 25. 

extensive adj. вялı зны; шыро кі
extensively adv. шыро ка; шмат; час-

та; a spice used extensively in Indian cooking 
прыпра ва, яка я шыро ка ўжыва ецца ў інды й-
скай ку хні; He has travelled extensively. Ён 
шмат падарожнічаў.

extent n. (of) 1. паме р; праця г, праця г-
ласць 2. ступе нь, ме ра ♦ to some/a certain/a 



exterior 214 eye

large extent у некато рай/пэ ўнай/зна чнай сту-
пе ні; to what extent? нако лькі?

exterior1  n. 1. во нкавы, зне шні, зна-
дво рны вы гляд 2. уя ўныя паво дзіны 

exterior2 adj. во нкавы; зне шні 
exterminate  v. вынішча ць, по ў-

насцю знішча ць (людзей, жывёлу), забіва ць 
(пагалоўна)

extermination  n. вынішчэ нне, 
знішчэ нне

external  adj. 1. во нкавы, зне шні; for 
external use only med. то лькі для во  нкавага 
ўжыва ння 2. павярхо ўны 3. заме жны; exter-
nal trade заме жны га ндаль; external affairs 
заме жныя спра вы

externally adv. 1. во нкава, з вы гляду 
2. для фо рмы, не па су тнасці

extinct  adj. 1. вы мерлы; неісну ючы 
(пра жывёл, расліны, мовы і да т.п.) 2. па-
тух лы (пра вулкан)

extinction n. 1. выміра нне, знікне н-
не 2. затуха нне; on the verge/edge/brink of 
extinction на мяжы  знікне ння

extinguish v. 1. тушы ць, гасı ць (так-
сама перан.) 2. знішча ць; The news extingu-
ished all hope for peace. Гэта навіна знішчыла 
ўсе надзеі на мір.

extinguisher  n. (таксама fi re ex-
tinguisher) вогнетушы цель

extol  v. fml усхваля ць (вельмі, за-
лішне); расхва льваць

extort  v. (from) вымага ць (што-н. 
сілай, пагрозамі)

extortion n. вымага нне (сілай, пагро-
замі); ха барніцтва

extra1  n. дадатко вая пла та; дадатко вая 
рэч 

extra2  adj. дадатко вы; extra time 
дадатко вы час (у спорце); I need some extra 
money. Мне патрэбны дадатковыя грошы.

extra3 adv. асаблı ва; дадатко ва, у дада-
так; pay/cost extra плацı ць/каштава ць да дат-
ко ва; I have to be extra careful. Я павінен 
быць асабліва ўважлівым. 

extract1  n. 1. (from) уры вак; вы-
трым ка (з кнігі, твора і да т.п.) 2. (of) экст-
ракт, вы цяжка 

extract2  v. (from) выця гваць; зда бы-
ва ць; extract a tooth med. вырыва ць зуб; ex-
tract coal здабыва ць ву галь

extraction n. 1. (from) выця гванне; 
здабы ча, здабыва нне; oil/gold/uranium ex-
trac tion здабы ча на фты/зо лата/ура ну 2. fml 
пахо джанне

extradite v. fml (from, to) выдава ць 
ула дам ı ншай краı  ны чалаве ка, якı  абвінава ч-
ваецца ў злачы нстве 

extradition n. экстрады цыя
extraordinary  adj. 1. незвыча йны; 

дзı ўны 2. надзвыча йны; а city of extraordi-
nary beauty надзвы чай прыго жы го рад; ex-
traordinary measures надзвыча йныя ме ры; 
an envoy extraordinary надзвыча йны і паў-
намо цны пасо л, пасла ннік

extraordinarily  adv. асаблı ва, 
надзвыча йна 

extravagance  n. 1. марнатра ў-
ства 2. дзіва цтва 3. экстравага нтнасць

extravagant adj. 1. марнатра ўны 
2. неразу мны; непракты чны; нерэа льны 3. экс-
травага нтны

extravaganza n. фее рыя
extreme1  n. 1. кра йнасць 2. звыч. pl. 

extremes проціле гласці ♦ go from one extreme 
to the other кı дацца з адно й кра йнасці ў дру-
гу ю; in the extreme fml ве льмі, надзвыча йна 

extreme2  adj. кра йні; экстрэма льны; 
радыка льны

extremely adv. ве льмі, надзвыча йна, 
надзвы чай; Was it diffi cult? – Extremely. Ці цяж-
ка гэта было? – Надзвычайна.

extremism n. экстрэмı зм
extremist  n. экстрэмı ст; экстрэ-

мıстка; the left-wing/right-wing extremist ле-
вы/пра вы экстрэмı ст 

extrinsic  adj. fml неўласцı вы; во н-
кавы

extrovert n. экстраве рт
exuberance n. 1. бу рная ра дасць, 

нястры мная весяло  сць 2. бага цце, пы шнасць, 
буя нне (раслін)

exuberant adj. ве льмі энергı чны, 
жва вы, вясёлы

exult  v. fml (at/in) ра давацца (поспеху, 
перамозе), це шыцца (поспехам, перамогай); 
быць ве льмі ўзра даваным і шчаслı вым; They 
exulted at their victory. Яны былі вельмі ўзра-
даваныя сваёй перамогай.

exultant  adj. fml (at) ве льмі ўзра-
даваны, шчаслı вы

exultation  n. fml вялı кая ра дасць; 
экзальта цыя

eye1  n. 1. во ка; close/open one’s eyes за-
плюш чваць/расплю шчваць во чы 2. зрок; A sur-
geon needs a good eye. Хірургу патрэбен 
добры зрок. 3. ба чанне; по гляд; to my eye на 
мой по гляд 4. ву шка (іголкі) 5. tech., bot. во ч-
ка 6. пятля  ў вяза нні 7. цэнтр урага ну, тарна-
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да і да т.п. ♦ a black eye сіня к; the evil eye 
ліхı я/благı я во чы, пага нае во ка; with the na-
ked eye про стым во кам; an eye for an eye во-
ка за во ка; eye to eye во ка ў во ка/во чы ў во-
чы; in the eyes of smb. у вача  х каго  -н.; на 
ду  м ку каго -н.; keep an eye on smb./smth. 
назіра ць за кім-н./чым-н.; see eye to eye with 
smb. быць адно й ду мкі з кім-н., згаджа  цца з 
кім-н.; turn a blind eye to smth. заплю шч-
ваць во чы на што-н., не звярта ць ува гі на 
што-н. 

eye2 v. глядзе ць, назіра ць; They eyed us with 
alarm. Яны глядзелі на нас з трывогаю.

eyeball1  n. 1. anat. во чны я блык ♦ eye-
ball to eyeball infml твар у твар; be up to 
one’s eyeballs in work/debt быць па ву шы ў 
рабо це/даўга х

eyeball2  v. infml утаро піцца; глядзе ць 
пı льна 

eyebrow  n. брыво ; raise one’s eye-
brows уздыма ць бро вы (ад здзіўлення або не-
задавальнення)

eyeglass n. 1. лı нза; мано кль 2. pl. eye-
glasses AmE акуля ры

eyelash n. ве йка
eyelid n. паве ка
eyesight n. зрок; good/keen eyesight до-

бры/во стры зрок; bad/poor eyesight дрэ нны 
зрок

eyesore  n. бры дкасць; брыдо та; недарэ ч-
насць

eyewitness n. (of, to) све дка, відаво ч ца

Ff
F, f n. 6-я літара англійскага алфавіта 
F1 n. mus. но та «фа»
F2  (скар. ад Fahrenheit) Фарэнге йт; Water 

boils at 212°F. Вада закіпае пры 212° па 
Фарэнгейту. 

FA n. the FA (скар. ад Football Associa-
tion) Асацыя цыя футбо лу (у Англіі і Уэльсе)

fab adj. BrE, infml цудо ўны; ашаламля  ль-
ны, кла сны; ка зачны

fable  n. 1. ба йка; Aesop’s fables ба йкі 
Эзо па 2. не быль, небылı ца; ка зка 3. леге нда, 
міф

fabled adj. lit. легенда рны; міфı чны
fabric ] n. 1. тканı на, матэ рыя; woolen/

silk/cotton fabrics шарсцяны я/шаўко выя/
баваўня ныя тканı ны 2. структу ра, будo ва 
(так сама перан.); the fabric of society струк-
ту ра грама дства

fabricate  v. 1. выдумля ць, выду м-
ваць 2. фабрыкава  ць, падро  бліваць, падраб-
ля ць; The evidence was totally fabricated. Па-
казанні сведак былі поўнасцю сфабрыка-
ваны. 3. вырабля ць

fabrication  n. 1. вы думка; His 
story was a complete fabrication from start to 
fi nish. Яго гісторыя была абсалютнай выдум-
кай з пачатку і да канца. 2. фабрыка цыя, 
падро бка

fabulous  adj. 1. infml выда тны, цу-
доў ны; We had a fabulous holiday. Мы выдат-
на адпачылі. 2. fml нечува ны; невераго  дны; 
fabulous wealth/riches ка зачнае бага цце 
3. міфı чны; ка зачны; fabulous beasts міфı ч-
ныя істо ты

fabulously  adv. fml надзвыча йна 
(багаты, прыгожы і г.д.)

facade  n. 1. фаса д (будынка) 2. зне ш-
насць; во нкавае аблı чча; a facade of indif-
ference напускно е раўнаду шша

face1 n. 1. твар; аблı чча (таксама перан.); 
He pulled a long face. Яго твар зрабіўся сум-
ным. 2. вы раз тва ру : a sad/happy/smiling 
face су мны/ра дасны/усме шлівы твар; His 
face fell when he read the telegram. Яго твар 
пахмурнеў, калі ён прачытаў тэлеграму. 
3. цыфербла т 4. бок, паве рхня (чаго-н.); the 
north face of the mountain паўно чны бок 
гары  5. хара ктар, аспе кт (чаго-н.); the unac-
ceptable face of drinking непрыма  льны ха-
ра к тар алкагалı зму ♦ face to face тва рам у 
твар; face-to-face talks прамы я перамо вы; in 
the face of насу перак, нягле дзячы на; on the 
face of it на пе ршы по гляд, зне шне; to smb.’s 
face адкры та, у твар; have the face to do 
smth. BrE, infml мець наха бства зрабı ць не ш-
та зага ннае; lose face упа сці ў чыı х-н. вача х; 
make/pull faces at smb. грыма снічаць; save 
face зберагчы  рэпута цыю; wipe off the face 
of the earth сце рці з тва ру зямлı 

face2  v. 1. быць зве рнутым тва рам/пе ра-
дам да чаго -н.; The windows face south. Вок-
ны глядзяць/выходзяць на поўдзень. 2. суст-
ра ка ць сме ла/упэ ўнена (што-н./каго-н.) 
3. чака ць, пагража ць; The country faces a seri-
ous crisis. Краіне пагражае сур’ёзны крызіс. 
face up  phr.v. (to) праяўля ць (муж-
насць, адказнасць і да т.п.); He faced up to 
the diffi culties. Ён не спужаўся цяжкасцей; He 
faced up to his responsibilities. Ён не ўхіляўся 
ад адказнасці.

face cream n. крэм для тва ру
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faceless  adj. 1. безаблı чны; faceless 
bureaucrats безаблı чныя бюракра  ты 2. ана-
нı мны

facelift n. 1. падця жка ску ры на тва ры 
2. касметы чны рамо  нт (пакоя, будынка)

face pack  n. BrE ма ска (касметыч-
ная, якая накладваецца на скуру твару)

face powder n. пу дра
face-saving adj. якı  ма е мэ таю збе-

рагчы  рэпута цыю, прэсты ж; a face-saving 
com promise кампрамı с з мэ таю зберагчы  прэ-
сты ж

facet n. 1. грань 2. аспе кт
facetious  adj. жартаўлı вы, несур’ёз-

ны; a facetious comment жартаўлı вая заўва га
face value n. наміна льная ва ртасць 

♦ take smth. at face value прыма ць што-н. на 
ве ру, прыма ць за чы стую мане ту; I took his 
words at face value. Я прыняў яго словы за 
чыстую манету.

facial1 n. касметы чны до гляд тва ру
facial2  adj. (які мае дачыненне да тва-

ру); а facial expression вы раз тва ру; а facial 
massage маса ж тва ру

facile  adj. лёгкі; павярхо ўны; без змяс-
то ўны; a facile remark/generalisation павяр-
хо ўная заўва га/павярхо ўнае абагульне нне

facilitate  v. аблягча ць, палягча ць; 
садзе йнічаць, дапамага ць; It would facilitate 
matters. Гэта паспрыя ла б справе; Computers 
are used to facilitate language learning. Кам-
п’ю тары выкарыстоўваюцца, каб палегчыць 
вывучэнне моў.

facility  n. 1. pl. facilities; абсталява н-
не; збудава нні; выго ды; спрыя льныя ўмо вы; 
sport facilities спарты ўныя збудава нні; lei-
sure facilities умо вы для адпачы нку 2. (for) 
здо льнасць, зда тнасць; her facility for lan-
guages яе  здо льнасць да моў 3. асо бная маг-
чы масць (прылады механізма, абслугоўван-
ня); a facility for spelling checking аўтама-
ты чны карэ ктар 4. памяшка нне, ме сца (пэў-
нага прызначэння)

facing  n. 1. абліцо ўка 2. падшы ўка; 
пад бı ўка

facsimile n. 1. (of) факсı міле; a fac-
simile edition of the manuscript факсı мільнае 
выда нне ру капісу 2. fml = fax 

fact n. 1. факт; hard facts неабве ржныя, 
бясспрэ чныя фа кты; stick to the facts пры-
трымлівацца фа ктаў 2. ı сціна, пра ўда; сапра ў д-
насць; I know for a fact that she is not involved 
in the matter. Я ўпэўнены, што яна не за-
мешана ў гэтай справе. ♦ the fact (of the mat-

ter) is… на са май спра ве…; facts speak for 
themselves фа кты гаво раць са мі за сябе ; Is 
that a fact? infml Няўжо так?

fact-fi nding adj. якı  збіра е інфар-
ма цыю адно сна канкрэ  тнай сітуа цыі; a fact-
fi nding mission/visit мı сія/візı т з мэ тай збо ру 
інфарма цыі 

faction1 n. 1. фра кцыя; групо ўка 2. роз-
нагало ссе; разыхо джанне; a party divided by 
faction па ртыя, яку ю падзяля юць разыхо -
джанні 

faction2  n. літарату рны або  кінема та-
графı чны жанр, у якı м рэа льныя здарэ нні слу- 
жаць асно вай для маста цкага тво ра

factional  adj. фракцы йны; раско  ль-
ніцкі

factitious adj. fml шту чны, наўмы сны
factor  n. 1. (in) фа ктар 2. math. мно ж-

нік
factory  n. фа брыка, заво д; He works 

in a car factory. Ён працуе на аўтазаводзе.
factory farm  n. вялı кая спецыя-

лізава ная гаспада  рка (птушкафабрыка, кон-
ны завод і да т.п.)

factory fl oor  n. та я ча стка прад-
пры е мства, дзе непасрэ  дна вырабля юць пра-
ду кцыю 

factory ship  n. плыву чы рыба-
заво д

factual adj. факты чны, сапра ўдны
faculty  n. 1. звыч. pl. (of, for) здо ль-

насць; be in possession of one’s faculties 
быць пры сваı  м ро зуме 2. факультэ т 3. AmE 
прафе сарска-выкла дчыцкі склад універсітэ  та 
або  кале джа

fad n. infml капры з, пры хамаць, дзіва цтва 
fade v. 1. вя нуць 2. выцвіта ць, бля кнуць, 

ліня ць
fade away phr.v. зніка ць, заціха ць

faeces n. pl. fml фека ліі
fag1 n. BrE, infml ну дная, ця жкая пра ца 
fag2 n. BrE, infml цыгарэ та
fag3 n. AmE, slang гей, гомасексуалı ст
fag end  n. BrE, infml недаку рак, 

 аку рак
Fahrenheit  n. шкала  Фарэнге йта 

(па якой вада закіпае пры 212°)
faience n. фая нс
fail1  n. права л на экза мене ♦ without fail 

абавязко ва, безумо ўна
fail2  v. 1. пацярпе ць няўда чу, не здо лець; 

We failed to arrive on time. Мы не здолелі 
прыехаць у час. 2. правалı ць экза мен; пра ва-
лı цца на экза мене 3. псава цца; The engine 
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failed. Матор сапсаваўся. 4. слабе ць; His sight 
is failing. У яго слабее зрок.

failing n. недахо п, адмо ўная ры са, хı ба
failure  n. 1. няўда ча, права л; The fi lm 

was a failure. Фільм праваліўся. 2. няўда чнік; 
няўда чніца 3. ава рыя, пашко джанне; пера-
бо й; crop/harvest failure неўраджа й, няўро д; 
heart failure med. сардэ чная недастатко васць 
4. банкру цтва 

faint1  adj. 1. сла бы, аслабе лы 2. сла бы, 
невыра зны 3. ве льмі нязна чны ♦ not have 
the faintest idea about smth. не мець нія кага 
ўяўле ння аб чым-н.

faint2 v. млець, тра ціць прыто мнасць
faintly adv. сла ба; ле дзьве
fair1 n. 1. кірма ш 2. выста ва, вы стаўка 
fair2  adj. 1. сумле нны, справядлı вы 2. не-

благı , нядрэ нны 3. я сны (пра надвор’е) 4. све т-
лы, бяля вы 5. lit. прыго жы ♦ by fair means or 
foul любы мі сро дкамі, усı  мі пра ўдамі і 
няпра ўдамі

fair3 adv. сумле нна, справядлı ва ♦ fair and 
square па ўсіх пра вілах

fair copy n. BrE чыставı к
fairground  n. ме сца, дзе адбыва-

ецца кірма ш
fair-headed adj. светлавало  сы 
fair-minded  adj. справядлı вы; 

не прадузя ты
fairly  adv. 1. справядлı ва, сумле нна 

2. даво лі, дастатко ва; He is still fairly young. 
Ён яшчэ даволі малады.

fair play  n. 1. гульня  па пра вілах 
2. справядлı васць

fairy n. фе я
fairy tale n. ка зка
fait accompli  n. франц. здзе й-

сне ны факт
faith n. 1. ве ра, даве р 2. ве ра, рэлı гія ♦ in 

good faith чэ сна, добрасумле нна; in bad faith 
верало мна

faithful  adj. 1. (to) ве рны; адда ны; а 
faithful friend/husband ве рны ся бра/муж 
2. дакла дны; праўдзı вы; а faithful translation 
дакла дны перакла д; а faithful account праў-
дзı вае паведамле нне

faithfully adv. 1. ве рна; добрасумле н-
на 2. дакла дна; Yours faithfully BrE (у канцы 
ліста) з пава гай 

faithfulness n. ве рнасць; адда насць
faithless  adj. fml 1. няве рны; здра д лі-

вы; ненадзе йны 2. няве руючы
fake1  n. 1. падро бка, фальшы  ўка 2. пры-

тво ршчык; прытво  ршчыца

fake2 adj. падро блены, фальшы вы, сфаб-
рыкава ны

fake3  v. 1. падма нваць, ашу кваць, уво-
дзіць у зман; падрабля ць 2. прыкı двацца

fakir n. факı р
falcon n. zool. со кал
fall1  n. 1. падзе нне; зніжэ нне 2. AmE во-

сень
fall2  (fell, fallen) v. 1. па даць, спада ць, 

валı цца; He fell off the ladder. Ён зваліўся з 
драбін. 2. загı нуць, па сці; The Government 
has fallen. Урад паў. 3. прыпада ць, выпада ць; 
Christmas falls on Sunday this year. Божае на-
раджэнне прыпадае ў гэтым годзе на нядзе-
лю. 4. надыхо дзіць; насо  ўвацца; Night fell 
quickly. Ноч надышла хутка; fall asleep 
засну ць; fall ill захварэ ць; fall in love зака-
хац ца, палюбı ць 
fall apart  phr.v. распада цца; Their 
mar riage seems to be falling apart. Іх шлюб, 
здаецца, распадаецца.
fall behind  phr.v. 1. адстава ць 
2. спазня цца, затры млівацца; If you fall be-
hind with the rent you’ll be evicted. Калі вы 
спозніцеся з аплатай, вас выселяць.
fall down  phr.v. па даць; The child 
fell down and hurt his knee. Дзіця павалілася і 
выцяла калена.
fall in  phr.v. правалı цца, абвалı  цца; 
The roof fell in. Дах абваліўся.
fall out  phr.v. 1. выпада ць; My hair 
is beginning to fall out. У мяне пачынаюць 
выпадаць валасы. 2. свары цца; The two girls 
fell out. Гэтыя дзве дзяўчынкі пасварыліся. 
3. mil. разыхо дзіцца; Fall out! Разысціся!

fallacious n. fml памылко вы
fallacy n. 1. памылко вая ду мка, памыл-

ко вы по гляд 2. fml няпра вільны аргуме нт; 
беспадста ўны до каз

fallen p.p. → fall
fall guy n. казёл адпушчэ  ння
fallout  n. 1. радыеакты ўныя апа дкі 

2. адмо ўныя вы нікі (здарэння або сітуацыі)
fallow  adj. agr. пад папа рам, у папа ры 

(пра зямлю)
fallow deer n. zool. лань
falls  n. pl. вадаспа д; Niagara Falls Нія-

гар скі вадаспа д
false  adj. 1. ілжы вы, памылко вы; а false 

statement ілжы вая зая ва 2. несапра ўдны, 
фальшы вы; а false passport фальшы вы па ш-
парт; а false friend няве рны ся бра 3. шту ч-
ны; false limbs пратэ зы
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falsehood n. 1. мана , хлусня  2. хлус-
лı васць

false start  n. 1. sport фальста рт 
2. няў да лая спро ба, няўда лы пача так

false teeth n. pl. зубны  пратэ з
falsetto n. mus. фальцэ  т
falsify v. фальсіфікава ць, падрабля ць; 

скажа ць
falter v. 1. спатыка цца; запіна цца 2. хіс-

та цца, вага цца
fame  n. сла ва, вядо масць; achieve/win 

instant fame здабы ць ху ткую сла ву
famed  adj. (for) вядо  мы, славу  ты, 

слы  н ны
familiar  adj. 1. (to) знаёмы, вядо мы, 

звы чны; These facts are familiar to everybody. 
Гэтыя факты вядомыя ўсім. 2. (with) знаёмы, 
дасве дчаны; I’m not familiar with his latest 
books. Я не знаёмы з яго апошнімі кнігамі. 
3. сябро ўскі; фамілья рны

familiarity n. 1. (with) до брыя ве-
ды (чаго-н.), дасве дчанасць (у чым-н.) 
2. прастата , во льнасць (у паводзінах) 3. pl. fa-
miliarities fml фамілья рнасць; фамілья рныя 
паво дзіны

family  n. 1. сям’я  2. дзе ці; Have you 
any family? У вас ёсць дзеці?; start a family 
заво дзіць дзяце й ♦ run in the family быць ча с-
тай з’я вай у пэ ўнай сям’ı ; Heart disease runs 
in the family. Сардэчнае захворванне – харак-
тэ рная з’ява ў гэтай сям’і.

family doctor n. infml ура ч агу ль-
най пра ктыкі; сяме йны до ктар

family name n. про звішча
family planning n. кантро ль за 

дзетанараджэ ннем (шляхам выкарыстання 
процізачаткавых сродкаў)

family tree n. радаво д, генеалагı ч-
нае дрэ ва

famine n. го лад (у выніку неўраджаю, 
засухі, вайны)

famous  adj. (for) вядо мы, славу ты, 
слы нны

fan1 n. 1. вентыля тар 2. ве ер
fan2  n. энтузія ст; ама тар; бале льшчык, 

фа на т; a fan club фан-клуб, фэн-клуб; клуб 
фа наў/фана таў

fan3 v. 1. абма хваць 2. раздзьму хваць
fanatic n. фана тык; фанаты чка
fanatical adj. фанаты чны
fancier n. зна ўца; ама тар (асабліва які 

разводзіць каго-н. або што-н.); a pigeon/rose 
fancier той, хто разво дзіць галубо ў/ру жы і 
да т.п.

fanciful adj. 1. фантасты чны, нерэа ль-
ны 2. незвыча йны, дзіва цкі 3. мудраге лісты, 
вы чварны

fancy1  n. 1. фанта зія, уяўле нне 2. ка п-
ры з 3. (раптоўнае або неразумнае) захапле н-
не (кім-н./чым-н.); схı льнасць (да каго-н./ ча-
го-н.); take a fancy to smb./smth. захапı цца 
кім-н./чым-н.

fancy2 adj. мудраге лісты, вы чварны
fancy3  v. 1. (за)хаце ць; I fancy a cup of 

tea. Я выпіў бы зараз кубачак чаю. 2. уяўля ць, 
ду маць; I fancy we’ve met before. Здаецца, мы 
ўжо сустракаліся; Fancy that! Толькі ўяві 
сабе!

fancy dress  n. BrE маскара дны 
ўбо р

fang n. 1. клык 2. ядавı ты зуб (змяі)
fantastic adj. 1. фантасты чны; дзı ў-

ны 2. infml выда тны, цудо ўны
fantasy n. фанта зія, уяўле нне
fanzine n. часо піс для фана таў
FAQ  (пісьмовае скар. ад frequently 

asked questions) comput. ча стыя пыта нні
faquir = fakir
far1 аdj. (farther/further, farthest/furthest) 

далёкі, адда  лены ♦ a far cry from smth. ве ль-
мі непадо бны да чаго -н.

far2 adv. (farther/further, farthest/furthest) 
1. далёка 2. зна чна, шмат; far better/worse 
зна чна лепш/горш; as far as да (якога-н. 
месца); We went as far as the bridge. Мы 
дайшлі да моста. ♦ as far as I know/can re-
member нако лькі мне вядо ма/я па мятаю; as 
far as I am concerned што даты чыцца мяне ; 
by far зна чна, намно га, нашма т; бясспрэ  чна, 
безумо ўна; She is by far the best tennis player. 
Яна, безумоўна, лепшая тэнісістка; far and 
wide/far and near усю ды; far from it зусı м 
не; наадваро т; so far да гэ тага ча су, дагэ туль; 
So far the weather has been fi ne. Дагэтуль 
надвор’е было цудоўнае.

faraway adj. далёкі, адда  лены; a far-
away look адсу тны по зірк

farce n. фарс
fare1  n. 1. кошт прае  зду/біле  та; кошт 

пра е зду аўто бусам/цягніко м/на таксı ; What’s 
the fare? Колькі каштуе праезд?; a fare dodg-
er infml безбіле тны пасажы р, «за яц» 2. па са-
жы р (у таксі) 3. fml стра ва, е жа; good/simple 
fare до брая/про стая е жа

fare2  v. быць, жыць; fare well/badly мець 
по спех/не мець по спеху; It fared well with 
him. Усё яму спрыяла.

Far East n. the Far East Далёкі Усхо д
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farewell1 n. fml развіта нне
farewell2  adj. развіта льны; а farewell 

party развіта льная вечары на/вечары нка
farewell3 interj. fml быва й(це)!
far-fetched  adj. ненатура льны, шту ч-

ны; наця гнуты; far-fetched comparison на-
цяг нутае параўна нне; a far-fetched story не-
быль; вы думка

farm1  n. фе рма, гаспада рка; a collective 
farm калга с; a state farm саўга с; a pig/dairy 
farm свінафе рма/мало чная фе рма

farm2 v. займа цца се льскай гаспада  ркай
farmer n. фе рмер; селянı н
farmhand  n. сельскагаспада рчы 

ра бо чы
farmhouse n. дом/ха та фе рмера
farming  n. се льская гаспада  рка, зем-

ля ро бства; жывёлагадо ўля
far-off  adj. далёкі, адда  лены (пра мес-

ца або час)
far-out adj. ве льмі дзı ўны, незвы ча йны
far-reaching  adj. ва жны, сур’ёзны; 

якı  ма е сур’ёзныя насту  пствы/вы нікі ў да-
лей шым; far-reaching consequences сур’ёз-
ныя насту пствы; far-reaching reforms ва ж-
ныя рэфо рмы

farrow v. agr. парасı цца
Farsi n. фарсı  (сучасная персідская мо-

ва, якая ўжываецца ў Іране)
far-sighted  adj. 1. прадба члівы, 

празо рлівы 2. дальназо  ркі
fart1  n. infml 1. пярдзёж 2. : an old fart 

derog. стары  грыб; стара я по рхаўка
fart2 v. infml пярдзе ць
farther1  adj. (выш. ст. ад far1) больш 

далёкі, дале йшы
farther2 adv. (выш. ст. ад far2) дале й
farthest1 adj. (найвыш. ст. ад far1) са-

мы далёкі
farthest2  adv. (найвыш. ст. ад far2) 

найдале й
fascinate  v. чарава ць, зачаро ўваць, 

прыво дзіць у захапле нне
fascinating  adj. чаро ўны, захап-

ляльны
fascination  n. зачарава нне, чаро ў-

насць
fascism n. фашы зм
fascist1 n. фашы ст; фашы стка
fascist2 adj. фашы сцкі
fashion  n. 1. мане ра, спо саб, лад 2. мо-

да, фасо н; in/out of fashion у мо дзе, мо дны/
нямо дны ♦ after a fashion у пэ ўнай ступе ні, 

сяк-так; after the fashion of smb./smth. fml у 
сты лі каго -н. або  чаго -н.

fashionable adj. мо дны
fast1 n. relig. пост
fast2 v. пасцı ць
fast3 adj. 1. ху ткі, шпа ркі; a fast train ху т-

кі цягнı к; 2. : be fast спяша цца (пра гадзін-
нік); My watch is ten minutes fast. Мой гадзін-
нік спяшаецца на 10 хвілін. 3. трыва лы, мо ц-
ны; fast colours/dyes трыва лыя фа рбы; hard 
and fast rules цвёрдыя пра вілы

fast4 adv. 1. ху тка, шпа рка 2. мо цна, тры-
ва ла; be fast asleep мо цна/беспрабу дна/не-
прабу дна спаць

fasten  v. 1. замацо ўваць; прывя зваць; 
зашпı льваць 2. зачыня ць; зaчыня цца; This 
door won’t fasten. Гэтыя дзверы ніяк не зачы-
няюцца.

fastener  n. запо р, за саўка, шпінгале т; 
за шпілька; за сцежка (розных відаў)

fast food ] n. фаст-фу д, е жа ху ткага 
прыгатава ння

fastidious  adj. перабо рлівы; грэ б-
лівы, гідлı вы

fat1 n. тлушч, тук
fat2  adj. по ўны, то ўсты, тлу  сты, сы ты; 

grow/get/become fat таўсце ць, тлусце ць ♦ a 
fat chance of doing smth. сла бая надзе я, што; 
наўра д ці/што, безнадзе  йна

fatal  adj. (to) наканава ны, фата льны, 
пагı бельны

fatality n. 1. fml ахвя ра, смерць (у вы-
ніку няшчаснага выпадку, аварыі і да т.п.); 
It was а bad crash but there were no fatalities. 
Гэта была сур’ёзная аварыя, але без ахвяр. 
2. смяро тнасць 3. fml наканава насць

fate n. лёс, до ля
fated adj. наканава ны
fateful  adj. фата льны, ракавы , пагı- 

бельны
fathead n. infml ду рань, ёлуп(ень)
father1 n. 1. ба цька 2. ствара льнік 3. pl. 

fathers про дкі ♦ like father, like son ≅ я блык 
ад я блыні недалёка ко  ціцца; яко е дрэ ва, такı  
клін, якı  ба цька, такı  сын

father2 v. 1. параджа ць 2. быць/лічы цца 
ба цькам, тво рцам

Father Christmas ] n. BrE Дзед 
Маро з

father-in-law n. (pl. fathers-in-law) 
цесць; свёкар

fatherless  adj. якı  не ма е ба цькі; fa-
therless children бязба цькавічы
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fatherly  adj. бацько ўскі; fatherly 
advice бацько ўская пара да; in a fatherly way 
па-бацько ўску

Father’s Day  n. Дзень ба цькі (свя-
та, якое ў ЗША адзначаюць у 3-ю нядзелю 
чэрвеня)

fathom1  n. марскı  са жань (мера 
глыбіні = 6 футаў)

fathom2  v. (таксама fathom out) ця -
міць, разуме ць, спасціга ць, дапя ць; I still 
can’t fathom out what she meant. Я ўсё яшчэ 
не магу зразумець, што яна мела на ўвазе.

fatigue1 n. сто мленасць
fatigue2 v. стамля  ць; стамля цца
fatten  v. 1. адкo рмліваць 2. таўсце ць, 

тлусце ць
fattening adj. якı  вядзе  да атлусце ння; 

Bread is fattening. Ад хлеба тлусцеюць.
fatty1 n. infml, derog. таўсту н; таўсту ха
fatty2 adj. тлу сты (пра ежу)
fatuous  adj. fml дурны , бязглу зды; a 

fatuous remark бязглу здая заўва га
faucet  n. AmE кран; The faucet leaks. 

Кран цячэ.
fault n. 1. памы лка; хı ба, зага на 2. віна , па-

мы лка; be at fault быць вінава тым (у чым-н.); 
fi nd fault with (smb./smth.) прыдзіра цца, 
чапля цца (да каго-н./чаго-н.)

faultless  adj. беззага нны; беспамыл-
ковы

faulty adj. зага нны, з дэфе ктамі; памыл-
ко вы

fauna n. фа ўна
favor1 AmE = favour1

favor2 AmE = favour2

favorable AmE = favourable
favorite1 AmE = favourite1

favorite2 AmE = favourite2

favour1  n. 1. прыхı льнасць 2. паслу га; 
Do me a favour. Зрабіце мне ласку; Can I ask 
a favour of you? У мяне да вас просьба; in fa-
vour (of) за, у абаро  ну; на кары сць; Are you 
in favour of our new plan? Вы за наш новы 
план?

favour2  v. ста віцца з прыхı льнасцю, 
спрыя ць

favourable adj. 1. спрыя льны; пры-
хı льны 2. ільго тны

favourite1  n. улюбёнец; улюбёнка; 
лю бı мец; любı міца; любı мчык

favourite2 adj. любı мы, улюбёны
fawn n. 1. аленяня , аленянё 2. жаўтава та-

кары чневы ко лер
fax1 п. факс

fax2 v. пасыла ць фа ксам
FBI ] (скар. ад Federal Bureau of In-

vestigation) ЦРУ, Цэнтра льнае разве  двальнае 
ўпраўле нне

FE (скар. ад further education) BrE да-
ле й шая адука цыя

fear1  n. страх, бо язь; I couldn’t move for 
fear. Са страху я не мог паварушыцца; be in 
fear (of) бая цца ♦ No fear! BrE, infml Ні ў 
якім разе!

fear2 v. fml бая цца
fearful adj. 1. жахлı вы, жу дасны, стра-

шэ нны, ву сцішны 2. fml баязлı вы; напало-
ханы, перапало ханы, спу жаны

fearfully adv. страшэ  нна, ву сцішна
fearless adj. бясстра шны, сме лы
fearlessly adv. сме ла, бясстра шна
feasible  adj. магчы мы, ажыццявı мы; 

a feasible plan здзяйсня льны план; a feasible 
idea/suggestion здзяйсня льная ідэ я/прапа-
нова

fearsome  adj. fml якı  стра шыць/за-
стра швае/пало хае/пужа е

feast n. свя та; баль, балява нне
feat  n. по дзвіг; майстэ рства; That was no 

mean feat. Зрабіць гэта было нялёгка.
feather  n. пяро  (птушкі) ♦ birds of 

a feather fl ock together ≅ cаро ка саро ку ба-
чыць здалёку

feature1  n. 1. ры са, асаблı васць; The 
town has many interesting features. Горад мае 
шмат цікавых асаблівасцей. 2. pl. features 
ры сы тва ру 3. арты кул, ру брыка (у газеце)

feature2  v. 1. пака зваць 2. выво дзіць у 
гало  ўнай ро  лі, (і)гра  ць гало  ўную ро  лю (у 
фільме)

feature fi lm n. маста цкі фільм
Feb. (пісьмовае скар. ад February) лю ты
February n. лю ты (месяц); in Febru-

ary у лю тым
fеces AmE = faeces
Fed n. the Fed infml = the Federal Reserve
fed past, p.p. → feed
federal adj. федэра льны
Federal Bureau of Investigation
 n. the Federal Bureau of In-
vestigation Цэнтра льнае разве  двальнае 
 ўп раўле нне, ЦРУ

Federal Reserve System  
n. the Federal Reserve System, таксама the 
Federal Reserve Федэра льная рэзeрво вая сіс-
тэ ма (якая ажыццяўляе крэдытна-грашовую 
палітыку ў ЗША)

federation n. федэра цыя
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fed up adj. infml (with) незадаво лены; 
I’m fed up with his complaints. Мне нада-
кучылі яго скаргі.

fee n. 1. пла та; ганара р; There is no entrance 
fee to the museum. Уваход у музей бясплатны. 
2. узно с, унёсак; membership fees чле нскія 
ўзно сы/унёскі

feeble adj. сла бы, кво лы
feed1 n. 1. е жа, яда , харч 2. фура ж
feed2  v. (fed) кармı ць; кармı цца; харча-

ваць; харчава цца
feedback  n. зваро тная су вязь; рэа к-

цыя ў адка з
feeder n. 1. ядо к 2. дапамо жная лı нія (па-

ветраная, чыгуначная, аўтобусная і да т.п.)
feel1 n. 1. до тык; soft/cold to the feel мя ккі/

хало дны на до тык; by the feel наво бмацак 
2. ура жанне; адчува нне; атмасфе ра 3. пачуц-
цё; зда тнасць, здо льнасць ♦ have a feel for 
smth. мець зда тнасць да чаго  -н.

feel2 v. (felt) 1. адчува ць; пачува цца, ад чу-
ва ць сябе ; He felt better. Ён адчуў сябе лепш. 
2. ма цаць, адчува ць на до тык; He felt in his 
pocket for the key. Ён пашукаў у кішэні ключ. 
♦ feel free to do smth. быць во льным рабı ць 
што-н.; Can I use your pen for a minute? – Feel 
free. Можна мне ўзяць вашу ручку на хвілін-
ку? – Калі ласка; feel sick BrE нудзı ць; ва ні-
тава ць; feel like хаце ць; I don’t feel like sing-
ing now. Мне не хочацца зараз спяваць; feel 
smth. in one’s bones інстынкты ўна прадба-
чыць што-н.
feel for  phr.v. спачува ць; I feel for 
you. Я вам спачуваю.
feel up phr.v. (to) мець дастатко ва сı-
лы/эне ргіі (рабіць што-н.); I don’t feel up to 
going anywhere today. У мяне няма сілы сён-
ня куды-небудзь ісці.

feeler n. zool. шчу пальца, ву сік ♦ put out 
feelers infml пусцı ць про бны шар

feeling  n. 1. (of) пачуццё, адчува нне; a 
feeling of pain/hunger адчува нне бо лю/го-
ладу 2. (of) пачуццё; эмо цыя; good feelings 
добразычлı васць; bad/ill feeling(s) злосць; 
недаве р; hard feelings кры ўда; No hard feel-
ings! Не крыўдуй!; Я не крыўдую; mixed fee-
lings змяша ныя пачу цці; hurt smb.’s feelings 
кры ўдзіць каго -н. 3. (on, about) ду мка; ура-
жанне; ста ўленне; What are your feelings 
 abo ut his proposal? Якая ваша думка наконт 
яго прапановы?

feet pl. → foot
feign v. fml рабı ць вы гляд, сімулява ць

felicitous  adj. fml уда лы; уда ла вы -
браны

felicity n. шча сце; уда ча
feline  adj. каша чы, кашэ чы (прымет-

нік ад слова кошка)
fell1  v. 1. сячы , се кчы (дрэвы) 2. валı ць 

каго -н.
fell2 past → fall
feller n. BrE, infml = fellow
fellow n. infml 1. чалаве к, хло пец 2. тава- 

рыш; ся  бра; а fellow worker/student тава-
рыш па рабо це/вучо  бе; а fellow sufferer тава-
рыш па няшча сці; а fellow countryman суай-
чы ннік, зямля к; а fellow traveller спадаро ж-
нік 3. член навуко вага тавары ства 4. член 
саве та ўніверсітэ  та, кале джа 5. па рная рэч, 
па рны прадме т

fellowship n. тавары ства, сябро ўства
felon n. law крыміна льны злачы нца
felony  n. AmE (цяжкае) крыміна льнае 

злачы нства
felt1 n. фетр; а felt hat фе травы капялю ш
felt2 past, p.p. → feel 
female1 n. 1. жанчы на 2. zool. са мка
female2 adj. жано чы; жано чага по лу
feminine  adj. 1. жано чы 2. жано цкі 

3. ling. жано чага ро ду
feminist n. фемінı ст; фемінı стка
femininity n. жано цкасць
fen n. бало та, дрыгва 
fence1 n. 1. агаро джа, плот 2. infml ску п-

шчык і прадаве  ц кра дзенага ♦ sit on the fence 
не ўме швацца ў спрэ чку, чака ючы зру чнага 
мо манту

fence2  v. 1. агаро джваць 2. sport фехта-
ваць

fencer  n. sport фехтава льшчык; фех та-
ва льшчыца

fencing n. 1. sport фехтава нне 2. агаро-
джа; матэрыя л для агаро джы

fend  v. : fend for oneself само му клапа-
цıцца пра сябе , абыхо дзіцца без чыёй-н. да-
па мо гі
fend off  phr.v. адбіва ць (удар, ата-
ку і да т.п.)

fender n. 1. камı нная рашо тка 2. зас це-
рага льная рашо тка/прыла да

fennel n. bot. фе нхель, сало дкі кроп
ferment  n. 1. непако й, хвалява нне (у 

грамадстве) 2. dated ферме нт; заква ска
fern n. па параць, па паратнік; а fern fl ow-

er па параць-кве тка
ferocious  adj. лю ты, раз’ю шаны, 

раз’я траны, жо рсткі
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ferocity  n. лю тасць, раз’ю шанасць, 
раз’я транасць, жо рсткасць

ferret n. zool. тхор, шашо к
ferrous  adj. chem. жале зісты; ferrous 

metals чо рныя мета лы
ferry1 n. 1. паро м 2. перапра ва, пераво з
ferry2 v. пераво зіць, перапраўля ць на па-

ро ме
fertile adj. урадлı вы; пладавı  ты; бага ты 

(перан.); fertile soil урадлı вая гле ба; а fertile 
writer пладавı ты пісьме ннік; have a fertile 
imagination мець бага тую фанта зію

fertility n. пладавı тасць; урадлı васць
fertilize, BrE -ise v. угно йваць
fertilizer, BrE -iser n. угнае нне
fervent adj. гара чы; па лкі, палымя ны
fervor AmE = fervour
fervour n. па лкасць, энтузія зм
festival n. свя та; фестыва ль
festive adj. свято чны
festivity  n. 1. свято чная весяло сць 

2. pl. festivities свя та, святкава нне
festoon1 n. гірля нда
festoon2 v. (with) упрыго жваць, аз даб-

ля ць (кветкамі, гірляндамі); The city was fes-
tooned with fl ags. Горад быў упрыгожаны 
фла гамі.

fetch ] v. 1. прыно сіць; прыво дзіць; схадзı ць 
(па каго-н./што-н.); fetch a doctor паклı каць 
до ктара 2. атрыма ць (за прададзеную рэч); 
This won’t fetch much. За гэта шмат не дадуць.
fetch up phr.v. infml (нечакана) апы-
ну цца

fetching adj. прыва бны
fetish n. феты ш
fetishize, BrE -ise v. фетышызава ць
fetters n. pl. ланцугı ; кайданы , кайда ны; 

пу ты (таксама перан.)
fetus n. = foetus
feud n. варо жасць; a blood feud кро ўная 

варо жасць
feudal  adj. феада льны; the feudal sys-

tem феада льная сістэ  ма
feudalism n. феадалı зм
fever n. гара чка; ліхама нка (таксама пе-

ран.); He has a high fever. У яго высокая тэм-
пература.

feverish  adj. ліхама нкавы (таксама 
перан.)

few n. adj. 1. няшма т, нямно га, ма ла, ма ла 
хто; We saw few children there. Мы бачылі там 
мала дзяцей. 2. : а few не калькі; in а few 
days праз не калькі дзён; quite а few даво лі 
шмат/мно га; Quite а few of them spoke Eng-

lish. Даволі шмат хто з іх ведаў англійскую 
мову.

fewer  adj. (выш. ст. ад few) менш, ме -
ней ♦ the fewer the better чым менш, тым 
лепш

fez n. фе ска
fi ancé n. жанı х
fi ancée n. няве ста
fi asco n. (pl. -os) фія ска, по ўны пра ва л
fi b1 n. infml хлусня , мана , брахня 
fi b2 v. infml хлусı ць, браха ць, манı ць
fi ber AmE = fi bre
fi bre n. BrE 1. нı тка, ніць 2. валакно 
fi broma n. med. фібро ма
fi brous adj. валакнı сты
fi ckle  adj. зме нлівы, няўсто йлівы; fi ckle 

weather зме нлівае надво р’е
fi ction n. 1. маста цкая літарату ра 2. фı к-

цыя; вы думка, хлусня, вы мысел
fi ctitious adj. фікты ўны; вы думаны
fi ddle1 n. infml 1. скры пка 2. BrE махіна-

цыя; махля рства ♦ (as) fi t as a fi ddle мець до б-
рае здаро ўе; play second fi ddle ігра ць дру-
гара дную ро лю, займа ць другара днае стано-
вішча

fi ddle2  v. infml 1. (і)гра ць на скры пцы 
2. ашу кваць, махлява ць; He fi ddles his income 
tax. Ён махлюе са сваім падаходным па-
даткам.
fi ddle about  phr.v. займа цца дру-
га ра днымі спра вамі
fi ddle around phr.v. = fi ddle about

fi ddler n. скрыпа ч
fi delity n. fml (to) 1. ве рнасць; marital 

fi delity шлю бная ве рнасць 2. дакла днасць; 
the fi delity of the translation дакла днасць пе-
ракла ду; the fi delity of a sound recording чы с-
ціня  гуказа пісу

fi dget1  n. infml непасе да, гарэ  за, жэ  ў-
жык

fi dget2 v. круцı цца, ёрзаць
fi eld1  n. 1. по ле, луг; in the fi eld на по лі 

2. галіна  ве даў/дзе йнасці 3. спарты ўная пля-
цо ўка ♦ have a fi eld day : The tabloid press 
had a fi eld day with the scandal. Таблоіды сма-
кавалі гэты скандал.

fi eld2  adj. 1. палявы ; fi eld fl owers па ля-
вы я кве ткі; fi eld mice палявы я мы шы 2. па-
лявы , якı  выко нваецца ў палявы х умо вах па-
за лабарато рыяй; a fi eld test паляво е вы пра-
бава нне

fi eld glasses n. pl. палявы  біно кль
fi eld sports  n. pl. BrE палява нне, 

ры бная ло ўля
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fi eld trip  n. 1. экску рсія навучэ  нцаў 
на прадпрые мства, фе рму і да т.п. 2. вытво р-
чая пра ктыка навучэ нцаў

fi end  п. 1. злы дух; нячы сцік; д’я бал 
2. вы радак, ліхадзе й 3. joc. фана т, энтузія ст

fi endish  adj 1. жо рсткі; страшэ нны 
2. infml мудраге лісты; склада ны, ця жкі; а 
 fi  en dish question мудраге лістае пыта нне

fi erce adj. 1. раз’ю шаны, раз’я траны, раз-
лютава ны, шалёны; жо рсткі 2. ве льмі мо цны

fi ercely  adv. 1. шалёна, лю та 2. ня-
стрым на

fi ery  adj. 1. во гненны, агнявы  2. па лы-
мя ны, па лкі; а fi ery speech палымя ная пра-
мо ва 3. запа льчывы; а fi ery temper запа ль-
чывы, гара чы хара ктар

fi esta n. фіе ста
fi fteen num., n. пятна ццаць
fi fteenth num., n. пятна ццаты; пятна ц-

цатая ча стка
fi fth num., n. пя ты; пя тая ча стка
fi fth columnn. пя тая кало на
fi ftieth  num., n. пяцідзяся ты; пяці дзя-

ся тая ча стка
fi fty  num., n. пяцьдзяся т; the fi fties лı кі 

ад 50 да 59 (пра гады, тэмпературу); She 
was born in the fi fties. Яна нарадзілася ў пя-
цідзясятых гадах; He is in his late fi fties. Яму 
далёка за 50 (гадоў).

fi fty-fi fty1 adj. infml адно лькавы, ро ў-
ны; You have a fi fty-fi fty chance of winning. У 
вас аднолькавы шанс выйграць а(ль)бо прай-
граць.

fi fty-fi fty2  adv. папала м; напала м; 
Let’s go fi fty-fi fty. Давай падзелім (кошт) па-
палам.

fi g1 n. 1. інжы р, фı га 2. фı гавае дрэ ва, сма-
ко ўніца ♦ not care/give a fi g (for smb./smth.) 
BrE, infml : I don’t care a fi g for it. Мне напля-
ваць на гэта.

fi g2 1. (пісьмовае скар. ад fi gure) малю нак; чар-
цёж (у кнізе) 2. (пісьмовае скар. ад fi gu ra ti-
ve(ly)) перано сны; у перано сным сэ нсе

fi ght1  n. 1. бой; бо йка 2. барацьба , зма-
ганне

fi ght2 v. (fought) 1. змага цца, ваява ць; бı ц-
ца; fi ght racism/corruption/poverty змага цца 
з расı змам/кару пцыяй/гале чай; fi ght (against) 
an enemy змага цца су праць во рага; fi ght for 
independence змага цца за незале жнасць 
2. (with smb. over/about smth.) спрача цца 
♦ fi ght a losing battle рабı ць што-н. без на-
дзе і на по спех; fi ght tooth and nail змага цца 
ве ль мі рашу ча

fi ght off  phr.v. 1. перамагчы ; спра-
віцца, адо лець, асı ліць She fought off the ill-
ness. Яна (хутка) справілася з хваробай. 
2. ад бı ць, адагна ць; They fought off the enemy. 
Яны адбілі ворага.

fi ghter  n. 1. змага р, барацьбı т 2. mil. 
самалёт-знішча льнік

fi ghting n. 1. бой; бо йка 2. барацьба 
fi g leaf  n. фı гавы лı сцік (таксама пе-

ран.)
fi gment n. вы думка; фı кцыя
fi gurative  adj. перано сны; фігу-

ральны; in a fi gurative sense у перано сным 
сэ нсе

fi gure1  n. 1. фігу ра 2. aсо ба, дзе яч; He 
was a prominent fi gure of his time. Ён быў вы-
датным дзеячам свайго часу. 3. лı чба 4. чар-
цёж; малю нак 5. pl. fi gures infml арыфме ты-
ка; have a head for fi gures мець арыфметы ч-
ныя здо льнасці

fi gure2  v. 1. займа ць ме сца, ігра ць, ады -
грываць ро лю; She fi gured as chief guest that 
day. Яна была галоўнай госцяй у той дзень. 
2. infml лічы ць, меркава ць; выліча ць, вылı ч-
ваць; We fi gured that he would arrive on Sun-
day. Мы вылічылі, што ён прыедзе ў нядзелю.
fi gure out  phr.v. 1. AmE выліча ць; 
падлı чваць; Figure out how much we owe you. 
Падлічыце, колькі мы вам вінаватыя. 
2. разуме ць; I can’t fi gure him out. Я яго не 
разумею.

fi gurehead  n. наміна льны нача льнік/
кіраўнı к; «марыяне тка»

fi gure-skating n. фігу рнае ката нне
fi lament n. ніць, нı тка; то нкі дрот
fi lch v. infml кра сці, цягну ць (па дробязі)
fi le1 n. напı льнік
fi le2 n. 1. comput. файл 2. картатэ  ка 3. па п-

ка; дасье  4. падшы ўка
fi le3 n. рад, шарэ нга, кало на (людзей) ♦ in 

single fi le адзı н за адны м, адзı н за другı м, 
 гу жам

fi le4  v. 1. рэгістрава ць, падшыва ць (папе-
ры, дакументы) 2. ісцı  адзı н за адны м/гу жам

fi lial adj. сыно ўскі; даччы  н
Filipino1 n. філіпı нец; філіпı нка
Filipino2 adj. філіпı нскі
fi ll1  n. дастатко вая ко лькасць; eat/drink 

one’s fi ll нае сціся/напı цца ўво лю
fi ll2  v. (with) напаўня ць; напаўня цца; за-

паў ня ць; запаўня цца
fi ll in phr.v. 1. запаўня ць (бланк, анке-
ту і да т.п.) 2. дава ць апо шнія зве сткі; уво-
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дзіць у курс спра вы; I fi lled him in. Я ўвёў яго 
ў курс справы. 3. (for) замяшча ць, замяня ць 
(каго-н.); I’m fi lling in for him while he is 
on leave. Я замяшчаю яго, пакуль ён у адпа-
чынку.
fi ll out phr.v. папраўля цца, акругля ц-
ца, паўне ць; Her cheeks began to fi ll out. Яна 
пачала паўнець з твару.
fi ll up  phr.v. напаўня ць; напаўня цца; 
We filled up (the car) with petrol. Мы запра-
віліся бензінам.

fi lling  n. 1. напаўне нне; начы нка, фарш 
2. пло мба (зубная)

fi lling station  n. бензакало нка, 
запра вачная ста нцыя

fi lly n. zool. жаро бка
fi lm1  n. 1. фільм; а colour/silent fi lm ка-

ляро вы/нямы  фільм; a documentary/feature 
fi lm дакумента льны/маста цкі фільм; a hor-
ror fi lm фільм жа хаў; a fi lm critic/director/
producer кінакры тык/кінарэжысёр/кіна пра-
дзю сар; make/shoot a fi lm здыма ць фільм; 
What fi lm is on today? Які фільм ідзе сёння?

fi lm2 v. здыма ць фільм; экранізава ць
fi lming  n. стварэ  нне фı льма; зды мкі 

фı льма
fi lm-maker n. ствара льнік фı льма; 

кінарэжысёр
fi lm star n. кіназо рка
fi lmstrip n. дыяфı льм
fi lmy  adj. празры сты (асабліва пра 

тканіны)
fi lter1 n. фільтр
fi lter2 v. фільтрава ць, працэ джваць
fi lth  n. 1. гразь, бруд 2. брыдо та, паску д-

ства
fi lthy adj. бру дны, агı дны
fi ltration n. фільтра цыя
fi n n. плаўнı к
fi nal1  n. 1. sport фіна л, фiна льная сус-

трэ ча/гульня  2. pl. fi nals BrE выпускны я эк-
за мены; sit/take one’s fi nals здава ць выпус к-
ны я экза мены

fi nal2 adj. апо шні; канчатко вы
fi nale  n. mus. фіна л; a grand fi nale 

урачы сты фіна л
fi nalist n. фіналı ст; фіналı  стка
fi nality  n. заве ршанасць; незваро т-

насць
fi nalize, BrЕ fi nalise  v. завярша ць; 

афармля ць (канчатковы варыянт)
fi nally adv. 1. нарэ шце; у рэ  шце рэшт, 

урэ шце 2. у канцы , напрыканцы , на закан-
чэн не, у заключэ нне; And fi nally I would like 

to thank you all for help. І ў заключэнне я ха-
цеў бы падзякаваць усім вам за дапамогу. 
3. канчатко ва; The matter was not fi nally sett-
led until later. Справа была канчаткова выра-
шана толькі пазней.

fi nance1 n. фіна нсы
fi nance2 v. фінансава  ць
fi nancial adj. фіна нсавы
fi nancier n. фінансı ст
fi nch n. zool. берасця нка, зя блік
fi nd1  n. (ціка вая або  кашто ўная) зна-

ходка
fi nd2  v. (found) 1. знахо дзіць; fi nd a 

solution знахо  дзіць вырашэ нне; I called but 
found him out. Я зайшоў, але не заспеў яго 
(дома); fi nd oneself апыну цца (дзе-н.), тра-
піць (куды-н.); He found himself in hospital. 
Ён апынуўся ў шпіталі. 2. існава ць; расцı ; 
These fl owers are found only in Africa. Гэтыя 
кветкі сустракаюцца толькі ў Афрыцы. 
3. лічы ць; адчува ць; зразуме ць; I found (that) 
I was mistaken. Я зразумеў, што памыляўся. 
4. law, fml прызнава ць, выно сіць прыгаво р; 
The jury found him guilty. Прысяжныя пры-
зналі яго вінаватым. ♦ fi nd fault with smb./
smth. прыдзіра цца да каго -н./чаго  -н., чапля ц-
ца да каго -н./чаго  -н.; fi nd one’s way to знай-
сцı  даро гу да
fi nd out  phr.v. даве двацца, выяў-
ляць; высвятля ць, выясня ць; Have you found 
out the train schedule? Ты даведаўся (пра) 
расклад цягнікоў?

fi nding n. 1. law рашэ нне (суда) 2. pl. 
fi ndings высно вы, заключэ нне; атры маныя 
да ныя

fi ne1 n. штраф; a heavy fi ne вялı кі штраф; 
impose a fi ne наклада ць штраф

fi ne2 v. штрафава ць
fi ne3  adj. 1. прыго жы, цудо ўны; а fi ne 

house прыго жы дом; a fi ne musician цудо ў-
ны музыка нт 2. ве льмі до бры (пра самаадчу-
ванне); I feel fi ne. Я адчуваю сябе выдатна. 
3. я сны; сухı  (пра надвор’е) 4. (ве льмі) то нкі 
(таксама перан.); fi ne silk то нкі шоўк; fi ne 
rain дро бны дождж; fi ne distinctions то нкія 
разыхо джанні

fi ne4  adv. infml у са мы раз; якра з; This 
dress will suit me fi ne. Гэта сукенка якраз мне 
падыдзе; do fi ne (пра самаадчуванне) ве льмі 
до бра; How is your wife? – She’s doing fi ne, 
thank you. Як здароўе вашай жонкі? – Вельмі 
добра, дзякуй.

fi ne arts n. pl. the fi ne arts выяўле н-
чае маста цтва
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fi nesse n. 1. такт 2. майстэ рства, уме ль-
ства 3. хı трасць

fi nger n. па лец (на руцэ) ♦ have a fi nger 
in every pie infml быць заме шаным у чым-н., 
мець дачыне нне да ро зных падзе й; have/
keep one’s fi ngers in the till BrE, infml кра сці 
(казённыя) гро шы, запуска ць руку  ў ка су; 
have/keep one’s fi ngers on the pulse трыма ць 
руку  на пу льсе (падзей, змен і да т.п.); keep 
one’s fi ngers crossed infml спадзява цца на ле п-
шае; not to lift/raise a fi nger па лец аб па лец 
не ўда рыць, па льцам не павару шыць; сало м-
ку не перало міць; work one’s fi ngers to the 
bone працава ць ве льмі стара нна/не пакла-
даю чы рук; be all fi ngers and thumbs быць 
няспры тным, няўме лым; His all fi ngers are 
thumbs. У яго рукі не адтуль растуць; not lay 
a fi nger on smb. па льцам не крану ць/не 
зачапı ць каго -н.; put one’s fi nger on smth. 
пра вільна разуме  ць што-н.; папа сці ў са мую 
кро пку; not put one’s fi nger on smth. не маг-
чы /быць не ў ста  не разабра цца ў яко й-н. 
сітуа цыі

fi ngernail n. пазно гаць (на руцэ)
fi ngerprint  n. адбı так/след па ль-

ца(ў)
fi ngertip  n. ко нчык па льца ♦ have 

smth. at one’s fi ngertips 1) ве даць што-н. як 
свае  пяць па льцаў 2) мець што-н. пад ру-
кой/у непасрэ днай блı зкасці; трыма ць што-н. 
напагато ве

fi nicky adj. 1. перабо рлівы 2. карпатлı-
вы; a fi nicky job карпатлı вая пра ца

fi nish1  n. кане ц, завяршэ нне, фı ніш 
♦ from start to fi nish з пача тку да канца 

fi nish2  v. 1. канча ць; канча цца 2. sport 
фінішава ць; He fi nished second. Ён фінішаваў 
другім.
fi nish off  phr.v. завярша ць, даво-
дзіць да канца 
fi nish up  phr.v. infml 1. (нарэ шце) 
апыну цца (дзе-н.); аказа цца ў якı м-н. стано -
вішчы; He fi nished up in jail. Ён апынуўся ў 
турме. 2. дае сці, дапı ць

fi nished  adj. 1. заве ршаны 2. : be fi n-
ished 1) ско нчыць; Are you fi nished with your 
work? Ты скончыў сваю працу? 2) прапа сці, 
тра піць у бязвы хаднае стано вішча; If he re-
fuses to help us we’re fi nished. Калі ён не зго-
дзіцца памагчы нам, мы прапалі.

fi nishing  adj. апо шні; the fi nishing 
touches апо шні штрых, заклю чны ако рд

fi nite  adj. 1. абмежава ны 2. ling. 
асабо вы (пра дзеяслоў)

Finn n. фін; фı нка; the Finns фı ны
Finnish1 n. фı нская мо ва
Finnish2 adj. фı нскі
fi ord n. фіёрд
fi r n. 1. е лка, ёлка, ялı на 2. пı хта
fi re1  n. 1. аго нь, по лымя; 2. пажа р; put 

out the fi  re тушы ць пажа р 3. во гнішча, кас-
цёр 4. стра лянı на, стральба   ♦ between two 
 fi  res памı ж двух агнёў; play with fi re гуля ць/
жар тава ць з агнём; a speech full of fi re па лы-
мя ная/па лкая прамо ва; be on fi re га рэць, 
быць у агнı ; catch fi re загара цца; set fi re to 
smth. падпа льваць што-н.

fi re2 v. 1. страля ць 2. звальня ць (з працы)
fi rearms  n. pl. fml агнястрэ льная 

збро я
fi rebomb n. запа льная бо мба
fi re brigade n. пажа рная кама нда
fi rebug n. infml падпа льшчык
fi re engine n. пажа рная машы на
fi re escape n. пажа рная ле свіца
fi re extinguisher  n. вогне ту-

шы цель
fi refi ghter n. пажа рны, пажа рнік
fi refl y n. zool. святля к, светлячо к
fi reman  n. (pl. -men) пажа рны, па-

жарнік
fi replace n. камı н; ача г
fi reproof  adj. вогнетрыва лы; незга-

ра льны
fi re station n. пажа рнае дэпо 
fi rewood n. дро вы
fi rework(s) n. феерве рк
fi ring n. 1. стральба , стралянı на 2. зваль-

не нне
fi rm1 n. фı рма
fi rm2  adj. 1. цвёрды; мо  цны, трыва лы; a 

fi rm foundation трыва лы падму рак 2. усто й-
лівы, стабı льны; fi rm prices стабı льныя цэ ны 
3. цвёрды, непахı сны; a fi rm decision цвёр-
дае рашэ нне; a fi rm conviction цвёрдая ўпэ ў-
ненасць

fi rmly adv. цвёрда, непахı сна
fi rmness  n. 1. цвёрдасць 2. трыва-

ласць 3. непахı снасць; рашу часць
fi rst1  num., n., adj. пе ршы (на пісьме 

часта 1st); the fi rst of May/May 1st Пе ршае 
ма я; He was the fi rst to come. Ён прыйшоў 
першым; for the fi rst time упершыню , пе р-
шы раз ♦ at fi rst sight/glance 1) з пе ршага по- 
зірку/по гляду 2) на пе ршы по гляд; на пе ршае 
во ка; як на пе ршае ўра жанне; in the fi rst 
place найпе рш, перш за ўсё; fi rst come, fi rst 
served ≅ пе ршага пе ршым і абслуго ўваюць
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fi rst2  adv. 1. спача тку; Do this fi rst. Спа-
чатку зрабі гэта. 2. упершыню ; I’ve loved you 
since I fi rst saw you. Я пакахаў вас з таго мо-
манту, як упершыню ўбачыў. ♦ at fi rst спа-
ча т ку; fi rst of all перш за ўсё; fi rst and fore-
most найпе рш

fi rst aid n. пе ршая дапамо га
fi rstborn n. пе ршынец
fi rst class1 n. пе ршы клас
fi rst-class2 adj. першакла сны, выса-

кая касны; fi rst-class tickets біле ты пе ршага 
кла са; fi rst-class work першакла сная/выда т-
ная пра ца

fi rst class3 adv. пе ршым кла сам; She 
always travels fi rst class. Яна заўсёды ездзіць 
першым класам.

fi rst cousin  n. стрые чны брат; 
стрые чная сястра 

fi rst fl oor  n. (звыч. the fi rst fl oor) 
1. BrE другı  паве рх 2. AmE пе ршы паве рх

fi rst-hand adj. з пе ршых рук; fi rst-
hand information зве сткі з пе ршых рук

fi rst lady  n. the First Lady пе ршая 
лэ дзі; жо нка прэзідэ  нта (у ЗША)

fi rstly  adv. па-пе ршае; There are two 
reasons for my refusal. Firstly,... Мая адмова 
мае дзве прычыны. Па-першае, ...

fi rst name  n. імя  (што стаіць пе-
рад прозвішчам); be on fi rst-name terms 
быць до бра знаёмым, у сябро ўскіх адно сінах 
(з кім-н.)

fi rst night n. прэм’е ра
fi rst person n. the fi rst person ling. 

пе ршая асо ба (пра займеннікі і формы дзея-
слова); in the fi rst person ад пе ршай асо  бы; 
The novel is written in the fi rst person. Раман 
напісаны ад першай асобы.

fi rst-rate adj. першакла сны, вы да тны
fi r tree n. е лка, ёлка, ялı на
fi scal adj. fml фіна нсавы; фiска льны; fi s-

cal policy фіна нсавая палı тыка
fi sh1  n. (pl. fi sh or fi shes) 1. ры ба, ры біна; 

He caught several fi sh. Ён злавіў некалькі 
рыбін; freshwater fi sh прэснаво дная ры ба; 
fro zen/smoked fi sh маро жаная/вэ нджаная ры-
ба 2. the Fishes astron. Ры бы (сузор’е) 3. the 
Fishes astrol. Ры бы (знак задыяка); ча лаве  к, 
якı  нарадзı ўся пад гэ тым зна кам ♦ ha ve big-
ger/other fi sh to fry мець больш ва ж ныя або  
ціка выя спра вы; neither fi sh nor fowl ні ры ба 
ні мя са; ні то е ні сёе; there are other fi sh in 
the sea ≅ свет клı нам не сышо  ўся (на кім-н., 
чым-н.)

fi sh2 v. 1. лавı ць ры бу, рыба чыць; go fi shing 
пайсцı  на рыба лку 2. (for) шука ць; fi sh for 
the key/a coin in one’s pocket шука ць ключ/
мане ту ў кішэ  ні; He fi shed for the right word. 
Ён шукаў патрэбнае слова; fi sh for compli-
ments напро швацца на кампліме  нты ♦ fi sh in 
troubled waters лавı ць ры бу ў каламу тнай/
му тнай вадзе 
fi sh out  phr.v. 1. выця гваць, выма ць 
2. выпы тваць, вы ву джваць

fi sh and chips  n. ры ба са сма жа-
най бу льбай

fi sherman  n. (pl. -men) рыба к, 
рыбало ў

fi shery  n. 1. ры бная прамысло  васць; 
ры бная гаспада рка 2. ме сца ў мо ры або  рацэ , 
дзе ло вяць шмат ры бы

fi shing  n. 1. ры бная ло ўля, рыба лка; go 
fi shing iсцı   на рыба лку 2. рыбало ўства

fi shing rod n. ву да
fi shmonger  n. гандля р/гандля рка 

ры бай; the fi shmonger’s ры бная кра ма
fi shy  adj. 1. ры бны (пра смак, пах) 

2. infml падазро ны; This sounds fi shy. Гэта гу-
чыць падазрона.

fi ssion  n. phys., biol. расшчапле нне; дзя-
ле нне (атамаў, клетак)

fi ssure  n. шчы ліна; трэ  шчына (у скале, 
зямлі)

fi st  n. кула к; clench one’s fi sts сціска ць 
кулакı 

fi t1  n. (of) 1. прыпа дак; пры ступ (пра хва-
робу; таксама перан.); a fi t of coughing/rage 
пры ступ ка шлю/гне ву 2. пары ў; на стро й 
♦ by/in fi ts and starts уры ўкамі, не рэгуля рна

fi t2  adj. 1. (for) прыго дны, прыда тны; This 
meat is not fi t to eat. Гэта мяса не прыдатнае 
для ежы./Гэта мяса нельга есці. 2. (for) 
здаро вы; He is still not fi t for work. Ён яшчэ не 
можа працаваць. 3. у (до брай) фо рме; He’s 
very fi t this season. Ён у вельмі добрай форме 
ў гэтым сезоне; keep fi t захо ўваць (до брую) 
фо рму; I run every morning to keep fi t. Я зай-
маюся бегам кожную раніцу, каб заставацца 
ў форме. ♦ (as) fi t as a fi ddle infml у до брым 
здаро ўі; He is over ninety now, but still as fi t as 
a fi ddle. Яму зараз за дзевяноста, але ён яшчэ 
добра сябе адчувае.

fi t3  v. 1. падыхо дзіць, адпавяда ць; Your de-
scription fi ts the facts. Ваша апісанне адпа вя-
дае фактам. 2. пасава ць; быць якра з (паме-
рам); This suit fi ts him very well. Гэты касцюм 
добра сядзіць на ім. 3. прыла джваць, пры-
ладко ўваць
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fi t in  phr.v. 1. знахо дзіць час (для 
чаго-н./каго-н.); I can fi t you in next week. 
Я магу прызначыць вам сустрэчу на нaс туп-
ным тыдні. 2. (with) супада ць; падыхо  дзіць; 
That fi ts in with my plans. Гэта цалкам супадае 
з маімі планамі; His story fi ts in with hers. Яго 
аповед пацвярджае яе словы.

fi tful adj. перары вісты; нерэгуля рны
fi tness n. 1. (for) прыго днасць, прыда т-

насць; адпаве днасць 2. до брае здаро ўе; на трэ-
нірава насць; a fi tness centre фı тнес-цэнтр, 
цэнтр здаро ўя

fi tted adj. 1. (with) усталява ны, абста ля-
ва ны (чым-н.); Is the car fi tted with a radio? Ці 
ёсць у аўтамабілі радыё? 2. прыладкава ны 
(прыбіты, прыкручаны і да т.п.); a fi tted 
carpet BrE дыва н на ўвесь пако й 3. (пра 
адзен не) яко е абляга е фігу ру

fi tter n. збо ршчык, сле сар-манта жнік
fi tting  n. 1. звыч. pl. fi ttings абсталява н-

не; electric fi ttings электраабсталява нне 
2. прыме рка (адзення)

fi ve  num., n. пяць; пяцёра; пяцёрка; Vol-
ume 5 пя ты том; It’s after fi ve. Цяпер шостая 
гадзіна; fi ve hundred пяцьсо т

fi ver n. BrE, infml пяць фу нтаў; банкно т 
у пяць фу нтаў; It costs a fi ver. Гэта каштуе 5 
фунтаў; I’ve got only fi vers. У мяне толькі 
банкноты па 5 фунтаў.

fi x1 n. 1. infml няёмкае або  ця жкае/цяжко е 
стано вішча; be in a fi x быць/апыну цца ў ця ж-
кім стано  вішчы 2. infml до за/уко л (наркоты-
ку) 3. вызначэ нне ме сца (каго-н./чаго-н.); We 
couldn’t get a fi x on his whereabouts. Мы не 
маглі вызначыць яго месцазнаходжанне.

fi x2 v. 1. замацо ўваць; устана ўліваць, ус та-
наўля ць 2. выраша ць, вызнача ць; They fi xed 
the rent at £100 a month. Яны вызначылі рэн-
ту ў 100 фунтаў (стэрлінгаў) за месяц; How 
are you fi xed for Sunday? Якія твае планы на 
нядзелю? 3. папраўля ць, раман тава ць, на-
ладжваць 4. гатава ць (ежу) 5. infml фаль-
сіфікава ць (вынікі выбараў, спабор ніцт ва) 
6. infml кара ць 7. AmE, infml кастры ра ваць, 
лягча ць, паклада ць (жывёлу)
fi x on phr.v. 1. выраша ць, дамаўля ц-
ца; Let’s fi x on a date. Давайце дамовімся пра 
дату. 2. затры мліваць (думкі, увагу); спы ня ць 
(позірк); She fi xed her eyes on the clock. Яна 
спыніла свой позірк на гадзінніку.
fi x upphr.v.адрамантава ць, прыста-
сава ць

fi xed  adj. 1. нерухо мы, замацава ны (пра 
абсталяванне, мэблю) 2. дамо ўлены; вы ра-

ша ны; a fi xed time/date дамо ўлены час/дзень; 
fi xed prices фіксава ныя цэ ны 3. цвёрды, 
непахı сны; He has fi xed ideas. Яго погляды не 
мяняюцца.

fi xture n. 1. BrE запланава нае спарты ў-
нае мерапрые мства 2. нерухо мае абсталява н-
не (у доме); сантэ хніка 3. хто-н./што-н. як 
пастая нная прынале жнасць да пэ ўнага 
асяро ддзя; звыча йная з’я ва; She was a fi xture 
in the city’s nightclubs. Яна была сталай на-
ведвальніцай начных клубаў у горадзе.

fi zz  v. шыпе ць, бурбо ліць, пе ніцца (пра 
вадкасці, напіткі)

fi zzy  adj. BrE шыпу чы; газiрава ны (пра 
напіткі)

fjord n.= fi ord
fl abby adj. 1. infml дру злы; адвı слы; вя-

лы 2. сла бы
fl ack n. = fl ak
fl ag1  n. сцяг; hoist/raise the fl ag узні-

маць/уздыма ць сцяг; The fl ags were at half 
mast. Сцягі былі прыспушчаныя (у знак 
жало бы). ♦ fl y/show/wave the fl ag дэманст-
ра ва ць патрыяты зм/падтры мку сваёй радзı-
мы, арга ніза цыі і да т.п.

fl ag2 v. слабе ць; стамля  цца; паніка ць
fl ag down  phr.v. спыня ць таксı /
машы ну

fl ag day  n. 1. дзень збо ру гро шай на 
дабрачы нныя мэ ты 2. Flag Day Дзень 
нацыяна льнага сця га ў ЗША (14 чэрвеня)

fl agpole n. флагшто к
fl agrant adj. абура льны; страшэ  нны
fl agship n. фла гманскі карабе ль, фла г-

ман; the fl agship of the industry фла гман гэ-
тай (галіны ) прамысло  васці

fl air  n. (for) здо льнасць, зда тнасць, та-
лент

fl ak n. жо рсткая кры тыка
fl ake  n. звыч. pl. fl akes (of) камякı , 

шматкı ; cornfl akes/oat fl akes кукуру зныя/
аўся ныя шматкı ; snowfl akes/fl akes of snow 
сняжы нкі

fl ak jacket n. бронекамізэ лька
fl aky  adj. кро хкі; ло мкі; fl aky pastry 

слаı стае це ста
fl amboyant  adj. 1. квяцı сты; 

пыш ны 2. паказны ; (сама)упэ  ўнены
fl ame  n. по лымя; be in fl ames гарэ ць, 

быць у агнı , пала ць, палымне ць
fl aming adj. 1. якı  пала е агнём, у агнı  

2. я ркі, палымя  ны 3. я рка-чырво ны; во г нен-
на-ры жы

fl amingo n. zool. фламı нга
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fl ammable  adj. згара льны; вогне не-
бяспе чны

fl an  n. адкры ты піро г (звыч. з фрукто-
вай начынкай, сырам і да т.п.); a mushroom 
fl an піро г з грыба мі

fl ank n. 1. бок (у чалавека або жывёлі-
ны) 2. mil. фланг

fl annel  n. 1. флане ль 2. BrE рукавı чка 
для абціра ння (мыцця ) тва ру, це ла

fl ap1  n. 1. узма х; ло пат, лапата нне (пра 
крылы, ветразі) 2. : the fl ap of a pocket/enve-
lope кла пан кішэ ні/канве рта; the fl ap of 
a tent по лка пала ткі; ear fl aps ву шы ша пкі; 
a cap with fl aps аблаву  ха, ша пка-вуша нка 
 3. ifml па ніка, хвалява нне

fl ap2 v. маха ць; ля паць, ло паць, лапата ць, 
ля скаць; The birds were fl apping their wings. 
Птушкі махалі крыламі.

fl are1  n. 1. я ркае няро ўнае святло   2. ус-
пышка агню  3. светлавы  сігна л; сігна льная 
раке та 4. клёш (пра адзенне)

fl are2  v. пала ць, я рка гарэ  ць, успы хваць; 
ускіпа ць (таксама перан.)
fl are up phr.v. 1. успы хваць 2. выбу-
хаць (пра вайнy, эпідэмію і да т.п.) 3. чырва-
не ць 4. ускіпа ць, узгара цца, узбуджа цца

fl ash1  n. успы шка, про бліск; in a fl ash 
імгне нна, вокамгне нна

fl ash2 v. успы хваць, блı скаць
fl ash by phr.v. пралята ць (пра час)

fl ashback n. 1. рэтраспе кцыя (у філь-
ме, рамане і да т.п.) 2. успамı н пра падзе ю ў 
міну лым (нечаканы і хвалюючы)

fl ashlight  n. 1. кішэ нны ліхта р 2. ус-
пы шка (у фатаграфіі)

fl ashy adj. infml кı дкі, я ркі, крыклı вы
fl ask n. 1. ко лба; пля шка 2. BrE тэ рмас
fl at1 n. кватэ ра; a ground-fl oor fl at кватэ-

ра на пе ршым паве рсе; a block of fl ats 
шматкватэ рны дом

fl at2 adj. 1. пло  скі, пляска  ты (камень); ро  ў-
ны; а fl at roof пло  скі дах; а fl at surface ро  ў-
ная паве  рхня; fl at foot med. плос ка-
ступнёвасць; fl at shoes ту  флі без абца  саў; 
а fl at tyre спу  шчаная шы  на; The battery is 
fl at. BrE Батарэйка села. 2. катэгары  чны, кан-
чатко  вы; a fl at refusal катэгары  чная адмо  ва 
3. су  мны, аднаста  йны, ну  дны; Life here seems 
fl at. Жыццё тут здаецца сумным; His story fell 
fl at. Яго аповед не выклікаў зацікаўленасці. 
♦ and that’s fl at гэ та маё канчатко вае рашэ н не

fl at3  adv. 1. ро ўна; пла зам 2. рашу ча, 
катэгары чна

fl atfi sh n. zool. ка мбала
fl at-footed  adj. 1. плоскаступнёвы 

2. AmE не падрыхтава ны да пэ ўнай падзе і; 
He was caught fl at-footed by the crisis. Крызіс 
здарыўся для яго нечакана.

fl atly adv. катэгары чна, рашу ча
fl atten v. раўня ць, разраўно ўваць
fl atter v. ліслı віць, падлı звацца
fl atterer  n. ліслı вец, падлı знік, пад-

лıза
fl attering adj. 1. ліслı вы 2. прые мны; 

якı  дадае  прыгажо сці
fl attery n. ліслı васць
fl avor1 AmE = fl avour1

fl avor2 AmE = fl avour2

fl avour1 n. смак, пры смак; пах (такса-
ма перан.); The fi lm gives you the fl avour of 
Paris in the twenties. Фільм перадае атмасфе-
ру Парыжа ў дваццатыя гады.

fl avour2  v. прыпраўля ць, запраўля ць 
(ежу)

fl aw n. зага на, хı ба, дэфе кт
fl awed  adj. зага нны; пашко джаны, са-

псава ны
fl awless adj. беззага нны
fl ax n. лён
fl ay  v. 1. здзіра ць ску ру 2. fml рэ зка кры-

тыкава ць
fl ea n. блыха ; a fl ea market блышы ны ры-

нак/база р
fl eck n. (of) 1. кра пін(к)а; пля ма 2. крупı н-

ка, драбı нка
fl ed past, p.p. → fl ee
fl ee  v. (fl ed) fml (from) уцяка ць; fl ee the 

country уцяка ць з краı ны
fl eece1 n. во ўна, руно , шэрсць (авечкі)
fl eece2 v. infml абіра ць, абдзіра ць (каго-н.) 

(перан.)
fl eet n. флот; флаты лія
fl eeting adj. мімалётны
Fleet Street  n. Фліт-стрыт (вуліца ў 

Лондане, дзе раней знаходзіліся рэдакцыі боль-
шасці брытанскіх газет. Цяпер ужываецца 
ў сэнсе “брытанскія газеты наогул”)

Flemish1  n. 1. флама ндская мо ва 
(нідэрландская мова, якая ўжываецца ў паў-
ночнай Бельгіі) 2. the Flemish флама ндцы

Flemish2  adj. флама ндскі; Flemish 
painting флама ндскі жы вапіс

fl esh n. 1. це ла; плоць 2. мя каць (пладоў) 
♦ one’s fl esh and blood сваякı ; in the fl esh у 
рэчаı снасці; жывы  ; make one’s fl esh creep : 
It makes my fl esh creep. У мяне па целе бегаюць 
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мурашкі; put fl esh on smth. дадава ць па-
драбя знасці, дэта лі (да аповеду, плана і 
да т.п.); go the way of all fl esh паміра ць

fl esh wound n. лёгкае ране нне
fl eshy adj. мясı сты; то ўсты
fl ew past → fl y2

fl ex1  n. BrE про вад, шнур; an electric 
fl ex электры чны шнур

fl ex2  v. 1. згіна ць, гнуць 2. сціска ць; на-
пру жваць

fl exible  adj. 1. гну ткі, гı бкі, пада т-
лівы 2. якı  лёгка адапту ецца да ро зных аб-
ста він

fl ick1  n. пстры канне, ля сканне, шчо  ў кан-
не; зма хванне (як аднаразовае дзеянне)

fl ick2 v. 1. пстры кaць, ля скаць, шчо  ўкаць; 
зма хваць; fl ick the switch шчо ўкнуць/пстры-
кнуць выключа льнікам 2. пераго ртваць, гар-
та ць (кнігу, часопіс і да т.п.)

fl icker1 v. мігце ць, мільга ць, мільгаце ць
fl icker2  n. 1. мігаце нне, мігце нне, міль-

га це нне; the fl icker of a candle мільгаце нне 
све  чкі 2. міга  нне; the fl icker of an eyelid мі-
га н не паве ка 3. про бліск (надзеі, зацікаўле-
насці); успы шка (гневу)

fl ier n. = fl yer
fl ies  n. pl. BrE шыры нка, прарэ х (шта-

ноў)
fl ight1  n. 1. палёт, пералёт; рэйс; а do-

mestic/an international fl ight уну траны/між-
наро дны рэйс; a space fl ight касмı чны палёт 
2. чарада  (птушак) 3. пралёт (лесвічны) 
♦ а fl ight of fancy/imagination палёт фанта зіі

fl ight2  n. уцёкі ♦ put smb. to fl ight dated 
прыму сіць каго -н. уцяка ць; take fl ight уця-
каць

fl ight crew n. экіпа ж самалёта
fl ight deck  n. 1. кабı на піло та 2. уз-

лётная па луба (на авіяносцы)
fl ight lieutenant n. капіта н авія-

цыі (у Вялікабрытаніі)
fl ighty  adj. infml легкаду мны; шала-

путны
fl imsy  adj. 1. нямо цны; ненадзе йны 

2. то нкі і празры  сты; a fl imsy dress то нкая, 
празры стая суке нка 3. сла бы; неперака наў-
чы; а fl imsy excuse сла бае апраўда нне

fl inch  v. 1. (at) уздры гваць 2. (from) 
ухіля цца

fl ing1  n. infml каро ткі перы яд бесклапо т-
нага і вясёлага жыцця 

fl ing2 v. (fl ung) кı даць; кı дацца; шпурля ць
fl int n. крэ мень

fl inty  adj. 1. крамянı сты; крэ мніевы, 
крамянёвы 2. хало дны, суро вы; a fl inty look/
stare суро вы по зірк

fl ip  v. 1. падкіда ць, падкı дваць уве рх 
(што-н. лёгкае) 2. (on/off) націска ць (на 
кнопку, выключальнік і да т.п.); пстры каць 
3. раззлава цца; пстры каць, фы ркаць
fl ip over  phr.v. 1. пераго ртваць 
(ста ронкі кнігі) 2. перакулı цца; перавярну ц-
ца (пра аўтамабіль)

fl ipper n. zool. плаўнı к; ласт
fl irt1 n. каке тка (пра жанчыну)
fl irt2  v. фліртава ць, заляца цца, каке т ні-

чаць
fl it  v. пералята ць; пы рхаць (таксама пе-

ран.); Bees fl it from fl ower to fl ower. Пчолы пе-
ралятаюць з кветкі на кветку; He fl its from 
one job to another. Ён пырхае з аднаго месца 
працы на іншае.

fl oat1 n. паплаво к, буй
fl oat2  v. пла ваць, плы сці, плыць (на па-

верхні); луна ць; Wood fl oats on water. Дрэва 
не тоне ў вадзе.

fl ock1  n. 1. ста так (авечак, коз); чарада  
(птушак) 2. нато ўп 3. lit., eccl. парафія не

fl ock2  v. то ўпіцца; ва лам валı ць; Crowds 
fl ocked to the exhibition. Людзі валам валілі на 
выставу.

fl oe n. льдзı на, кры га
fl og v. 1. лупцава ць, біць (каго-н. бізуном, 

пугай і да т.п.) 2. BrE, infml упе рці, прада ць, 
навяза ць (што-н. каму-н.) ♦ fl og a dead horse 
BrE, infml марнава ць сı лы і час

fl ood1  n. 1. паво дка 2. пато к (слёз, слоў); 
a fl ood of complaints пато к ска ргаў

fl ood2  v. затапля ць, заліва ць, навадня ць; 
запаўня ць; Cheap imported goods are fl oоding 
the market. Танныя імпартныя тавары навад-
няюць рынак.

fl oodgate  n. шлюз ♦ open the fl ood-
gates (of smth.) 1) адкрыва ць даро гу (чаму-н.) 
2) дава ць во лю (пачуццям)

fl oodlight n. пражэ ктар
fl oor  n. 1. падло га 2. паве рх; the ground/

fi rst/second/top fl oor BrE пе ршы/другı /трэ ці/
ве рхні паве рх 3. дно (мора, акіяна) 4. the 
fl oor ме сцы чле наў парла мента ў за ле па ся-
джэ нняў 5. the fl oor : get/give the fl oor ат ры-
ма ць/даць сло ва 6. мініма льны ўзро вень 
(цэн, заработнай платы)

fl oor lamp n. таршэ р
fl op1 n. права л, няўда ча (звыч. пра фільм, 

п’есу і да т.п.)
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fl op2  v. 1. плю хaцца, шлёпaцца 2. infml 
цярпе ць няўда чу; The play fl opped. П’еса пра-
валілася.

fl ora n. фло ра, раслı ннасць
fl oral  adj. 1. зро блены з кве так або  

ўпрыго жаны кве ткамі 2. квяцı сты; a fl oral 
dress квяцı стая суке нка

fl orid  adj. 1. чырво ны; пачырване лы 
(твар) 2. квяцı сты; напы шлівы, вы чварны; a 
fl orid language/style напы  шлівая мо  ва/на-
пы ш лівы стыль

fl orist  n. кветкаво  д; улада льнік/ула-
дальніца магазı на кве так або  той, хто працу е 
ў ім; the fl orist’s магазı н кве так

fl ounder1 n. zool. (дро бная) ка мбала
fl ounder2  v. 1. цяле пкацца, бо ўтацца 

2. блы тацца, рабı ць памы лкі
fl our1 n. мука 
fl our2 v. пасыпа ць муко й
fl ourish v. квітне ць, працвіта ць
fl out  v. наўмы сна паруша ць зако н, пра-

вілы
fl ow1  n. цячэ нне, плынь, пато к (таксама 

перан.); the fl ow of immigrants пато к імі-
грантаў

fl ow2  v. цячы , лı цца; The river fl ows into 
the Baltic Sea. Рака ўпадае ў Балтыйскае 
мора.

fl ower1  n. кве тка; be in fl ower цвісцı , 
быць у кве  цені; come into fl ower зацвіта ць; 
the fl ower of smth. fml ле пшая ча стка чаго -н.; 
the fl ower of the nation’s youth цвет мо лaдзі 
краı ны

fl ower2 v. цвісцı  (таксама перан.)
fl ower bed n. клу мба, кве тнік
fl own p.p. → fl y2

fl u n. infml грып; bird fl u птушы ны грып
fl uctuate  v. (between) хіста цца, ва-

га цца; кра тацца; Prices fl uctuated between $50 
& $70. Цэны вагаліся ад 50 да 70 долараў.

fl uctuation n. (in) хіста нне, вага н-
не; кра танне

fl uency n. бе гласць; пла ўнасць
fl uent adj. (in) бе глы, свабо  дны; He is 

fl uent in English./His English is fl uent. Ён сва-
бодна размаўляе на англійскай мове.

fl uffy  adj. 1. мя ккі; пу хкі, пушы сты 
2. мя ккі, пу хкі, лёгкі (пра ежу)

fl uid1  n. ва дкасць; cleaning fl uid ва д-
касць для мыцця , чы сткі

fl uid2  adj. fml 1. пла ўны, грацыёзны 
(пра музыку, рухі) 2. зме нлівы, нестабı льны 
(пра сітуацыю)

fl uke n. infml (нечака ная) уда ча; вы падак

fl ung past, p.p. → fl ing2

fl unk v. AmE, infml 1. правалı ць экза мен, 
тэст 2. правалı ць каго -н. на экза мене

fl uorescent adj. флуарэсцэ нтны
fl uoride n. chem. фтары д
fl ush1 n. 1. прылı ў крывı ; румя нец 2. пры-

ступ; a fl ush of anger пры ступ зло сці; a fl ush 
of embarrassment мо мант разгу бленасці 
3. спуск вады  (у прыбіральні)

fl ush2 v. 1. прамыва ць, змыва ць (струме-
нем вады); спуска ць ваду  (у прыбіральні); пра-
мыва цца, змыва цца; infml выганя ць 2. (па)
чырване ць

fl ute n. mus. фле йта
fl utist n. флейты ст
fl utter  v. 1. маха ць, ло паць, лапата ць, 

біць кры ламі; The bird fl uttered its wings. 
Птуш ка махала крыламі. 2. трапята ць; тра-
пята цца; дрыжэ  ць; развява цца, калыха цца; 
Flags fl uttered in the breeze. Вецер калыхаў 
сцягі.

fl ux  n. 1. няспы нны рух; змяне нне; The 
world is in a fl ux. Свет пастаянна змяняецца. 
2. пато к, плынь

fl y1  n. му ха ♦ a/the fl y in the ointment 
≅ лы жка дзёгцю ў бо  чцы мёду

fl y2  v. (fl ew, fl own) лята ць, ляце ць ♦ fl y 
into a rage раззлава цца, раз’ю шыцца; раз’я т-
рыцца; fl y open (нечака на) расчыня цца на-
сцеж; The doors fl ew open. Дзверы расчынілі-
ся насцеж.
fl y in phr.v. прылята ць
fl y offphr.v. адлята ць

fl yer n. infml лётчык
fl ying  adj. якı  лята е, ляту чы ♦ а fl ying 

visit BrE (ве льмі) кароткатэрміно вы візı т; 
with fl ying colours з вялı кім по спехам, ве ль-
мі паспяхо ва

fl ying fi sh ] n. zool. ляту чая ры ба
fl ying offi cer n. ста ршы лейтэна нт 

(у брытанскай авіяцыі)
fl ying saucer  n. «лята ючая тале р-

ка» (НЛА, неапазнаны лятаючы аб’ект)
fl ying squad  n. мабı льны палі-

цэй скі атра д (у Вялікабрытаніі)
fl yover n. BrE пуцеправо д; эстака да
FM  (скар. ад frequency modulation) 

часто тная мадуля цыя, ЧМ
foal1 n. жарабя , жарабё
foal2 v. жарабı цца
foam1 n. пе на
foam2 v. пе ніцца
foam rubber n. парало н
foamy adj. пе ністы
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focal adj. цэнтра льны; ве льмі ва жны
foci n. pl. → focus1

focus1  n. (pl. focuses or foci) фо кус; 
цэнтр; the focus of attention цэнтр ува гі

focus2 v. (on/upon) змясцı ць у фо кусе/
цэ нтры; засяро дзіць (увагу, думкі); The recent 
events have focused public attention on the re-
gion. Апошнія падзеі засяродзілі ўвагу гра-
мадскасці на гэтым рэгіёне.

fodder  n. 1. корм для скацı ны, фура ж 
2. (неадабральна) рэ чы або  лю дзі, што мо-
гуць быць вы карыстаны для пэ ўнай мэ ты; 
cannon fodder гарма тнае мя са

foe n. fml во раг
foetus n. BrE, biol. заро дак
fog1 n. тума н
fog2 v. паце ць (пра шкло)
foggy adj. тума нны ♦ not have the foggi-

est (idea) infml не мець нія кага ўяўле ння
foil n. фо льга
fold1 n. 1. скла дка, згіб 2. лагчы на 3. the 

fold групо ўка (аднадумцаў, аднаверцаў)
fold2  v. 1. згіна ць, склада ць, скла дваць 

(паперу, адзенне і да т.п.); fold one’s arms 
скла сці ру кі на грудзя х 2. склада цца; скла д-
вацца; Does the table fold? Гэты стол скла-
даецца? 3. заго ртваць; She folded the bread in 
a piece of paper. Яна загарнула хлеб у кавалак 
паперы.

folder n. па пка
folding adj. склада ны, складны ; a fol-

ding bed раскладу шка; a folding bicycle 
склад ны  веласіпе д

foliage n. лı сце, лісто та
folk1  n. infml 1. наро д, лю дзі; country 

folk сяля не, се льскія жыхары  2. pl. folks 
AmE, infml сваякı ; бацькı ; свае ; How are your 
folks? Як маюцца твае бацькі? 3. pl. folks 
 infml (ужываецца як зваротак); Well, folks... 
Ну, людцы...

folk2  adj. наро дны; folk music/a folk 
song наро дная му зыка/пе сня

folklore n. фалькло р
folklorist n. фальклары  ст
folksy adj. 1. AmE про сты; фамілья рны 

2. простанаро  дны
follow  v. 1. ісцı  ўслед/сле дам; надыхо-

дзіць; Follow me. Iдзі ўслед за мной. 2. гна ц-
ца (за кім-н.), прасле даваць; I think we’re being 
followed. Мне здаецца, што за намі гоняц ца. 
3. сачы ць; слу  хаць ува жліва; Do you follow 
the speaker? Вы слухаеце прамоўцу? 4. ра-
зуме ць; I didn’t quite follow you. Я не зусім 
вас зразумеў. 5. трыма цца, прытры млівацца; 

follow the rules прытры млівацца пра віл(аў); 
follow the advice выко нваць пара ду; follow 
an example браць пры клад 6. выніка ць; it 
follows from this that... з гэ тага выніка е, 
што... ♦ follow suit рабı ць то е ж са мае; as fol-
lows насту пны, такı ; My proposal is as fol-
lows. У мяне такая/наступная прапанова.

follower n. паслядо ўнік; перае мнік
following1  n. 1. гру па прыхı льнікаў 

2. the following насту пнае, вось што; He said 
the following. Ён сказаў наступнае/вось што.

following2  adj. насту пны, другı ; on 
the following day на насту  пны/другı  дзень; 
Answer the following questions. Адкажыце на 
наступныя пытанні.

follow-up n. праця г
folly n. глу пства, неразу мныя паво дзіны
fond  adj. 1. : be fond of smb./smth. лю-

бıць каго -н./што -н. 2. : be fond of doing smth. 
мець ця гу/схı льнасць рабı ць што-н.; I’m fond 
of swimming. Я люблю плаваць. 3. пяшчо тны, 
ласка вы, замілава ны; a fond look замілава ны 
по зірк; a fond farewell пяшчо тнае развіта  нне 
4. безнадзе йны, ма рны; а fond hope ма рная 
надзе я

fondly  adv. 1. ласка  ва, пяшчо тна 
2. мар на

fondness n. пяшчо тнасць, ласка васць
food n. е жа, яда , харч; food and drink яда  

і піццё; frozen foods замаро жаныя праду  кты; 
the food industry харчо вая прамысло васць ♦ 
food for thought пажы ва для ро здуму

foodie  n. infml ама тар/ама тарка пае сці 
або  гатава ць ро зныя стра вы

food poisoning n. med. харчо вае 
атручэ нне, атручэ нне е жай

food processor n. кухо нны кам-
ба йн

foodstuff  n. звыч. pl. foodstuffs хар-
чо вы праду кт; basic foodstuffs асно ўныя 
харчо выя праду кты

fool1  n. 1. ду рань; He is no/nobody’s fool. 
Ён зусім не дурань. 2. hist. бла зан (пры два-
ры); make a fool of smb. абду рваць каго -н. 
♦ make a fool of oneself ста віць сябе  ў дур-
но е стано вішча; play the fool дурэ ць, стро іць 
ду рня; A fool and his money are soon parted. 
Дурань і яго грошы хутка развітваюцца.

fool2  v. 1. абду рваць; You can’t fool him. 
Яго не абдурыш. 2. жартава ць, шуткава ць
fool about  phr.v. валя ць ду рня, 
дурэ ць
fool around BrE = fool about

foolhardy adj. безразва жна сме лы
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foolish adj. дурны ,дурнава ты
foolishness  n. глу пства, ду расць; не-

разва жлівасць
foolproof  adj. 1. пра вільны, надзе й-

ны; a foolproof plan надзе йны план 2. infml 
про сты, несклада ны (для разумення, ужы-
вання)

foot1  n. (pl. feet) 1. нага ; ступня ; in bare 
feet басано ж; a foot brake нажны  то рмаз; on 
foot пе шшу, пехато й; rise/get to one’s feet 
устава ць, падніма цца 2. падно жжа, нı жняя 
ча стка; the foot of the mountain падно жжа 
гары ; the foot of the page нı жняя ча стка 
старо нкі 3. (pl. feet or foot) фут (≈ 30,5 см); 
How tall are you? – Five foot six. Які твой 
рост? – 5 футаў 6 дзюймаў. 4. poet. стапа  
♦ set foot in/on smth. ступı ць наго й куды -н., 
пабыва ць дзе-н.; the fi rst man to set foot on 
the Moon пе ршы чалаве к, якı  ступı ў наго й на 
Ме сяц/пабыва ў на Ме сяцы; stand on one’s 
own (two) feet быць самасто  йным, не зале-
жаць ад каго -н.; have one’s feet on the 
ground быць рэалı стам; have one foot in the 
grave infml стая ць адно й наго й у магı ле; put 
one’s foot down скарыста ць ула ду, каб за ба-
ранı ць/прыпынı ць што-н.

foot2  v. : foot the bill infml апла чваць ра-
хунак

footage n. пэ ўны эпізо д з фı льма
foot-and-mouth disease  n. 

я шчур
football n. 1. футбо л 2. футбо льны мяч
footballer n. BrE футбалı ст
foothold  n. 1. пункт, ме сца апо ры 

(пры пад’ёме на гару) 2. плацда рм, зыхо дны 
пункт для чаго -н.

footing  n. 1. апо ра, пункт апо ры; lose 
one’s footing спатыкну цца, паслізну цца 2. ас-
но ва; on a legal/scientifi c footing на зако ннай/
навуко вай асно ве 3. узаемаадно сіны; be on 
an equal footing (with) быць на адно лькавых 
права х

footlights  n. pl. theatre ра мпа, святло   
ра мпы

footnote n. зно ска
footpath n. пешахо дная сце жка
footprint n. след
footstep n. след; крок
footwear n. абу так
for1 prep. 1. (пра час і адлегласць) 1) на 

праця гу; на; He lived there for 10 years. Ён 
жыў там (на працягу) 10 гадоў; for life на ўсё 
жыццё 2) (таксама перадаецца він. скл.) He 
ran for a mile. Ён прабег мiлю. 2. (пры аба-

значэнні мэты, прызначэння) для, дзе ля; па, 
за; books for children кнı жкі для дзяце й; We 
did it for fun. Мы зрабілі гэта дзеля забавы; 
what for? дзе ля чаго ?/наво шта?; fi ght for 
freedom змага цца за во лю 3. (пра прычыну) 
ад, за, з-за, праз; cry for joy пла каць ад ра-
дасці; I can’t see anything for the fog. Я нічога 
не бачу з-за туману. 4. (пры абазначэнні на-
прамку) у, на; sail for London плыць у Ло н-
дан; passengers for Liverpool пасажы ры на 
Ліверпу ль 5. (пры ўказанні на цану) на, за; a 
check for $5 чэк на 5 до лараў; They sold 
the car for four thousand dollars. Яны прадалі 
аўтамабіль за 4 тысячы долараў. 6. (пры 
абазначэнні адносін, схільнасцей) да; love for 
children любо ў да дзяце й; an ability for mu-
sic здо льнасці да му  зыкі 7. заме ст, за; I’ll do 
it for him. Я зраблю гэта замест яго. 8. (пры 
абазначэнні падтрымкі) Are you for the pro-
posal? Вы за гэту прапанову?

for2 conj. таму  што, бо; He found it diffi -
cult to read, for his eyes were failing. Яму цяж-
ка было чытаць, бо зрок у яго пагаршаўся.

forage1 n. фура ж
forage2 v. (for) шука ць
foray n. вы лазка; набе г
forbade past → forbid
forbid  v. (forbade, forbidden) забара-

няць, не дазваля ць ♦ God/Heaven forbid 
(that...) Баранı  бо жа, не дай бог, няха й бог 
кры е

forbidden1  adj. забаро нены ♦ forbid-
den fruit забаро нены плод

forbidden2 p.p. → forbid
forbidding  adj. суро вы, гро зны; 

непрыве тлівы
force1  n. 1. сı ла, моц; the force of the 

blow/explosion моц уда ру/вы буху 2. гвалт; 
насı лле; by force гва лтам, гвалто ўна; use 
force прымяня ць насı лле 3. звыч. pl. the forc-
es mil. во  йска; government forces ура  давае 
во  й ска; the armed forces узбро еныя сı лы; a 
peace-keeping force міратво рчыя сı лы 
4. phys. сı ла; the force of gravity сı ла пры-
цягне ння 5. the force палı цыя ♦ in force мно -
ства, шмат; be in force мець сı лу, дзе йнічаць 
(пра закон, правіла); bring into force уво -
дзіць у сı лу; come/enter into force увахо дзіць 
у сı лу

force2  v. 1. прымуша ць, змуша ць; He 
forced himself to stand up. Ён прымусіў сябе 
ўстаць; I was forced to look for another job. 
Я быў вымушаны шукаць іншую працу. 
2. узло мліваць; The thieves forced the lock/
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door. Зладзеі выламалі замок/дзверы ♦ force 
one’s way сı лай пракла дваць сабе  даро гу, 
прабіва цца (праз натоўп)

forced  adj. прыму шаны, зму шаны; пры-
му со вы; а forced landing вы мушаная паса дка

forceful  adj. 1. мо цны, валявы  (пра 
чалавека) 2. перакана ўчы (доказ, аргумент і 
да т.п.)

forceps n. pl. тed. шчыпцы ; пінцэ т
forcible  adj. 1. гвалто ўны, насı льны 

2. перакана ўчы
ford1 n. брод
ford2 v. перахо дзіць/пераязджа ць бро дам, 

убро д
fore1  n. : to the fore на пе ршы/пярэ дні 

план; Recently the problem has come to the fore 
again. Апошнім часам гэта праблема зноў 
выйшла на першы план.

fore2  adj., adv. пярэ дні; у пярэ дняй/на са-
во й ча стцы (карабля, самалёта)

forearm n. перадпле чча; рука  (ад лок-
ця да кісці)

forecast1 n. прадказа нне, прагно з; the 
weather forecast прагно з надво р’я

forecast2 v. (forecast, forecast or fore-
casted, forecasted) прад ка зваць

forecaster  n. прадказа льнік; прад ка-
за льніца

forefather  n. звыч. pl. forefathers 
про дкi

forefi nger n. указа льны па лец
forefront  n. (of) пе рад, цэнтр; in/at 

the forefront у цэ нтры (барацьбы, руху і 
да т.п.)

forego v. = forgo
foregone  adj. dated міну лы ♦ a fore-

gone conclusion непазбе жны вы нік
foreground  n. пярэ дні план; in 

the foreground на пярэ днім пла не, у цэ нтры
forehead n. лоб
foreign  adj. заме жны; а foreign lan-

guage заме жная мо ва; foreign policy зне шняя 
палı тыка; foreign trade зне шні га ндаль; the 
Foreign Secretary мінı стр заме жных спраў (у 
Вялікабрытаніі)

foreign affairs  n. pl. заме жныя 
спра вы; the Ministry of Foreign Affairs Мі-
ністэ рства заме жных спраў

foreigner  n. чужазе мец; чужазе мка; 
іншазе мец; іншазе мка

foreign exchange n. 1. заме ж-
ная валю та; the main source of foreign ex-
change гало ўная крынı ца заме жнай валю ты 
2. абме н валю ты, ме сца абме ну валю ты

Foreign Offi ce n. dated the Foreign 
Offi ce Міністэ  рства заме жных спраў (у Вя-
лікабрытаніі)

foreman  n. (pl. -men) ма йстар; бры-
гадзı р

foremost adj. ве льмі ва жны, вяду чы; 
fi rst and foremost перш за ўсё, найпе рш

forename n. fml імя  (у адрозненне ад 
прозвішча)

forerunner  n. папярэ днік; папярэ д-
ніца; прадве снік; прадве сніца

foresaw past → foresee
foresee  v. (foresaw, foreseen) прадба-

чыць
foreseeable  adj. : in the foreseeable 

future у недалёкай/агля  днай бу дучыні
foreseen p.p. → foresee
foresight  n. прадба чанне, прадба  члі-

васць
forest n. лес; а pine forest бор; a forest 

fi re лясны  пажа р ♦ a forest of hands лес рук; 
not see the forest for the trees AmE за дрэ вамі 
не ба чыць ле су

forestall  v. infml папярэ джваць, пра-
духіля ць

forested adj. лясны , лясı сты
forester n. ляснı к; ляснı чы; лесаво д
forestry n. лесаво дства
foretell  v. (foretold) прадка зваць; fore-

tell the future прадка зваць бу дучыню
foretold past, p.p. → foretell
forever  adv. 1. назаўсёды, назаўжды  , 

наве к 2. заўжды , заўсёды
forewent past → forego
foreword n. прадмо ва
forfeit1 n. 1. адпла та, распла та 2. штраф 

3. канфіска цыя 4. фант (у гульні)
forfeit2 v. пазбаўля цца (чаго-н.); тра ціць 

пра ва (на што-н.)
forgave past → forgive
forge1 n. ку зня
forge2  v. 1. падрабля ць (грошы, даку-

менты, подпіс і да т.п.) 2. кава ць
forge ahead  phr.v. вырыва цца 
ўпе рад

forger  n. фальшывамане тчык; фаль-
шы вамане тчыца; фальсіфіка  тар

forgery n. падро бка; падло г
forget  v. (forgot, forgotten) (about) 

забыва ць; забыва цца; I forget his name. Я за-
бываю яго імя ♦ forget it infml 1) не ва рта пра 
гэ та гавары ць, хвалява цца 2) ско нчым на гэ-
тым размо ву; never to be forgotten незабы ў-
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ны; not forgetting BrE у дада так (дадаючы 
што-н. у спіс)

forgetful  adj. (of) няпа мятлівы, за-
быў лівы

forgetfulness n. забы ўлівасць
forget-me-not n. bot. незабу дка
forgivable adj. прабача  льны, дара-

ва льны
forgive  v. (forgave, forgiven) дарава ць, 

прабача ць; forgive smb. for smth. дарава ць 
каму -н. за што-н.

forgiven p.p. → forgive
forgiveness  n. (of) дарава нне, пра-

бачэ нне
forgo  v. (forwent, forgone) fml адмаў-

ля цца, устры млівацца (ад чаго-н. прыемнага)
forgone p.p. → forgo
forgot past → forget
forgotten p.p. → forget
fork1 n. 1. відэ лец 2. вı лы 3. развı лка; раз-

вı лак; ро стань; разгалінава  нне
fork2 v. 1. працава ць вı ламі 2. разгаліно ў-

вацца, раздзяля цца (асабліва на дзве часткі)
forklift truck n. аўтапагру зчык
forlorn  adj. 1. пакı нуты ў адзіно це; 

няшча сны; forlorn hope безнадзе йная спра ва 
2. пакı нуты, занядба ны; а forlorn old house 
пакı нутая/занядба  ная ха та

form1  n. 1. фо рма; вы гляд; medicine in 
the form of powder ле кі ў вы глядзе парашку  
2. тып, від; various forms of transport ро з-
ныя ты пы/вı ды тра нспарту 3. бланк; анке та; 
fi ll in/out a form запаўня ць бланк/анке ту 
4. стан здаро ўя; in form/out of form у до брай 
фо рме/не ў фо рме 5. ling. фо рма (слова); the 
plural form фо рма мно жнага лı ку 6. BrE, dat-
ed клас (у школе)

form2  v. 1. прыдава ць/прыма ць абры сы/
вы гляд/фо рму; She formed a vase from the 
clay. Яна вылепіла з гліны вазу. 2. утвара ць; 
утвара цца; фармірава ць; form a govern-
ment/a committee ствара ць ура д/камітэ  т; 
form a habit фармірава ць звы чку 3. скла-
даць; увахо дзіць; the ministers who form 
the government мінı стры, якı я склада юць 
ура д/увахо дзяць ва ўрад
form up phr.v. стро іцца, станавı цца 
ў рад; The soldiers formed up into a line. Сал-
даты пастроіліся ў рад.

formal  adj. 1. афіцы йны; a formal din-
ner афіцы йны абе д; a formal letter афіцы й-
ны ліст 2. фарма льны

formalism  n. фармалı зм; педан-
ты чнасць, педанты зм

formalist1nфармалı ст; педа нт
formalist2adj.фармалісты чны
formality n. фарма льнасць
formalize BrE -ise  v. fml 1. уза-

коньваць, надава ць зако нную сı лу 2. фар-
малізава ць

format  n. фарма т; the format of 
the new programme фарма т но вай прагра мы; 
a large-format book кнı га вялı кага фарма ту

formation adj. утварэ  нне, стварэ нне, 
заснава нне

formative adj. якı /што фарміру е (ха-
рактар, стаўленне і да т.п.); She spent her 
formative years in London. Яна правяла гады, 
што сфарміравалі яе характар, у Лондане.

former adj. 1. ране йшы, былы ; the for-
mer president былы  прэзідэ  нт 2. the former 
пе ршы (з двух названых); Of the two routes 
the former is the shorter. З гэтых дзвюх дарог 
першая карацейшая.

formerly adv. ране й
formidable  adj. вялı зны; страшэ  н-

ны; ве льмі ця жкі; It’s a formidable task. Гэта 
вельмі цяжкая справа.

formless  adj. 1. бясфо рменны 2. ха-
аты чны

formula n. (pl. formulas or formulae) 
фо рмула

formulae pl. → formula
formulate  v. 1. выпрацо ўваць; 

ствара ць; formulate a plan/theory/policy вы-
працаваць план/тэо рыю/палı тыку 2. фар му-
лява ць

formulation  n. 1. фармірава нне; 
распрацо ўка 2. фармулёўка 3. склад, рэ цэп-
ту ра (стравы, лекаў)

forsake  v. (forsook, forsaken) fml па-
кіда ць, адмаўля цца

forsaken p.p. → forsake
forsook past → forsake
forsythia n. bot. фарзı цыя
fort  n. форт ♦ hold the fort BrE, infml 

часо ва прыгляда ць (за чым-н.), пільнава ць
forte adv. mus. фо ртэ, мо цна, на по ўную 

сı лу
forth adv. упе рад, дале й; and so forth і гэ- 

так дале й
forthcoming ] adj. надыхо дзячы; якı  

ма е/павı нен адбы цца; а forthcoming visit 
візı т, якı  ма е адбы цца

forthright adj. прамаліне йны; шчы ры
fortieth  num., n. саракавы ; саракава я 

ча стка
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fortify  v. умацо ўваць; рабı ць больш 
мо цным; fortifi ed wine мацава нае віно 

fortitude n. му жнасць; сı  ла ду ху
fortnight  n. два ты дні; in a fortnight 

праз два ты дні
fortnightly1 adj. BrE двухтыднёвы
fortnightly2 adv. BrE праз два ты  дні; 

The meetings take place fortnightly. Cход ад-
бываецца кожныя два тыдні.

Fortran  n. comput. Фартра н (мова 
праграмавання)

fortress n. крэ пасць
fortuitous adj. fml выпадко вы
fortunate  adj. шчаслı вы, уда члівы; 

He was extremely fortunate to survive. Яму 
вельмі пашанцавала, што ён не загінуў.

fortunately adv. на шча сце
fortune n. 1. шча сце, уда ча 2. лёс; tell 

smb.’s fortune прадка зваць каму -н. лёс 3. (вя-
лı кае) бага цце; be worth a fortune каштава ць 
шмат гро шай; fame and fortune сла ва і ба-
гац це; make a fortune разбагаце ць

fortune-teller  n. варажбı т; ва раж-
бı тка

forty  num, n. со рак; the forties гады ад 
40 да 49; in one’s forties ва ўзро сце ад 40 да 
49; He’s over/under forty. Яму за/пад сорак.

forum n. (for) фо рум; a forum for po-
litical debate фо рум для паліты чных дэба таў

forward1 n. sport фо рвард, напада ючы 
(ігрок)

forward2  adj. 1. пярэ дні; перадавы  
2. ра нні; а forward child развіто е дзіця  
3. дзёрзкі; бесцырымо нны, наха бны

forward3  v. адсыла ць, перасыла ць 
(лісты, тавары і да т.п. на новы адрас)

forward4 adv. упе рад, напе рад
forwardness  n. бесцырымо ннасць; 

наха бнасць, наха бства
forwent past → forgo
fossil n. 1. вы капень, акамяне ласць; fossil 

fuel арганı чны від па ліва (нафта, каменны 
вугаль, торф) 2. derog. дапато пная істо  та 
(пра чалавека)

foster  v. 1. выхо ўваць, гадава ць (пэўны 
час чужое дзіця); They couldn’t adopt a child, 
so they decided to foster. Яны не маглі ўсына-
віць дзіця, таму вырашылі аформіць апеку. 
2. пе сціць (пра планы, надзеі і да т.п.)

fought past, p.p. → fi ght
foul1 n. sport парушэ нне пра віл(аў); фол
foul2 adj. 1. бру дны; смярдзю чы; foul air 

смярдзю чае паве тра; foul water бру дная вада  
2. дрэ нны (пра надвор’е) 3. агı дны, бры дкі; 

foul language брыдкасло ўе, бры дкая ла янка 
4. несумле нны; foul play/means несумле нная 
гульня /несумле нныя сро дкі

foul3  v. 1. забру джваць, псава ць 2. sport 
гуля ць несумле нна, паруша ць пра вілы

foully adv. 1. бры дка; He swore foully. Ён 
брыдка вылаяўся. 2. по дла; па-здра дніцку

found1  v. 1. засно  ўваць, закла дваць; 
заклада ць; ствара ць; The town was founded in 
1805. Горад быў заснаваны ў 1805 годзе. 
2. фундзı раваць, ствара ць на ўла сныя/свае  
сро дкі

found2 past, p.p. → fi nd2

foundation n. 1. заснава нне 2. фонд; 
the Ford Foundation фонд Фо рда 3. асно ва, 
ба зіс; the foundation stone краевуго льны ка-
мень 4. pl. foundations падму рак, фунда-
мент; lay the foundations закла дваць асно ву/
фунда мент

founder  n. заснава льнік; заснава  ль-
ніца

foundling  n. dated падкı дыш, зна й-
дыш

foundry n. ліце йны цэх/заво д
fountain n. фанта н
fountain pen n. аўтару чка
four  num., n. чаты ры; чацвёра; чацвёрка; 

Сhapter 4 раздзе л чаты ры; He is four. Яму 
чатыры гады; It’s after four. Цяпер пятая га-
дзіна; four hundred чаты рыста ♦ on all fours 
на кара чках, ра кам

four-letter word  n. нецэнзу рнае 
сло ва

foursome  n. (спарты ўная або  грама д-
ская) гру па з чатыро х людзе й

four-star adj. чатырохзо ркавы; a four-
star hotel чатырохзо ркавы гатэ  ль

fourteen num., n. чатырна ццаць
fourteenth  num., n. чатырна ццаты; 

чатырна ццатая ча стка
fourth num., n. чацвёрты; чвэрць, чвэ рт ка, 

чацвёртая ча стка; three fourths тры чвэ рткі
fourth dimension  n. the fourth 

dimension чацвёртае вымярэ  нне, час
fowl  n. (pl. fowl or fowls) 1. сво йская 

птуш ка 2. poet. птах
fox1 n. ліса , лісı ца, ліс
fox2  v. infml 1. ста віць у тупı к 2. хітра-

ваць, хітры ць, абду рваць
foxglove n. bot. напе рстаўка
foxy  adj. 1. лісı ны, падо бны да ліс ы 

2. сексапı льная (пра жанчыну) 3. хı тры
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foyer n. 1. фае;  вестыбю ль 2. AmE пярэ д-
ні пако й, прыхо жая, віта льня

Fr. пісьмовае скар. ад 1. franc франк 2. French 
францу зскі 3. Father (перад імем каталіцка-
га святара) айце ц

fraction  n. 1. math. дроб; a common/
decimal fraction про сты/дзесятко вы дроб 
2. часцı нка, ча стачка; крупı нка (перан.)

fractional adj. 1. fml нязна чны, дро-
бязны, мале нькі 2. math. дро бавы

fracture1 n. med. перало м; трэ  шчына
fracture2 v. 1. med. лама  ць; лама  цца; 

разбіва  ць; трэ  скацца; He fell and fractured 
his leg. Ён паваліўся і зламаў нагу. 2. fml 
раско  л вацца (пра партыю, арганізацыю і 
да т.п.)

fragile  adj. 1. кро хкі, ло мкі; fragile 
china кро хкі фарфо р; fragile bones ло мкія 
ко сці 2. кво лы; fragile health кво лае здаро ўе 
3. сла бы, нетрыва лы; ненадзе йны; a fragile 
alliance ненадзе йны саю з

fragility n. 1. кро хкасць 2. кво ласць 
3. нетрыва ласць

fragment1  n. (of) 1. аско лак, абло-
мак, аскаба лак, аске пак; a fragment of glass 
аско лак шкла 2. уры вак; фрагме нт; a frag-
ment of conversation уры вак размо вы

fragment2  v. разбіва ць; разбіва цца; 
распада цца, лама цца 

fragmentary adj. фрагмента рны; 
адры вачны; няпо ўны

fragmentation  n. распадзе нне; 
распа д; а fragmentation grenade/bomb аско-
лачная грана та/бо мба

fragmented  adj. раско латы; 
раздро блены

fragrance  n. во дар, прые мны пах, 
духмя насць

fragrant  adj. духмя ны, паху чы, во-
дарны

frail  adj. 1. кво лы, сла бы, хваравı ты 
2. не трыва лы, нямо цны

frame1 n. 1. карка с; касця к 2. ра ма, ра м-
ка; a window frame ако нная ра ма 3. pl. 
 fra mes апра ва акуля раў 4. це ла; целаскла д; 
по стаць; а man with a powerful frame муж-
чы на магу тнага целаскла  ду 5. кінака др

frame2 v. 1. fml ствара ць (пэўную форму 
чаго-н.); фармулява ць 2. фабрыкава ць; пад-
тасо ўваць фа кты; абвінава чваць без падста ў

frame of mind n. настро й
frame-up n. infml падтасо ўка фа ктаў; 

ілжы вае абвінава  чанне

framework  n. 1. карка с 2. будо ва; 
структу ра; within the framework of (smth.) у 
ме жах (чаго-н.)

franc n. франк (грашовая адзінка)
franchise  n. 1. прывіле я (дадзеная 

фірмай каму-н. на продаж яе тавараў са 
скідкай) 2. fml пра ва го ласу

francophone n. франкафо н (чала-
век, асноўная мова якога – французская)

frank adj. шчы ры, праўдзı вы, адкры ты; 
to be frank шчы ра ка жучы

frankfurter n. сасı ска
frankly  adv. шчы ра, праўдзı ва; шчы-

ра ка жучы; Frankly, I’m not very interested. 
Шчыра кажучы, я не вельмі зацікаўлены.

frankness  n. шчы расць, праўдзı-
васць

frantic adj. шалёны; вар’я цкі
fraternal adj. бра цкі; братэ рскі
fraternity  n. 1. бра цтва 2. гру па 

людзе й, аб’ядна ных агу льнай прафе сіяй або  
інтарэ самі

fraud  n. 1. падма н, ашука нства, махля р-
ства 2. ашука нец; ашука нка; махля р; махля рка

fraudulent adj. падма нны; падма  н-
лівы, зма нлівы

fraught  adj. (with) по ўны; бага ты на 
(што-н. непрыемнае); be fraught with dan-
ger таı ць у сабе  небяспе ку

fray  v. 1. абтрапа цца, вы насіцца; рас кал-
ма ціцца; frayed cuffs абтрапа ныя манжэ ты; a 
frayed carpet вы нашаны дыва н 2. вымо тваць 
(нервы)

freak  n. 1. вы радак, пачва ра; a freak of 
nature памы лка прыро ды 2. цуд, незвыча й-
ная/нечака ная з’я ва 3. infml дзіва к 4. infml 
фана т

freckle  n. 1. вясну шка 2. pl. freckles 
рабацı нне

free1  adj. 1. свабо дны, во льны; free time 
во льны час; a free translation во льны пе-
ракла д; free speech свабо да сло  ва; set free 
вызваля ць 2. бяспла тны, дармавы , дармо вы; 
free of duty бяспо шлінны; Admission is free. 
Уваход бясплатны. 3. (from/of) пазба ўлены 
(чаго-н. непажаданага); free from care 
пазба ўлены турбо т, бестурбо тны, бесклапо т-
ны 4. (with) шчо дры; She is free with her mon-
ey. Яна шчодрая на грошы. ♦ free and easy 
раскава ны (у паводзінах), бесцырымо н ны; 
have/give a free hand мець/даць по ўную 
свабо ду дзе янняў

free2 v. вызваля ць; He was freed from pris-
on. Яго выпусцілі з турмы.
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free3 adv. (таксама free of charge) бяспла т-
на, дарма 

freedom  n. (from/of) свабо да, во ль-
насць; во ля; freedom of assembly свабо да схо- 
даў; freedom of speech свабо да сло ва; a free-
dom fi ghter змага р/барацьбı т за свабо ду

freelance  adj. 1. якı  не з’яўля ецца 
шта тным супрацо ўнікам і працу  е без кан-
трак та для ро зных кампа ній, уcтано ў, газе т і 
да т.п. 2. незале жны, во льны

freelancer  п. асо ба, яка я працу е на 
дагаво рнай асно ве, няшта тны супрацо ўнік

freely adv. 1. свабо дна, во льна 2. шчо дра
freeze1  n. замаро жванне; a price/wage 

freeze замаро жванне цэ н/зарабо тнай пла ты
freeze2  v. (froze, frozen) 1. маро зіць; 

замаро жваць; замярза ць; freeze meat/vegeta-
bles замаро жваць мя са/гаро дніну; Water 
freezes at 0°C. Вада замярзае пры 0° па Цэль-
сію; Two men froze to death. Два чалавекі за-
мерзлі да смерці; It is slightly freezing today. 
Сёння злёгку марозіць. 2. ме рзнуць; дубе ць; 
кале ць; My hands are frozen. У мяне адубелі 
рукі. 3. замаро  зіць (цэны, зарплату) 4. рап-
то ўна спынı  цца, заме  рці (ад страху) 5. спы-
нı ць кадр (у фільме, на відэа і да т.п.)
freeze over  phr.v. пакрыва цца 
ільдо м; The river has frozen over. Рэчка па-
крылася ільдом.

freezer n. маразı льнік, маразı лка
freezing point  n. пункт замяр-

зання
freight  n. груз, фрахт; а freight train 

грузавы  цягнı к
French1  n. францу зская мо ва; the 

French францу зы
French2 adj. францу зскі
French fries n. pl. чы псы
Frenchman n. (pl. -men) францу з
French window  n. зашклёныя 

дзве ры, якı я вяду ць у сад
Frenchwoman  n. (pl. -women) 

францу жанка
frenetic adj. нястры мны; утрапёны
frenzied  adj. шалёны, раз’ю шаны, 

раз’я траны
frenzy  n. шале нства, шал, раз’ю ша-

насць, вар’я цтва
frequency  n. частата ; a high/low 

frequency высо кая/нı зкая частата 
frequent1 adj. ча сты, неаднаразо  вы
frequent2 v. fml ча ста наве дваць
frequently  adv. fml ча ста, неад на-

разо ва

fresco n. (pl. frescoes or frescos) фрэ ска
fresh  adj. 1. све жы; fresh bread све жы 

хлеб 2. но вы; A fresh approach is needed. Па-
трэбны новы падыход. 3. прэ сны (пра ваду)

freshen v. свяжэ ць, халадне ць; мацне ць 
(пра вецер)
freshen up  phr.v. асвяжа ць, абнаў-
ляць; падмацо ўваць

fresher n. infml першаку рснік
freshly adv. то лькі што; няда  ўна
freshman n. (pl. -men) першаку рснік
freshness n. све жасць
freshwater  adj. прэснаво дны; 

fresh water fi sh прэснаво дныя ры бы; fresh-
water lakes прэснаво дныя азёры

fret  v. (about/over) хвалява ць; хвалява ц-
ца; нервава ць; нервава  цца

fretful adj. раздражнёны
fretsaw n. tech. ло бзік
friar n. каталı цкі мана х
friary n. мужчы нскі кля штар; каталı ц-

кі манасты р
fricative  n., adj. ling. фрыкаты ўны 

(гук)
friction n. 1. трэ нне 2. (between) нязго-

да, разла д; There was friction between them. 
Паміж імі ўзнік разлад.

Fri. (пісьмовае скар. ад Friday) пя тніца
Friday  n. пя тніца; on Friday у пя т-

ніцу; Good Friday eccl. Вялı кая пя тніца
fridge  n. BrE, infml (скар. ад refrigera-

tor) халадзı льнік
fried adj. сма жаны; fried eggs яе чня
friend  n. 1. ся бра, сябру к; сябро ўка; 

пры яцель(ка); тава рыш(ка); an old friend of 
mine мой да ўні ся бра/пры яцель 2. прыхı ль-
нік; спо нсар 3. : the Society of Friends ква-
керы ♦ make friends (with) пасябрава ць; a 
friend in need is a friend indeed ≅ cябры  
пазнаю цца ў бядзе 

friendless  adj. адзіно кі, якı  не ма е 
сябро ў

friendly  adj. (to/towards) сябро ўскі, 
дружалю бны, прыя зны; in a friendly way 
прыя зна, дружалю бна

friendship  n. сябро ўства, дру жба; а 
close/lasting friendship це снае/трыва лае ся-
бро ўства; strike up a friendship пасябрава ць, 
падружы цца

frigate n. фрэга т
fright  n. спало х, перапу д; страх; give 

smb. a fright спужа ць каго -н.
frighten  v. пужа ць, пало хаць; She 

doesn’t frighten easily. Яе не надта спужаеш.
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frightenеd  adj. (of) напало ханы, 
напужа ны

frightening  adj. якı  пало хае, стра-
шыць, пужа е; It was a frightening thought. Ад 
гэтай думкі стала страшна.

frightful adj. infml, dated страшэ нны
frill  n. BrE 1. або рка, брыжы  2. звыч. pl. 

frills непатрэ бнае ўпрыгажэ  нне/упрыго-
жанне

fringe n. 1. махры  2. гры ўка 3. край, бе-
раг, беражо к; ускра й

fringe theatre  n. BrE экспе ры-
мента льны тэа тр

frisk  v. 1. бе гаць, скака  ць (пра жывёл) 
2. абшу кваць

frisky adj. жва вы; гарэ  злівы
fritter1 n. ала дка (з начынкай)
fritter2  v. : fritter away ма рна тра ціць, 

растра чваць на дро бязі (грошы, час і да т.п.)
frivolous adj. 1. фрыво льны 2. лег ка-

ду мны, несур’ёзны
fro adv. : to and fro уза д і ўпе рад; туды -

сюды 
frock n. жано чая або  дзіця чая суке нка
frog  n. жа ба ♦ а frog in the/one’s throat 

infml хрыпата 
frogman  n. BrE (pl. -men) аквалан-

гıст; вадала з
frolic v. забаўля цца, дурэ ць
from prep. 1. (у розных знач., указ-

вае на зыходны пункт, прычыну) з, ад, з-за; 
go away from home пае хаць з до му; come 
from abroad прые хаць з-за мяжы ; He was 
blind from birth. Ён быў сляпым ад нараджэн-
ня; Wine is made from grapes. Віно выраб-
ляюць з вінаграду; die from hunger паме рці 
з го ладу/ад го  ладу; translation from English 
into French перакла д з англı йскай мо вы на 
францу зскую; Where are you from? Aдкуль 
вы?; from that time з таго  ча су 2. (у спа-
лучэнні з іншымі прыназоўнікамі і прыслоўя-
мі) from... to/till ад/з... да; from morning to 
night з ра ніцы да но чы; from day to day з 
дня на дзень; from above зве рху; from below 
знı зу; from behind з-за; from behind 
the trees з-за дрэў; from under з-пад; from 
under the table з-пад стала 

front1  n. 1. пе рад, фаса д; at the front of 
пе рад; There was a garden at the front of 
the house. Перад домам быў сад; in the front 
of the car по бач з вадзı целем 2. гру дзі 
(пярэдняя частка тулава); She spilled coffee 
down her front. Яна разліла каву сабе на гру-

дзі. 3. галіна  дзе йнасці; фронт; on all fronts на 
ўсı х франта х; on the economic front у экано-
міцы; на эканамı чным фро нце 4. фронт (у 
час вайны); He was sent to the front. Яго па-
слалі на фронт. 5. the front BrE даро га, ме сца 
ўздоўж бе рага мо ра, ракı ; Every evening they 
walked along the front. Кожны вечар яны пра-
гульваліся па беразе/уздоўж берага. 6. твар (у 
фігуральным сэнсе), аблı чча, вы гляд; put on 
a bold front напуска ць на сябе  хра бры вы-
гляд 7. Front фронт (у назве арганізацый); 
The National Liberation Front Фронт на цыя-
на льнага вызвале ння 8. : in front of спе раду, 
напе радзе, пе рад; Park your car in front of the 
house. Пастаўце вашу машыну перад домам.

front2  adj. 1. пярэ дні; пе ршы; the front 
page пе ршая старо  нка/паласа  (у газеце); ты-
тульны ліст (у кнізе); the front page news 
асно ўныя навı ны ў газе це; the front rows пе р-
шыя рады ; the front wheels/legs пярэ днія ко-
лы/ла пы 2. ling. пярэ дні; a front vowel гало с-
ны пярэ дняга ра да

frontal adj. лабавы ; франта льны
frontbencher  n. ва жны член 

брыта нскага ўра да або  парла менцкай апазı-
цыі, якı  сядзı ць у пе ршых рада х

front door  n. пара дныя дзве ры, 
пара днае

frontier n. (between) мяжа , гранı ца; a 
frontier town/post пагранı чны го рад/пост; a 
frontier zone пагранı чная зо на

frost n. маро з; 10 degrees of frost 10 гра-
дусаў маро зу

frostbite n. абмаро жанае ме сца
frostbitten adj. абмаро жаны
frosted  adj. 1. : frosted glass ма тавае 

шкло 2. пакры ты ı неем/шэ  ранню
frosty  adj. маро зны; frosty weather 

маро знае надво  р’е
froth1 n. 1. пе на 2. глу пства, балбатня 
froth2  v. пе ніць; пе ніцца; froth at the 

mouth быць ве льмі раззлава ным; кіпе ць ад 
зло сці

frothy adj. пе ністы
frown1  n. хму ры по зірк; насу пленыя 

бро вы
frown2  v. (at) хму рыцца, насу пліваць 

бро вы
frown on  phr.v. не адабра ць, не-
прыхı льна ста  віцца да (каго-н./чаго-н.); Many 
teachers frown on the reform. Многія на-
стаўнікі не адабраюць рэформу.
frown upon phr.v. = frown on

froze past → freeze
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frozen1  adj. 1. змёрзлы, замёрзлы; 
The river is frozen. Рэчка замерзла; I’m abso-
lutely frozen. Я канчаткова змёрз. 2. замаро-
жаны; frozen fi sh замаро жаная ры ба

frozen2 p.p. → freeze
frugal  adj. 1. ашча  дны, экано  мны 

2. сцı п лы, бе дны
fruit1  n. 1. садавіна , фру кт(ы), плады  

2. pl. fruits плён, вы нік ♦ bear fruit прыно-
сіць плён

fruit2 v. плоданасı ць
fruitful adj. плённы, паспяхо вы; fruit-

ful cooperation плённае супрацо ўніцтва
fruition  n. fml плоданашэ нне; come to 

fruition пача ць прыно сіць плён; збыва цца
fruitless adj. бяспло дны, ма рны
fruit machine  n. BrE ігра льны 

аўтама т
fruit salad n. сала т з фру ктаў
fruity adj. 1. фрукто вы або  якı нага двае 

фру кты (на смак, па паху) 2. сакавı ты, гу чны 
(пра голас, смех) 3. AmE, infml не пры сваı  м 
ро зуме, не зусı м нарма льны псіхı чна

frustrate  v. разла джваць, паруша ць 
(планы, надзеі); псава ць настро й, засмуча ць

frustrated adj. (at/with) расчарава-
ны, расхвалява ны

frustration  n. разла джванне (пла-
наў); крушэ нне (надзей)

fry1 n. : small fry infml мале ча; дро  бязь
fry2 v. пячы ; пячы ся; сма жыць; сма жыцца 

(на патэльні)
frying pan  n. патэ льня ♦ out of 

the frying pan into the fi re ≅ з агню  ды ў по-
лымя

fuchsia n. bot. фу ксія
fuck1  n. slang, taboo 1. тра ханне (палавы

акт) 2. : (ужываецца для ўзмацнення выразу 
здзіўлення, гневу і да т.п.); What the fuck are 
you doing here? Якога чорта/ліха ты тут 
робіш?

fuck2 v. slang, taboo 1. тра хацца 2. : (ужы-
ваецца для ўзмацнення выразу здзіўлення, 
гневу і да т.п.) Fuck it! We’ve missed the 
train. Каб на яго ліха, мы ж спазніліся на 
цягнік.
fuck about  phrv slang, taboo 
паво дзіць сябе  недарэ чным чы нам
fuck around  phr v. BrE, slang, 
taboo = fuck about

fucking adj. slang, taboo лаянкавае сло-
ва, якое ўжываецца падобна fuck n., v. у 
значэнні 2.

fudge1  n. 1. фадж, сметанко вая пама дка 
2. вы думка, хлусня  

fudge2 v. увı льваць, ухіля цца
fuel1 n. па ліва, гару чае; liquid/solid fuel 

ва дкае/цвёрдае па ліва ♦ add fresh fuel to a 
quarrel распа льваць сва рку; add fuel to the 
fl ames падліва ць ма сла/смалы  ў аго нь

fuel2  v. запраўля ць па лівам/гару чым; 
запрaўля цца па лівам

fugitive1 n. (from) уцяка ч, бягля к; a 
fugitive from justice асо ба, яка я хава ецца ад 
правасу ддзя

fugitive2 adj. 1. збе глы (пра злачын-
ца) 2. мімалётны; a fugitive thought мімалёт-
ная ду мка

fugue n. mus. фу га
fulcra pl. → fulcrum
fulcrum   n. (pl. fulcrums or 

fulcra) tech. пункт апо ры
fulfi l v. BrE выко нваць, здзяйсня ць; ful-

fi l а promise выко нваць абяца нне; fulfi l one’s 
duties выко нваць свае  абавя зкі; fulfi l oneself 
рэалізава ць свае  магчы масці

fulfi lment  n. BrE выкана нне, 
здзяй сне нне

full1 n. : in full по ўнасцю; to the full у по ў-
най ме ры, ца лкам

full2  adj. 1. по ўны; перапо ўнены; The bus 
was full (up). Aўтобус быў перапоўнены. 
2. падрабя зны; а full report падрабя знае па-
ведамле нне 3. сы ты; I can’t eat any more, I’m 
full up. Я не магу больш есці, я сыты. 4. шы-
ро кі (пра адзенне); а full skirt шыро кая спад-
нı ца 5. гла дкі, по ўны, паўнаце лы; кру  глы 
(пра цела); а full face кру глы твар; а full fi g-
ure по ўная фігу ра 6. бага ты, мо цны (пра ко-
лер, смак, пах); at full speed на по ўнай ху т-
касці; in full swing по ўным хо дам, у разга ры; 
The party was in full swing when I came. Калі я 
прыйшоў, вечарынка была ў разгары.

full3 adv. 1. пра ма; full in the face/eyes пра-
ма ў твар/у во чы 2. ве льмі; know full well 
вель мі до бра ве даць

full-fl edged = fully-fl edged
full house ] n. аншла г
full-length adj. 1. на по ўны рост (пра 

фатаграфію, партрэт) 2. поўнаметра жны 
(пра фільм) 3. до ўгі, да пят (пра адзенне)

full moon n. по ўня
fullness n. паўната  (у розных знач.)
full-scale  adj. у натура льную велі-

чыню ; у по ўным аб’ёме
full-size  adj. нарма льнага паме ру; a 

full-size model мадэ ль у натура льную ве лі-
чыню , на по ўны рост

full-sized adj. = full-size
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full stop1  n. кро пка ♦ come to a full 
stop по ўнасцю спынı цца

full stop2  interj. BrE, infml до сыць; 
кане ц; I’ve already told you – we can’t afford it, 
full stop. Я ўжо казаў табе – мы не можам 
дазволіць сабе гэта, і кропка.

full-time  adj., adv. : work full-time 
працава ць по ўны рабо  чы дзень/ты дзень; I’ve 
got a full-time job. Я працую поўны рабочы 
дзень/тыдзень.

fully  adv. ца лкам, по ўнасцю; I fully un-
derstand your reasons. Я поўнасцю разумею, 
чаму вы так зрабілі.

fully-fl edged  adj. 1. апе раны і 
здоль ны лята ць (пра птушаня) 2. по ўнасцю 
абу чаны, падрыхтава  ны (пра розных спецыя-
лістаў); пaўнапра ўны

fumble  v. (for) ма цаць, шука ць; He 
fumbled for the matches in the dark. Ён шукаў 
у цемры запалкі.

fumes  n. pl. дым; выпарэ нні; вых лап-
ны я га зы

fun  n. заба ва, уце ха; for fun для заба вы, 
дзе ля жа рту; have fun ве села ба віць/право-
дзіць час ♦ make fun (of) smb./smth. высме й-
ваць каго -н./што-н.

function1 n. 1. прызначэ нне, абавя зак, 
фу нкцыя 2. імпрэ за; прыём (пра афіцыйныя 
мерапрыемствы і да т.п.) 3. math. фу нкцыя

function2  v. функцыянава ць, праца-
ваць, дзе йнічаць

functional  adj. 1. функцыяна льны; 
практы чны 2. якı  дзе йнічае/працу е; спра ўны; 
Is this phone functional? – No, it needs repair-
ing. Гэты тэлефон спраўны? – Не, яго трэба 
адрамантаваць. 

fund1 n. 1. запа с 2. фонд 3. капіта л, сро д-
кі; I’m short of funds. У мяне малавата срод-
каў/грошай.

fund2  v. фундава ць, дава ць гро шы (на 
што-н.); The project will be funded by the gov-
ernment. Фундаванне праекта будзе забяспе-
чана ўрадам.

fundamental1  n. звыч. pl. funda-
mentals асно вы (сістэмы, навукі і да т.п.)

fundamental2  adj. фундамен-
тальны; асно ўны, істо  тны

fundamentalism ] n. relig. 
фундаменталı зм

fundamentally  adv. 1. карэ  н-
ным чы нам; Our views on many things are fun-
damentally different. Нашы погляды на многія 

рэчы карэнным чынам разыходзяцца. 2. па 
су тнасці; Fundamentally she is а nice person 
but sometimes she sounds too categorical. Па 
сутнасці, яна прыемны чалавек, але часам 
выказваецца занадта катэгарычна.

funder() n. спо нсар
funding n. фінансава нне
funeral n. пахава нне ♦ infml it’s your 

funeral гэ та ваш кло пат/ва ша турбо та; на ра-
ка йце на сябе 

fungal adj. 1. грыбны  2. med. грыбко вы
fungi pl. → fungus
fungus n. (pl. fungi or funguses) грыб, 

грыбо к; цвіль; edible fungi ядо мыя грыбы 
funk v. ухіля цца, увı льваць
funnel  n. 1. ле йка 2. BrE труба  (пара-

хода)
funnily adv. 1. дзı ўна, нязвы чна, не звы-

ча йна 2. сме шна, заба ўна
funny  adj. 1. сме шны, заба  ўны; a funny 

joke сме шны жарт 2. дзı ўны, нязвы чны, не-
звыча йны; a funny smell дзı ўны пах 3. infml 
падазро ны; незако нны 4. infml не зусı м зда-
ро вы; I feel a bit funny today. Сёння я адчуваю 
сябе не зусім добра. 5. BrE, infml не зусı м у 
сваı м ро зуме

fur  n. 1. фу тра; шэрсць; a fur coat фу тра 
2. на кіп (на чайніку, катле і да т.п.) 3. налёт 
(на языку хворага)

furious  adj. (at/with) гне ўны, раз’ю-
шаны; be furious with smb. гне вацца на ка-
го-н., абура цца на каго -н.

furlong  n. фарло нг (мера даўжыні = 
220 ярдаў, або 201 метр)

furnace n. печ, то пка; го ран
furnish v. 1. пастаўля ць, дастаўля  ць, за-

бяспе чваць 2. абстаўля ць, абсталёўваць (мэб-
ляю)

furnished  adj. мэблява ны; a furnished 
fl at мэблява ная кватэ  ра

furnishings  n. pl. абсталява нне ква-
тэ ры або  до ма (мэбля, дываны, шторы і г.д.)

furniture  n. мэ бля; a piece of furni-
ture прадме т мэ блі

furrow n. 1. баразна  2. маршчы на, змо р-
шчына (на твары, асабліва на лбе)

furry adj. 1. футро вы, фу травы 2. пушы-
сты

further1 adj. (выш. ст. ад far1) 1. больш 
далёкі, дале йшы 2. дадатко вы; further infor-
mation/details/instructions дадатко выя зве-
сткі/падрабя знасці/указа нні
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further2  v. спрыя ць, садзе йнічаць; fur-
ther smb.’s career спрыя ць чыёй-н. кар’е ры

further3 adv. (выш. ст. ад far2) дале й
further education  п. BrE 

адука цыя пасля  шко лы
furthermore  adv. BrE, fml да таго , 

апро ч таго 
furthest adj., adv. (найвыш. ст. ад far1, 

far2) = farthest1, farthest2

furtive ] adj. патае мны, скры тны; (зроб-
лены) цішко м, упо тай; a furtive glance по зірк 
крадко м

furtively ] adv. скры тна; крадко м, упо-
тайкі

fury  n. lit. лю тасць, шале нства, раз’ю-
шанасць; fl y into a fury раз’ю шыцца, 
разлютава цца

fuse1 n. засцерага льнік, про бка
fuse2 n. tech. запа л, узрыва льнік; бікфо  р-

даў шнур
fuse3  v. пла віць; пла віцца; сплаўля ць; 

сплаў ля цца; злуча ць; злуча цца; зліва  ць; злі-
ва цца; The lights have fused. Пробкі пера-
гарэлі.

fuselage n. фюзеля ж
fusion  n. 1. tech. пла ўка 2. tech. сплаў 

3. спалучэ нне; a fusion of different styles 
спалучэ нне ро зных сты ляў

fusion bomb n. вадаро дная бо мба
fuss1  n. мітусня , сумятня , (бязла дная) бе-

ганı на; make a fuss мітусı цца; дарэ  мна хва-
лява цца; ствара ць ажыята ж; узніма ць шумı-
ху (вакол чаго-н.)

fuss2  v. (with/over) мітусı цца; дарэ  мна 
хвалява цца

fussy adj. derog. 1. мітуслı вы 2. перабо р-
лівы; наравı сты

futile  adj. 1. ма рны, дарэ  мны; a futile 
attempt ма рная спро ба 2. несур’ёзны; пусты ; 
a futile play пуста я п’е са

futility n. ма рнасць, дарэ мнасць
future1 n. 1. бу дучыня; in (the) future у 

бу дучым; in the near future у бліжэ йшым бу-
дучым 2. the future ling. бу дучы час

future2 adj. бу дучы
futuristic adj. футурысты чны
futurity n. fml бу дучыня
futurology n. футурало гія
fuzzy  adj. 1. неакрэ слены; невыра зны; 

цьмя   ны (пра гук, адлюстраванне і г.д.) 
2. пушы сты (пра валасы, шэрсць)

FYI (пісьмовае скар. ад for your information) 
да ва шага ве дама

Gg
G, g n. 7-я літара англійскага алфавіта 
G n. mus. но та «соль»
g (скар. ад gram(s) грам(ы)
gab1  n. балбатня ; He has the gift of the 

gab. У яго язык добра падвешаны.
gab2 v. infml балбата ць 
gabardine n. габардзı н
gabble1 n. 1. ху ткая гаво рка, яку ю ця ж-

ка зразуме ць; лапата нне 2. го гат (гусей)
gabble2  v. 1. infml (away/on) гавары  ць 

ху т ка і незразуме ла; лапата ць 2. гагата ць 
(пра гусей)

gabby adj. infml  гаваркı , балбатлı вы
gable n. франто н
gabled  adj. востраканцо вы, спіча сты 

(пра дах)
gadabout n. infml валацу га; непасе да

gad about  phr.v. infml бадзя цца, 
швэ ндацца 

gadfl y n. авадзе нь; сляпе нь
gadget n. 1. невялı кае прыстасава нне, 

прыла да; household gadgets ха тнія прыла ды 
2. тэхнı чная навı нка

gadgetry  n. infml набо р суча сных 
прыстасава нняў або  прыла д

Gael n. г(а)э л; кельт
Gaelic1 n. гаэ льская мо ва
Gaelic2 adj. гаэ льскі; ке льцкі
gaffe  n. памылко вы крок, про мах, па-

мылка
gag1  n. 1. заты чка; кляп 2. infml жарт; 

сме ш ная гісто рыя; He did it as a gag. Ён зра-
біў гэта дзеля жарту.

gag2  v. затыка ць або   завя зваць каму -н. 
рот; прыму сіць маўча ць

gaga adj. infml 1. ненарма льны, вар’я т; 
не ўсе до ма 2. (about, over) у мо цным за хап-
ле нні ад чаго  -н./каго -н.; She’s gaga over him. 
Яна зусім страціла розум з-за яго.

gagе AmE = gauge
gaggle n. (of) 1. (неадабральна) шу мная 

кампа нія 2. чарада  (гусей)
gaiety n. весяло сць
gaily adv. 1. ве села, ра дасна 2. страка та, 

я рка
gain1 n. звыч. pl. 1. прыбы так; вы йгрыш; 

Our loss is their gain. Наша страта азначае іх 
выйгрыш; ill-gotten gains падазро ны або  
незако нны прыбы так 2. павелічэ нне (багац-
ця, сродкаў); дасягне нне

gain2 v. 1. (by, from) атры мліваць, на бы-
ва ць (што-н. карыснае, неабходнае); You’ll 
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gain by the experience. Гэта (здарэнне) будзе 
для вас карысным урокам. 2. павялı чваць 
(хуткасць, вышыню, вагу і да т.п.); I’m 
afraid I’m gaining weight again. Баюся, што я 
зноў набіраю вагу. 3. (on, upon) наганя ць, 
даганя ць; Тhe police were gaining on them. 
Паліцыя наганяла іх. 4. спяша цца (пра га-
дзіннік); Мy watch gains 2 minutes a day. Мой 
гадзіннік спяшаецца на 2 хвіліны ў дзень. 
5. fml дабіра цца (да месца з цяжкасцямі); Аt 
last they gained the destination. Нарэшце яны 
дабраліся да месца прызначэння. ♦ gain 
 gro und рабı цца (больш) папуля рным, мо ц-
ным, шы рыцца; Тhe movement is gaining 
ground. Гэты рух робіцца папулярным; gain 
time вый грава ць час 

gainful  adj. fml 1. вы гадны, пры быт-
ко вы 2. якı  апла чваецца; gainful employment 
пра ца, за яку ю пла цяць

gainsaid past, p.p. → gainsay
gainsay  v. (gainsaid) 1. fml (звыч. 

у адмоўных сказах) адмаўля ць; Тhere’s no 
 ga in saying the faсt. Немагчыма адмаўляць 
гэты факт. 2. супярэ чыць

gait n. пахо дка, хада 
gaiter  n. звыч. pl. gaiters гама ш; ге тра; 

кра га
gala  n. 1. свя та; карнава л; фестыва ль 

2. BrE спабо рніцтва; а swimming gala чэм-
піяна т па пла ванні

galaxy n. 1. astron. the Galaxy Мле ч-
ны шлях; Гала ктыка 2. гала ктыка 3. (of) пле-
я да, сузо р’е (знакамітых, таленавітых і да 
т.п. людзей)

gale  n. 1. ве льмі мо цны ве цер 2. (of) вы-
бух (смеху)

gall1 n. 1. сме ласць, наха бства 2. fml няна -
вісць; го рыч 3. med., dated жоўць

gall2 v. раздражня ць; злава ць (каго-н.)
gallant adj. fml 1. хра бры 2. гала нтны
gallantly  adv. 1. хра бра 2. гала нтна; 

пачцı ва
gallantry  n. fml 1. адва га, до блесць 

2. гала нтнасць; пачцı васць
gall bladder  n. anat. жо ўцевы 

пузы р
gallery  n. 1. галерэ я; за ла; an art/a 

 pic ture gallery маста цкая/карцı нная галерэ я 
2. the atre галёрка; балко н 3. кры ты цір 4. што ль-
ня, штрэк ♦ play to the gallery шука ць та н-
най папуля рнасці; разво  дзіць дэмаго гію

galley  n. 1. hist. гале ра 2. naut. ка мбуз 
3. (таксама galley proof) гра нка

Gallic adj. га льскі; францу зскі

Gallicism n. ling. галіцы зм
gallivant  v. (about/around) dated, 

infml бадзя цца; сно ўдацца; валэ  ндацца
gallon  n. гало н (мера вадкасці BrE = 

4,5 л, AmE = 3,8 л)
gallop1 n. гало п; at a gallop гало пам
gallop2  v. скака ць гало пам (таксама 

перан.)
gallows n. (pl. gallows) шы беніца; gal-

lows humour гу мар вı сельніка
gallstone n. med. жо ўцевы ка мень
Gallup poll n. сацыялагı чнае апы-

та нне меркава ння грамадзя н па ро зных пы-
та н нях, яко е право  дзіць амерыка нскі інсты-
ту т Гэ лапа

galore  adv. infml у вялı кай ко лькасці; 
Тhe re are empty houses galore. Шмат дамоў 
пустуе.

galosh n. звыч. pl. galoshes галёш, гало ш
galvanic  adj. 1. tech. гальванı чны 

2. fml узбуджа льны 
galvanize, BrE -ise  v. 1. гальва ні-

зава ць 2. (into) стымулява ць; узбуджа ць (пе-
ран.); galvanize smb. into action прымуша ць 
каго -н. дзе йнічаць

gamble1  n. рызыко ўная спра ва; аван-
ту ра

gamble2 v. 1. гуля ць (у азартныя гуль-
ні, на скачках, біржы і да т.п.) 2. (on) ры зы-
кава ць
gamble away phr.v. прайгра ць, 
прагуля ць; Нe gambled away all his fortune. 
Ён прайграў/прагуляў усё сваё багацце.

gambler n. гуле ц, карцёжнік
gambling n. аза ртная гульня ; гульня  

на гро шы
gambol  v. скака ць, бе гаць (звычайна 

пра дзяцей або жывёл)
game1 n. 1. гульня ; a game of hide-and-

seek гульня  ў хо ванкі; Let’s play a game of 
cards. Давайце згуляем у карты; the Olуmpic 
Games Алімпı йскія гу льні 2. па ртыя; гейм 
3. infml спра ва; I’m new to this game. Я наві-
чок у гэтай справе. 4. infml наме р; хı трыкі; 
What is his game? Які ў яго намер?/сакрэтны 
план? 5. дзічы на ♦ the game is up BrE, infml 
гульня  ско нчана, ва ша ка рта бı та 

game2  adj. 1. сме лы, рашу чы 2. (for) 
гато вы бра цца за што-н. но  вае або  небяспе ч-
нае; I’m game for anything. Я гатовы на ўсё.

gamekeeper n. е гер
gamely adv. сме ла, рашу ча
gamma n. га ма (3-я літара грэчаскага 

алфавіта)
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gamma rays  n. pl. phуs. га ма-
прамя нı 

gammon n. BrE шы нка, кумпя к
gamut  n. 1. га ма (у музыцы, жывапі-

се) 2. дыяпазо н; паўната 
gander  n. гуса к ♦ have/take a gander 

(at smth.) infml зірну ць (на што-н.); Тake 
a gander at this! Зірні на гэта!

gang  n. 1. ша йка, ба нда 2. брыга да (ра-
бочых) 3. кампа нія (асабліва маладых лю-
дзей)

gangland  n. крыміна льны/злачы н-
ны свет

gangling  adj. цыба ты, падга лісты; 
нязгра бны

gangplank  n. naut. каро ткі трап; 
схо ды, схо дкі

gangrene n. med. гангрэ на
gangster n. га нгстар, банды т
gangway  n. 1. схо ды, схо дкі, трап 

2. BrE прахо д (паміж двума радамі крэслаў у 
тэатры, аўтобусе, цягніку)

gannet  n. 1. zool. бакла н 2. BrE, infml 
абжо ра

gantry  n. tech. парта л (пад’ёмнага 
крана)

gaol n. BrE = jail
gaoler n. BrE = jailer
gap  n. (in/between) 1. шчы ліна; праме-

жак, прага л; прабе л; недахо п; а gap in one’s 
knowlеdge прабе л у ве дах; а gap in one’s 
memory права л па мяці 2. разыхо джанне 
(у поглядах, стасунках); the generation gap 
прабле ма бацько ў і дзяце й ♦ bridge the gap 
запо ўніць прага л

gape v. 1. (at) глядзе ць разя віўшы рот (ад 
здзіўлення і да т.п.) 2. (open) быць адкры -
тым/раскры тым, зе ўраць (пра адтуліну, рану 
і да т.п.) 

garage1  n. 1. гара ж 2. (прыдарож-
ная) ста нцыя абслуго ўвання

garage2 v. ста віць у гара ж; трыма ць у 
гаражы 

garage sale  n. про даж ужыва ных 
рэ чаў (часта ў гаражы)

garbage  n. 1. AmE сме цце, адкı ды 
2. бязглу здзіца, глу пства

garbage can  n. AmE кантэ йнер 
для ха тніх адкı даў

garble  v. блы таць, скажа  ць (факты і 
да т.п.)

garden1 n. 1. сад; гаро д 2. звыч. pl. gar-
dens парк; botanical/zoological gardens бата-
нı чны/заалагı  чны сад

garden2  v. 1. займа цца садо ўніцтвам, 
садо ўнічаць 2. агаро днічаць

gardener n. 1. садо ўнік; садаво д 2. ага-
ро днік

gardening  n. 1. садо ўніцтва; сада-
водства 2. агаро дніцтва

gargantuan  adj. веліза рны, гі-
ганцкі; a gargantuan appetite во ўчы апеты т

gargle v. (with) паласка ць (горла, рот)
garish adj. крыклı вы, кı дкі (пра колер, 

адзенне)
garland n. гірля нда; вяно к
garlic n. часно к; a clove of garlic зубо к 

часнаку 
garment n. fml прадме т адзе ння
garnet  n. 1. min. грана т 2. грана тавы 

ко лер
garnish1 n. гарнı р
garnish2 v. (with) 1. гарнірава ць 2. уп ры-

го жваць, аздабля ць
garret  n. манса рда; from cellar to gar-

ret па ўсı м до ме
garrison n. гарнізо н
garrulous adj. балбатлı вы, гаваркı 
garrulousness n. балбатлı васць
garter  n. 1. падвя зка (для шкарпэткі 

або панчохі) 2. the Garter о рдэн Падвя зкі
gas1 n. (pl. gases or gasses) 1. газ; natural 

gas прыро дны газ; tear gas слёзатачы вы газ; 
She turned on/lit the gas. Яна ўключыла/запа-
ліла газ. 2. AmE, infml бензı н; We’re out of 
gas. У нас скончыўся бензін. 3. infml бал бат-
ня ; глу пства 4. AmE, joc. infml прые мна пра-
ве дзены час 5. AmE, med. кішэ чны газ 

gas2  v. 1. атру чваць га зам 2. infml бал-
бата ць; Stop gassing! Кінь балбатаць глуп-
ства!

gasbag n. infml балбату н, пустазво н
gas chamber n. га завая ка мера
gas cooker n. га завая пліта  
gaseous adj. газападо бны
gash1 n. глыбо кая ра на
gash2 v. нано сіць глыбо кую ра ну, глыбо-

ка ра ніць
gasholder n. газго льдар
gasket n. tech. пракла дка
gas-main  n. газаправо д, га завая ма-

гістра ль
gasman n. (pl. -men) газаўшчы к 
gas mask n. процівага з 
gasoline, gasolene n. 1. газалı н 2. AmE 

бензı н
gasometer n. tech. газаме тр
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gasp1  n. ця жкае дыха нне; уду шша; give 
a gasp of surprise/fear во хнуць ад здзіўле н-
ня/стра ху ♦ at the last gasp у са мы апо шні 
мо мант

gasp2  v. 1. (at) пераста ць ды хаць (ад 
здзіўлення/страху і да т.п.) 2. ця жка ды хаць, 
задыха цца

gas station n. AmE бензазапра ўка
gastric adj. med. стра ўнікавы; gastric 

juice стра ўнікавы сок; a gastric ulcer стра ў-
нікавая я зва

gastritis n. med. гастры т
gastronomy n. fml куліна рыя; га-

страно мія
gasworks  n. (pl. gasworks) га завы 

заво д
gate  n. 1. бра ма, варо ты; фо ртка (у ага-

роджы, варотах) 2. увахо д; вы хад (у аэра-
порце); Your fl ight is boarding at gate number 5. 
Пасадка на ваш рэйс праз выхад нумар 5. 
3. BrE ко лькасць гледачо ў (асабліва на фут-
больным матчы); The match got a good gate. 
Матч сабраў многа гледачоў. 

gatecrasher n. infml нязва ны госць
gatekeeper  n. бра мнік; вартаўнı  к 

пры варо тах
gatepost n. слуп (брамы) ♦ infml be-

tween you, me and the gatepost (то лькі) па-
мı ж на мі

gateway  n. 1. варо ты, прахо д (у ага-
роджы і да т.п.) 2. до ступ; шлях (да чаго-н. 
жаданага); Hard work is the gateway to suc-
cess. Руплівая праца – шлях да поспеху.

gather  v. 1. (in, up) збіра ць; збіра цца; 
gather fl owers/crops/information/facts збі-
ра ць кве  ткі/ураджа  й/інфарма  цыю/фа  кты; 
A crowd gathered. Сабраўся натоўп. 2. (from) 
рабı ць высно ву; I gather he is ill. Відаць, ён 
хворы. 3. павялı чваць; gather speed набіра ць, 
павялı чваць ху ткасць 

gathering  n. сход, сустрэ ча; веча-
рына

gauche  adj. 1. нязгра бны, недалу жны, 
няўклю дны 2. грубава ты, нетакто ўны

gaudy adj. зана дта кı дкі; безгусто ўны
gauge1  n. 1. вымяра льны прыбо р, інст-

ру ме нт 2. ме ра; машта б; паме р 3. ступе нь; 
пака зчык; крытэ рый 4. шырыня  каляı  (на чы-
гунцы); broad/narrow/standard gauge шы ро-
кая/ву зкая/станда ртная каляя 

gauge2 v. 1. (дакладна) вымяра ць 2. ацэ нь-
ваць, разлı чваць

gaunt adj. 1. худы ; змарне лы 2. змро чны

gauntlet n. рукавı ца, пальча тка з кра-
га мі (у спорце)

gauze n. 1. ма рля 2. газ (тканіна), кісяя 
gave past → give
gavel n. малато к, малато чак (старшыні 

сходу, суддзі, аўкцыяністa)
gawky adj. нязгра бны, нехлямя жы, няў-

клю дны
gay1 n. infml гей, «го мік»
gay2 adj. 1. infml гомасексуа льны, «блакı т-

ны» 2. вясёлы; прыва бны 3. я ркі, страка ты
gayness n. гомасексуалı зм
gaze1 n. пı льны по зірк
gaze2 v. (пільна) угляда цца, узіра цца
gazelle  n. (pl. gazelles or gazelle) zool. 

газе ль
gazette1  n. 1. афіцы йны о рган дру ку; 

ура давы бюлетэ нь 2. AmE газе та
gazette2  v. апублікава ць у афіцы йным 

бюлетэ  ні
gazetteer n. геаграфı чны даве днік
GB  (скар. ад Great Britain) Вялі ка-

брыта нія
GCE n. (скар. ад General Certifi cate 

of Education) 1. атэста т аб агу льнай аду-
кацыі 2. экза мен на атрыма нне атэста та аб 
агу льнай адука цыі

gear  n. 1. механı зм; прыстасава нне; пры-
ла да 2. рышту нак; адзе нне; рэ чы (для спор-
ту, палявання і да т.п.); fi shing gear рыба-
лоў ныя сна сці 3. tech. шасцярня ; перада ча; 
ху ткасць; top/bottom gear BrE найбо льшая/
найме ншая ху ткасць

gearbox n. tech. каро бка перада ч/ху т-
касцей 

gear lever  n. BrE, tech. рыча г пера-
ключэ ння перада ч

gear shift n. AmE = gear lever
gear stick n. BrE = gear lever
gee interj. 1. AmE (вокліч здзіўлення) ого ! 

вось як! 2. но! (як панукванне коней)
geese pl. → goose
geezer n. infml 1. BrE чалаве к, мужчы на 

2. AmE старэ ча; дзіва к
Geiger counter  n. phys. лічы ль-

нік Ге йгера
geisha n. ге йша
gel n. гель; hair gel гель для валасо ў
gelatin n. жэлацı н
gelatine n. жэлацı н
gem n. кашто ўны ка мень; кашто ўнасць; 

перл (таксама перан.)
Gemini  n. 1. astron. Блізня ты 

(сузор’е) 2. astrol. Блізня ты (знак задыякa; 
чалавек, які нарадзіўся пад гэтым знакам)
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gen  n. BrE, infml (on) інфарма цыя, 
(праў дзівыя або поўныя) зве сткі; I want all 
the gen on him. Я хачу ведаць пра яго ўсё.

gender n. 1. ling. род; masculine/femi-
nine/neutеr/grammatical gender мужчы нскі/
жано чы/нія кі/граматы чны род 2. пол, ге ндар

gene n. biol. ген ♦ be in the genes быць у 
ге нах, перадава цца з ге намі

genealogical adj. генеалагı чны
genealogy  n. генеало  гія; рада-

сло ўная
genera pl. → genus
general1 n. генера л
general2 adj. 1. агу льны, усеагу льны; 

general opinion агу льная ду мка; general elec-
tion усеагу льныя вы бары 2. звыча йны, агуль-
нага ты пу, неспецыялізава ны; general educa-
tion агу льная адука цыя; а general hospital 
шпіта ль агу льнага ты пу; general farming 
неспецыялізава ная гаспада рка; а book for 
the general reader кнı га для ма савага чытача  
3. агу льны, у гало ўных ры сах; а general im-
pression агу льнае ўра жанне; Give me a gener-
al idea of your work. Раскажыце мне пра вашу 
работу ў галоўных рысах. 4. гало ўны, ге не-
ра льны (у тытулах, назвах) General As-
semb ly Генера льная Асамбле я; General Sec-
retary генера льны сакрата р ♦ in general нао-
гул, уво гуле, звыча йна; In general, people like 
her. Наогул, яна падабаецца людзям.

generality  n. 1. агу льная фра за, 
неканкрэ тнае сцвярджэ  нне 2. the generality 
fml бо льшасць, бо льшая ча стка; the generali-
ty of voters/scholars бо льшасць вы барш чы-
каў/вучо ных

generalization, BrE -isation  n. 
абагульне нне; hasty generalizations паспе ш-
лівыя абагульне нні/высно вы

generalize, BrE -ise  v. 1. абагуль-
ня ць 2. (about) выка  звацца недакла  дна/у 
агу  ль ных сло вах

generally  adv. 1. звыча йна, як пра-
віла; What time do you generally get up? Калі 
ты звычайна ўстаеш? 2. паўсю дна; у бо ль-
шасці вы падкаў; The new plan was generally 
accepted. Новы план быў паўсюдна прыняты. 
3. нао гул, у агу льным сэ нсе; generally speak-
ing ка жучы/гаво рачы нао гул

general practitioner  n. 
участко вы ўрач, ура ч шыро  кага про філю

generate  v. 1. fml параджа ць; вы-
кліка ць 2. tech. вырабля ць (цяпло, электрыч-
насць)

generation  n. 1. пакале нне, 
генера цыя; праме жак ча су каля  30 гадо ў; 
a generation ago гадо ў 30 таму ; the genera-
tion gap прабле ма бацько ў і дзяце й; the 
younger/older generation мало дшае/старэ  й-
шае пакале нне 2. вытво рчасць, утварэ  нне; 
генеры раванне; the generation of electricity 
вытво рчасць электры чнасці 3. этап у 
развіццı , вытво рчасці; fi fth-generation com-
puters камп’ю тары пя тага пакале ння

generator n. генера тар
generic adj. 1. biol. радавы  2. агу ль ны
generosity  n. 1. велікаду шнасць, 

высакаро днасць 2. шчо драсць
generous adj. 1. велікаду  шны, выса-

каро дны 2. шчо дры; бага ты; вялı кі; generous 
gifts шчо дрыя падару нкі; generous harvest 
бага ты ўраджа й

genesis n. 1. (of) fml пача так, гене зіс 
2. Genesis Кнı га Быцця  (частка Бібліі)

genetic adj. biol. генеты чны 
genetic code n. генеты чны код
genetics n. гене тыка
genial adj. 1. до бры; прыве тлівы, пры-

я зны 2. цёплы, мя ккі (пра клімат)
genie n. (pl. genies or genii) джын, дух
genii pl. → genie
genitalia = genitals
genitals n. pl. anat. геніта ліі, палавы я 

о рганы
genitive  n. ling. ро дны склон, ге-

ніты ў
genius  n. 1. генія льнасць, та лент; а 

man of genius генія льны чалаве к 2. ге ній; an 
evil genius злы ге ній

genned-up  adj. BrE, infml (abo ut, 
on) до бра інфармава ны; He is genned-up 
about foreign affairs. Ён усё ведае пра знеш-
нюю палітыку.

genocide n. генацы д
genome n. biol. гено м
genre n. жанр
gent  n. 1. infml or joc. (скар. ад gentle-

man) джэнтльме н; a gentʼs hairdresser муж-
чы нская цыру льня 2. the gents infml муж чы н-
ская прыбіра льня, мужчы нскі туале т

genteel  adj. 1. мане рны 2. infml вы-
сакаро дны

gentle  adj. 1. мя ккі, лаго дны 2. ласка-
вы, пяшчо тны 3. пака ты; тупы ; a gentle slope 
пака ты схіл/адхо н; a gentle angle тупы  ву гал

gentleman  n. (pl. -men) джэнтль-
ме н, пан; а true/perfect gentleman сапра ў д-
ны джэнтльме н; He is a gentleman. Ён пры-
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стойны чалавек; Good evening, ladies and 
gentlemen! Добры вечар, спадарыні і спа-
дары!; а gentleman’s agreement джэнтль-
менскае пагадне нне

gentlemanly  adj. справядлı вы; 
прысто йны, джэнтльме нскі

gentleness n. дабрыня , мя ккасць 
gently  adv. 1. мя кка, цı ха, асцяро жна 

2. лаго дна, пяшчо тна
gentry n. джэ нтры
genuine  adj. 1. сапра ўдны; непад-

роб лены; genuine leather натура льная ску ра 
2. шчы ры, праўдзı вы, непрытво рны; She is 
a very genuine person. Яна вельмі шчыры ча-
лавек.

genuinely  adv. шчы ра, непры-
творна

genuineness  n. 1. сапра ўднасць, 
не падро бленасць 2. шчы расць, натура ль насць

genus n. (pl. genera) biol. род
geocentric adj. геацэнтры чны 
geographer n. гео граф
geographic(al) () adj. геагра-

фıчны
geographically adv. геаграфı чна
geography n. геагра фія
geological adj. геалагı чны
geologically adv. геалагı чна
geologist n. гео лаг
geology n. геало гія
geometric(al) () adj. геаметры  ч-

ны; geometric progression геаметры чная пра-
грэ сія

geometrically adv. геаметры чна
geometry n. геаме трыя
geophysics n. геафı зіка
geopolitics n. геапалı тыка
Georgian1 n. 1. грузı н; грузı нка; the 

Georgians грузı ны 2. грузı нская мо ва
Georgian2 adj. грузı нскі
Georgian3  adj. : Georgian architec-

ture геаргія нскі стыль (архітэктурны стыль 
XVIII і пачатку XIX ст.)

geranium n. bot. гера нь
germ  n. 1. мікро  б; бактэ  рыя 2. (of) 

заро дак; эмбрыён; in germ у заро дку, у зарод-
кавым ста не

German1  n. 1. не мец; не мка; the 
Germans не мцы 2. няме цкая мо ва

German2  adj. няме цкі; герма нскі; 
German silver мельхіёр

Germanic  adj. hist. няме цкі; 
герма нскі; Germanic languages герма нскія 
мо вы

German measles  n. med. 
красну ха адзёрная, адзёр

germinate  v. прараста ць; пра-
рошчваць

gerontology n. герантало гія
gerund  n. ling. геру ндый; аддзея-

слоў ны назо ўнік (у англійскай і лацінскай 
мовах)

gesticulate v. жэстыкулява ць
gesture1 n. 1. жэст, рух (звыч. рукамі) 

2. жэст, учы нак; as a gesture of fri end ship у 
знак сябро ўства

gesture2 v. жэстыкулява ць
get  v. (got, got AmE gotten) 1. атры млі-

ваць; набыва ць, здабыва ць; I got a letter 
today. Я атрымаў сёння ліст; Where did you 
get these new shoes? Дзе вы набылі/купілі 
гэтыя новыя туфлі? 2. (азначае змену ў ста-
не) станавı цца, рабı цца; It’s getting dark. Цям-
нее; They’ve just got married. Яны нядаўна 
пажаніліся. 3. (азначае змену месца, месца-
знаходжання) I got into the car. Я сеў у машы-
ну; I must be getting home. Мне трэба ісці да-
дому; What time does the train get into Paris? 
Калі цягнік прыходзіць у Парыж? 4. (to) 
дабіра цца; How do you get to work? Як вы да-
біраецеся да працы? 5. разуме ць; пачу ць; I 
don’t get you/it. Я не разумею вас/гэта; I didn’t 
get the last word. Я не зразумеў/не пачуў 
апошняе слова. 6. (у спалучэнні з дзеясловам 
have) 1) мець; They’ve got two dogs. У іх два 
сабакі; I’ve got a headache. Мне баліць гала-
ва. 2) (have got to + Inf) быць вы мушаным; 
I’ve got to work this Sunday. Я вымушаны 
працаваць у гэтую нядзелю; get smb. to do 
smth. угавары ць/перакана ць/прыму сіць ка-
го-н. зрабı ць што-н.; Get your husband to go 
to the doctor. Угаварыце мужа пайсці да док-
тара ♦ get into trouble тра піць у бяду ; get rid 
of пазбаўля цца, збаўля цца ад 
get about phr.v. BrE = get around 
get across phr.v.дане сці да свядо-
масці, зрабı ць (або  стаць) зразумe  лым (для 
вялікай колькасці людзей); Did your speech 
get across to them? Ці зразумелі яны тваю 
пра мову? 
get along  phr.v. 1. ісцı ; ру хацца 
напе рад; рабı  ць по спехі; I must be getting 
along. Мне трэба ісці; How is your work get-
ting along? Як пасоўваецца ваша праца?; 
How are you getting along with your English? 
Як у вас справы з англійскай мовай? 
2. абыхо дзіцца; We can get along without your 
help. Мы абыдземся без вашай дапамогі. 
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3. ла дзіць (паміж сабой); They get along very 
well. Яны добра ладзяць/жывуць у згодзе. 4. : 
infml Get along with you! Кінь. Ідзі ты (я табе 
не веру)!
get around  phr.v. 1. е здзіць, 
падаро жнічаць, вандрава ць; People are get-
ting around much more than they used to. Ця-
пер людзі падарожнічаюць шмат болей, чым 
раней. 2. BrE распаўсю  джвацца (пра навіны і 
да т.п.); The news soon got around. Навіна 
хутка распаўсюдзілася. 3. (to) знайсцı  час, 
каб узя цца за што-н. нарэ  шце; After a long 
delay he got around to writing the letter. Пасля 
доўгага адкладу ён узяўся пісаць гэты ліст.
get at phr.v. 1. дабіра цца да чаго -н., 
дастава ць; Put the food where the cat can’t get 
at it. Пакладзі яду там, куды кот не дабя-
рэцца; get at the truth дакапа цца да пра ўды 
2. мець на ўва зе; What are you getting at? 
Што вы хочаце сказаць?/На што вы намяка-
еце? 3. infml чапля цца, прыдзіра цца; Stop get-
ting at me! Кінь чапляцца да мяне!
get away  phr.v. 1. уцячы , збе гчы; 
The prisoner got away. Зняволены збег; The 
thieves got away with the money. Злодзеі ўцяк-
лі з грашыма; You can’t get away from the fact 
that… Нікуды не дзецца ад таго (факта), 
што… 2. пайсцı , вы зваліцца; I was at a meet-
ing and couldn’t get away. Я быў на пасяджэн-
ні і не мог адысці. 3. (with) зрабı ць што-н. 
дрэ ннае і не быць зло ўленым або пакара -
ным; He got away with it. Гэта сышло яму 
з рук.
get back  phr.v. 1. вярта цца; When 
will he get back? Калі ён вернецца?; I got back 
into bed. Я зноў лёг у пасцель. 2. атрыма ць 
наза д; How can I get my things back? Як мне 
вярнуць свае рэчы? 3. (at) infml адпо мсціць; 
I’ll get back at him one day! Калі-небудзь я 
яму адпомшчу! 
get by  phr.v. 1. прайсцı ; прае хаць; 
Please let me get by. Калі ласка, дазвольце 
мне прайсці. 2. (on, with) жыць; абыхо-
дзіцца; She can’t get by on so little money. Яна 
не можа пражыць на такія малыя грошы. 
get down  phr.v. 1. запı сваць; Get 
down every word he says. Запісвай кожнае яго 
слова. 2. (to) бра цца за; He got down to his 
work. Ён засеў за працу.
get in  phr.v. 1. прыбыва ць, прыяз-
джаць, прыхо дзіць; The train got in late. Ця г-
нік прыйшоў позна. 2. садзı цца (у аўтобус, 
цягнік і да т.п.); The bus drove up and they got 
in. Падышоў аўтобус, і яны селі. 3. прайсцı  
(на выбарах); He got in for Cheshire. Яго 

выбралі ў парламент ад графства Чэшыр. 
4. тра піць; We didn’t get in to the concert. Мы 
не трапілі на канцэрт. 5. збіра ць (ураджай); 
The farmers are getting the crops in. Фермеры 
збіраюць ураджай. 6. закупля ць, запа сіць; 
Let’s get in some more coffee before the price 
goes up. Давай купім яшчэ трохі кавы, пакуль 
не ўзнялі цану. 
get off  phr.v. 1. ад’язджа ць, адыхо-
дзіць; I must be getting off. Мне трэба ісці. 
2. схо дзіць, выхо дзіць; зла зіць; He got off at 
the library. Ён сышоў каля бібліятэкі; She got 
off the bicycle. Яна злезла з веласіпеда. 3. aд-
праўля ць; адсыла ць; He got the letter off by 
the fi rst post. Ён адаслаў ліст першай поштай. 
4. вы ратавацца, пазбе гнуць, унı кнуць, пазба-
віцца; His lawyer got him off. Яго адвакат да-
біўся яго апраўдання. 
get on phr.v. 1. ру  хацца напе  рад, ра-
бı  ць по спехі; How is he getting on? Як ідуць у 
яго справы?; If you want to get on you must… 
Калі вы хочаце дасягнуць поспеху, вам трэ-
ба… 2. праця гваць; Get on with your work. 
Працуйце далей. 3. (with) ла дзіць; He is easy 
to get on with. З ім лёгка ладзіць.
get out  phr.v. 1. выхо дзіць; выла-
зіць; We got out at the next stop. Мы выйшлі 
на наступным прыпынку; Get out! 1) Выхо дзь- 
(це)! 2) Ідзı  прэч! 2. выма ць, выця гваць; He 
got out his spectacles. Ён выняў акуляры. 
3. збе гчы; One of the lions got out of the zoo. 
Адзін леў збег з заапарка. 4. выдава ць, 
выпуска ць; They hope to get the book out very 
soon. Яны спадзяюцца выдаць кніжку вельмі 
хутка. 5. вымаўля ць (з цяжкасцю); I couldn’t 
get out a single word. Я не мог вымавіць ані 
слова. 6. рабı цца вядо мым; How did the infor-
mation get out? Як сталі вядомыя гэтыя 
звест кі? 
get over phr.v. 1. ачуня ць; пераадо-
лець, апра віцца (ад хваробы, няўдачы і 
да т.п.); He’s just got over an illness. Ён толькі 
што ачуняў ад хваробы. 2. растлума чыць; 
дане сці; I got the main point over to him. Я рас-
тлумачыў яму галоўнае. 3. ско н чыць (што-н. 
неабходнае, але непрыемнае); I’ll be glad to 
get the exams over and done with. Каб хутчэй 
скончыліся экзамены! 
get round  phr.v. 1. распаўсю дж-
вацца; The story soon got round. Гісторыя хут-
ка распаўсюдзілася. 2. пераадо лець; пазбе г-
нуць; They got round the problem by borrowing 
money. Яны пазбеглі праблемы, пазычыўшы 
грошы. 3. угаво рваць; перако нваць 
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get through  phr.v. 1. прайсцı ; пра-
бıцца; праве сці; She got through to the third 
round. Яна прайшла ў трэці тур; The govern-
ment got the new law through. Урад правёў 
новы закон праз парламент. 2. ско нчыць; 
скарыста ць по ўнасцю; I shan’t get through be-
fore 6. Да 6 гадзін я не скончу. 3. (to) дахо-
дзіць да разуме ння (каго -н.); The message got 
through to him. Ён зразумеў, у чым справа.
get together  phr.v. збіра ць; збі-
рацца; We must get together and have a talk. 
Нам трэба сустрэцца і пагаварыць. 
get up  phr.v. 1. устава ць; падыма цца 
2. будзı ць; падыма ць; Get the children up. Па-
будзіце дзяцей. 3. павялı чваць, прыбаў ля ць; 
get up speed павялı чваць/прыбаўля ць ху т-
касць 4. BrE узніма цца (пра вецер, агонь і да 
т.п.) 5. infml арганізава ць; нала джваць; get 
up a concert/a dance нала дзіць канцэ рт/та н-
цы 6. infml прыбіра цца, убіра цца; She got up 
as a Spanish dancer. Яна ўбралася як іспан-
ская танцаўшчыца. 

getaway n. infml уцёкі; make a quick 
getaway ху тка/спры тна уцячы ; а getaway car 
аўтамабı ль, на якı м рабаўнікı  ўцяка юць з ме с-
ца злачы нства 

get-together  n. infml вечары на; су-
стрэ ча 

get-up  n. infml, dated убо р; адзе нне 
(асаб ліва незвычайнае); She looks ridiculous 
in that get-up. Яна выглядае вельмі смешна ў 
гэтым уборы. 

geyser n. 1. ге йзер 2. BrE га завая кало н-
ка для награва ння вады  (у кухні, ваннай і 
да т.п.) 

ghastly  adj. 1. жахлı вы, жу дасны, 
стра шэ нны 2. змярцвe ла бле дны 

gherkin n. карнішо н
ghetto n. (pl. ghettos or ghettoes) 1. ге та 

2. раён трушчо баў (у горадзе) 
ghost  n. 1. здань, пры від; дух; а ghost 

writer факты чны а ўтар, якı  пı ша за каго -н. 
ıн шагa 2. (слабы ) след; успамı н (асабліва не-
пажаданы) 3. (of) ве льмі нязна чная ко ль-
касць; not the ghost of a chance/an idea 
 (а)нія кага ша нцу/уяўле ння ♦ give up the 
ghost infml паме рці, скана ць

GHQ  (скар. ад General Head-
quarters) штаб-кватэ  ра

GI n. (pl. GІs) салда т а рміі ЗША 
giant1 n. во лат (у казках часта вельмі 

жорсткі); гіга нт
giant2 adj. 1. гіга нцкі; giant trees гіга н-

цкія дрэ  вы; giant slalom гіга нцкі сла лам 

2. ва жны; веліза рны; giant mistakes сур’ёз-
ныя памы лкі

gibber v. гавары ць ху тка і неразбо рліва
gibberish  n. infml тараба ршчына; 

лух та ; He was talking gibberish. Ён нёс лухту.
gibbon n. zool. гібо н
gibe1 n. (about, at) кпı ны, шпı лька
gibe2 v. (at) кпіць
giblets n. pl. вантро бы (птушкі)
giddiness n. галавакружэ  нне
giddy  adj. 1. : I feel I am giddy. У мяне 

кружыцца галава; This makes me giddy. У мя-
не ад гэтага кружыцца галава. 2. галавак руж-
ны; a giddy height галавакру жная вышыня 

gift  n. 1. падару нак, дару нак 2. (for) та-
лент, здо льнасці; She has a great gift for mu-
sic. У яе вялікія здольнасці да музыкі. ♦ Gre ek 
gifts дару нкі дана йцаў (каварная паслуга з 
мэтай прычыніць зло); have the gift of the 
gab BrE, infml мець до бра падве шаны язы к; 
you must not look a gift horse in the mouth 
дармо ваму каню  ў зу бы не глядзя ць

gifted  adj. таленавı ты, здо льны, адо-
раны; a school for gifted children шко ла для 
адо раных дзяце й

gift shop n. магазı н падару нкаў 
gift wrap n. прыго жая каляро вая папе- 

ра для заго ртвання падару нкаў
gig1  n. 1. канцэ рт суча снай поп-му зыкі 

або  джа за 2. выступле нне ко міка
gig2 n. hist. кабрыяле т; двухко лка
gig3 n. AmE, infml часо вая пра ца
gig4 n. comput., infml = gigabyte
gigabyte n. comput. гігаба йт (адзінка 

памяці)
gigantic adj. веліза рны, гіга нцкі
giggle1  n. 1. хіхı канне; She had the gig-

gles. На яе напаў смех. 2. BrE, infml заба ва, 
жарт; We did it for a giggle. Мы зрабілі гэта 
дзеля забавы.

giggle2 v. (at, about) хіхı каць
gild v. залацı ць або   пакрыва ць пазало тай 

(таксама перан.); Sunshine gilded the roofs. 
Сонца пазалаціла дахі. ♦ gild the lily займа ц-
ца ма рнай спра вай

gilded adj. пазало чаны; а gilded statue 
пазало чаная ста туя

gill  n. звыч. pl. gills жа бры ♦ to the gills 
 infml дасы та; pale/white/green about the gills 
бле дны з тва ру (ад хваробы, страху і да т.п.)

gilt  adj. залачо ны, пазало чаны; paintings 
in gilt frames карцı ны ў пазало чаных ра мах

gimlet n. све рдзел, свярдзёлак
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gimmick  n. infml трук, хı трыкі, вы-
крута сы

gin n. джын (напой)
ginger  n. 1. імбı р 2. чырванава та-

жоў ты ко лер
gingerbread  n. імбı рны пе рнік 

(звычайна ў выглядзе чалавека або жывёлы)
gingerly adv. асцяро жна; з апа скай
gingery adj. рыжава ты
gingham n. баваўня ная тканı на ў кле т ку
ginseng n. bot. жэньшэ  нь
Gipsy = Gypsy 
giraffe  n. (pl. giraffe or giraffes) zool. 

жыра фа
girder n. ба лька, бэ  лька (металічная)
girdle1  n. 1. гарсэ т 2. по яс (у розных 

знач.)
girdle2 v. fml акружа ць, абкружа ць
girl  n. 1. дзяўчы нка, дзяўчы на 2. дачка ; 

My little girl is ill. Мая дачка захварэла. 3. ма-
лада я жанчы на 4. (часта ў словазлучэннях) а 
shop girl прадаўшчы ца; an offi ce girl слу-
жачая канто ры, супрацо ўніца

girl Friday  n. сакрата рка; слу жа-
чая ў канто ры, што дапамага е нача льніку; 
Sheʼs his girl Friday. Яна яго правая рука.

girlfriend  n. 1. сябро ўка 2. каха ная 
дзяўчы на

Girl Guide BrE, dated = Guide 
girlhood n. дзяво цтва
girlie adj. infml (асабліва пра часопісы ці 

календары, якія дэманструюць амаль або 
поўнасцю аголеных жанчын) : а girlie maga-
zine часо піс «то лькі для мужчы н»

girlish adj. дзяво цкі, дзяво чы
giro n. fi nance жыро , жыраразлı кі (від 

безная ўных разлı каў праз разліко выя чэ кі)
girth  n. 1. папру га 2. абхва т (дрэва, та-

ліі); а tree 20 feet in girth дрэ ва 20 фу таў у 
абхва це

gist n. (of) су тнасць; гало ўны пункт; Tell 
us the gist of the matter. Растлумачце нам сут-
насць справы.

give1  n. 1. пада тлівасць 2. пру гкасць, 
спружы ністасць, эласты  чнасць; There is no 
give in this cloth. Гэта тканіна не расцягваец-
ца. ♦ give and take узае  мныя ўсту пкі; кам-
прамı сы

give2  v. (gave, given) 1. дава ць; дары ць; 
уруча ць; Give me the tickets. Дай мне білеты. 
2. (for) плацı ць; How much did you give for 
the thing? Колькі вы заплацілі за гэту рэч? 
♦ give or take прыблı зна, плюс-мı нус; It will 
take an hour, give or take a few minutes. Гэта 
зойме гадзіну плюс-мінус некалькі хвілін. 

give away  phr.v. 1. дары ць; He 
gave away the prizes. Ён раздаў прызы. 2. вы-
дава ць; give away a secret вы даць сакрэ  т; 
Don’t give me away! Не выдавайце мяне! 
give back  phr.v. вярта ць, аддава ць 
наза д 
give in  phr.v. 1. здава цца; саступа  ць 
2. здава ць, уруча ць; Give your exam papers in 
to the teacher with the bell. Калі празвінiць 
званок, здайце экзаменацыйныя работы на-
стаўніку. 
give off  phr.v. выдзяля ць (пах, газ, 
вадкасць); The eggs were giving off a bad 
smell. Ад яек ішоў непрыемны пах. 
give out  phr.v. 1. раздава ць, раз-
мярко ўваць 2. абвяшча ць, аб’яўля ць 3. кан-
ча цца (пра запасы, сілы); The rations were 
giving out. Харчы канчаліся. 4. infml сапса-
вацца; The engine gave out. Матор заглух.
give up phr.v. 1. кіда ць, пакіда  ць (ра-
боту, заняткі); She has given up work(ing). 
Яна больш не працуе. 2. здава цца; The mur-
derer gave himself up. Забойца здаўся; I give 
up! Здаюся! 3. адмаўля цца; лічы ць безна-
дзей ным; махну ць руко й; The doctors have 
given him up. Дактары лічаць яго безнадзей-
ным. 4. уступа ць, саступа ць; He gave up his 
seat to the old lady. Ён саступіў сваё месца 
старой. 

given1  adj. да дзены; умо ўлены; пэ ўны; 
This must be done within the given time. Гэта 
павінна быць зроблена ва ўмоўлены тэр-
мін. ♦ be given to smth./to doing smth. быць 
схı льным да чаго-н.; He is given to drinking. 
Ён любіць выпіць.

given2 p.p. → give
given3  prep. з улı кам; пры ная  ўнасці; 

Given the circumstances you’ve done a good 
job. З улікам абставін вы добра справіліся з 
работай.

given name  n. AmE імя  (у адроз-
ненне ад прозвішча)

glacial  adj. 1. ледавіко вы, ледніко вы 
2. ледзяны 

glacier n. ледавı к, ляднı к, гле тчар
glad adj. ра ды, задаво лены; Glad to meet 

you. Рады пазнаёміцца з вамі; glad tidings ра-
дасныя навı ны

gladden v. ра даваць; весялı ць
glade n. fml прага ліна, прага л; паля на
gladiator n. гладыя тар
gladioli pl. → gladiolus
gladiolus  n. (pl. gladioli or 

gladioluses) bot. гладыёлус, шпа  жнік
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gladly adv. ра дасна, з вялı кім зада валь-
не ннем, ахво тна; Will you help me? – Glad ly. 
Вы мне дапаможаце? – Ахвотна./З прыем-
насцю.

glamor AmE = glamour
glamorize, BrE -ise  v. прыхаро ш-

ваць; прадстаўля  ць што-н. у прыва  бным 
 вы глядзе

glamorous adj. гламу рны; чаро ўны; 
прыва бны; сты льны 

glamour  n. BrE ча ры; прыва бнасць; 
чаро ўнасць; сты льнасць; эфе ктнасць

glance1 n. бе глы по зірк, зірк; have/take 
a glance зірну ць ♦ at a glance з пе ршага по-
гляду/по зірку, адра зу ж; at fi rst glance на 
пер шы по гляд 

glance2  v. зірну ць; He glanced at his 
watch. Ён зірнуў на гадзіннік.
glance off phr.v. слізгану ць; адско-
чыць; The bullet glanced off the top of the car. 
Куля толькі слізганула па версе аўтамабіля. 

gland n. anat. зало за
glare1 n. 1. асляпля льнае святло   2. сярдзı-

ты по зірк
glare2  v. 1. асляпля льна свяцı ць 2. (at) 

сярдзı та пазіра ць
glaring adj. 1. асляпля льны 2. крыклı-

вы (пра фарбы) 3. абура льны (пра памылкі, 
хлусню і да т.п.)

glass n. 1. шкло 2. шкля нка; ча рка 3. the 
glass BrE баро метр 4. infml люстэ рка

glass-blower  n. шкловыдзіма ль-
шчык, гу тнік

glass-blowing  n. шкловыдзіма н-
не, гу тніцтва 

glasscutter  n. 1. шкляр 2. разе ц, 
алма з

glasses  n. pl. акуля ры; opera glasses 
тэатра льны біно кль

glasshouse n. цяплı ца, аранжарэ  я
glasspaper  n. нажда чная папе ра, 

нажда к 
glassware n. шкло; шкляны  по суд
glassworks n. шкляны  заво д, гу та
glassy adj. 1. люстраны , гла дкі як шкло 

2. шкляны  (пра вочы, позірк)
glaucoma n. med. глаўко ма
glaze1 n. 1. палı ва (для посуду) 2. глазу ра
glaze2 v. 1. устаўля ць шкло, шкліць 2. гла-

зурава ць; glazed clay pots паліва ны гліня ны 
по суд 

glazier n. шкляр
gleam1  n. (of) праме нь; во дбліск; про-

бліск; бляск; a gleam of hope про бліск надзе і

gleam2  v. 1. блішча ць; His eyes gleamed 
with pleasure. Яго вочы блішчалі ад задаваль-
нення. 2. міга ць, мігце ць (пра зоркі)

glean  v. збіра ць па ка ліве (факты, звес-
ткі)

glee n. ра дасць, весяло сць 
gleefuladj. ра дасны, вясёлы
gleefully adv. ра дасна, ве села 
glen n. ву зкая, глыбо кая далı на (асабліва 

ў Шатландыі)
glib adj. derog. бо йкі (у гаворцы)
glide v. 1. ру хацца цı ха і пла ўна 2. планı-

раваць (пра птушку або планёр)
glider n. планёр
glimmer1  n. 1. цьмя нае святло  2. (of) 

мігаце нне; сла бы про бліск; а glimmer of 
hope/interest про бліск надзе і/ціка васці 

glimmer2  v. міга ць, мігце ць; цьмя на 
свяцı ць

glimpse1  n. 1. бе глы по зiрк; catch a 
glimpse of smb./smth. уба чыць каго -н./што-н. 
ме лькам 2. мiмалётнае ўра  жанне

glimpse2 v. уба чыць ме лькам
glint1 n. успы шка; бляск; во дблiск
glint2 v. успы хваць; блiшча ць, блішчэ ць
glisten  v. (with) блiшча ць, блiшчэ ць, 

ззяць; The grass glistened with dew. На траве 
блiшчэла раса.

glitter1 n. бляск, ззя нне
glitter2 v. блiшча ць, блiшчэ ць, ззяць ♦ all 

that glitters is not gold не ўсё зо лата, што 
блiшчы ць

gloat  v. (over) 1. глядзе ць з пра гнасцю 
2. злара днiчаць

global  adj. 1. глаба льны; сусве тны 
2. усёабды мны

globally adv. глаба льна; у сусве тным 
машта бе

globe  n. 1. шар; любы  прадме т у вы-
глядзе ша ра (абажур, акварыум i да т.п.) 
2. гло бус 3. the globe зямны  шар; She has 
travelled all over the globe. Яна аб’ездзiла 
ўвесь свет.

globetrotter  n. infml чалаве к, якı  
мно га падаро  жнiчае па све це

globular  adj. fml сферы чны; шара-
падо бны

globulе n. кро пля, кро пелька; ша  рык; 
globules of sweat кро пелькі по ту

gloom  n. 1. це мра 2. марко та, скру ха, 
туга ; меланхо лiя ♦ It was all gloom and doom. 
Усё выглядала вельмi змрочна.

gloomily adv. пану ра, су мна, марко т-
на, тужлı ва
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gloomy  adj. 1. змро чны; пахму  рны; 
Our future seems gloomy. Наша будучае вы-
глядае змрочным. 2. су мны, пану ры, марко т-
ны, тужлı вы

glorifi cation  n. 1. услаўле нне 
2. узвялı чванне; узвышэ нне

glorifi ed  adj. усла ўлены, прасла ў-
лены

glorify  v. 1. услаўля ць, праслаўля ць; 
2. узвыша ць, узно сiць, узвялı чваць

glorious  adj. 1. сла ўны, славу  ты; а 
glorious victory сла ўная перамо  га 2. цудо ў-
ны, прыго жы; а glorious day/view цудо ўны 
дзень/краявı д

glory  n. 1. сла ва; covered in/with glory 
пакры ты сла вай 2. хараство , краса  , прыга-
жосць; The bright sunlight showed the palace 
in all its glory. У яркiм сонечным святле па-
лац паўстаў ва ўсёй яго прыгажосці. 3. (of) 
прадме т го нару/го рдасцi; Her hair was her 
grea test glory. Больш за ўсё яна ганарылася 
сваiмi валасамi.
glory in phr.v. ганары цца; упiва цца 
(сла ваю); трыумфава ць

gloss1  n. 1. бляск; гля нец (таксама пе-
ран.) 2. падма нлiвая зне шнасць

gloss2  v. 1. наво дзiць гля нец 2. (over) 
упрыго жваць; падава ць у вы гадным святле 

glossary  n. гласа рый, сло ўнiк (у кан-
цы кнiгi)

glossy1  n. BrE, infml часо пiс на гля н-
цавай папе ры з мно ствам каляро вых iлюст-
ра цый

glossy2 adj. блiску чы i гла дкi; glossy pa-
per гля нцавая папе ра; She had glossy black 
hair. У яе былi блiскучыя чорныя валасы. 

glottal adj. ling. гарта нны
glottis n. anat. галасава я шчы ліна
glove  n. пальча тка; He pulled his gloves 

on. Ён нацягнуў пальчаткi. ♦ fi t like a glove 
быць у са мы раз/якра з/як па ме рцы; handle 
with kid gloves даліка тна абыхо дзіцца 

glow1 n. 1. святло ; напа л; во дблiск 2. ру-
мя нец; чы рвань 3. (of) усхвалява насць; запа л

glow2  v. 1. напа львацца; выпраме ньваць 
гарачыню  або  святло ; блiшча ць 2. (with) 
чырване ць (пра твар, цела)

glower v. (at) сярдзı та пазiра ць
glowing  adj. хвале бны; a glowing re-

view хвале бная рэцэ нзія
glow-worm  n. zool. святля к, свет-

лячо к
glucose n. глюко за
glue1 n. клей; а tube of glue цю бiк кле ю

glue2  v. кле iць, скле йваць ♦ be glued to 
smth. infml «прыкле йвацца», не адыхо дзiць; 
He’s glued to the television. Ён не адыходзiць 
ад тэлевiзара.

gluey adj. кле йкi
glum  adj. пану ры, пахму рны, су мны; 

You look very glum. У цябе вельмi сумны 
выгляд.

glumly adv. пану ра, су мна, пахму рна
glut n. лı шак; затава рванне
glutinous  adj. fml кле йкi; лı пкi, 

лiпу чы
glutton n. абжо ра, аб’яда йла, про рва
gluttonous  adj. пра гны; абжо  рлівы, 

ненажэ рны
gluttony n. абжо рства, абжо рлівасць
glycerin(e) n. гліцэры н(а)
GM  BrE (скар. aд genetically modi-

fi ed) генеты чна мадыфікава ны
gm (пісьмовае скар. ад gram) BrE грам
GMО n. (скар. aд genetically modi-

fi ed organism) генеты чна мадыфікава ны ар-
ганı зм

GMT n. (скар. ад Greenwich Mean 
Time) сярэ дні час па гры  нвіцкім мерыдыя не

gnarled  adj. 1. сукава ты, каржакава ты; 
скры ўлены; з наро стамі (пра дрэвы) 2. скру-
чаны, шышкава ты, гру бы (пра рукі, пальцы) 
3. гру бы, абсı вераны (пра твар, знешнасць)

gnash v. скрыгата ць зуба мі
gnat n. кама р; маскı т; гнюс
gnaw v. (at) гры зці (таксама перан.); The 

dog gnawed (at) a bone. Сабака грыз костку; 
Anxiety gnawed (at) his heart. Трывога му чы-
ла яго душу.

gnome n. гном
GNP  n. (скар. ад gross national 

product) валавы  нацыяна льны праду кт, ВНП
go1 n. infml 1. чарга  (асабліва ў гульні); It’s 

my go now. Цяпер мая чарга. 2. BrE спро ба; 
May I have a go? Можна, я паспрабую? 
3. BrE эне ргія; Though he’s sixty, he’s full of 
go. Хоць яму шэсцьдзясят, ён поўны энергіі. 
♦ make a go of дасягну ць по спеху; on the go 
ве льмі заня ты

go2 v. (went, gone) 1. ісцı , хадзı ць; е хаць; 
go by car/bus/train е хаць машы най/аўто-
бусам/цягніко м; go by air ляце ць самалётам; 
go by sea плыць мо рам; go on foot ісцı  пе ш-
шу 2. выхо дзіць, адыхо дзіць; выязджа ць, 
ад’язджа ць; When does the train go? Калі 
ады ходзіць цягнік?; She is gone. Яе няма./Яна 
выйшла. 3. працава ць, дзе йнічаць (пра ме-
ханізмы, машыны і да т.п.); This clock  do esn’t 
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go. Гэты гадзіннік не ідзе; I can’t get the car to 
go. Я не магу завесці машыну. 4. рабı ц ца, 
станавı цца (звычайна азначае змену ў гор шы 
бок); The milk went sour. Малако скіс ла; He 
went blind. Ён аслеп; She has gone mad. Яна 
звар’яцела; The fi rm went bankrupt. Фірма 
абанкруцілася. 5. (at) 1) энергı чна ўзя цца за 
што-н.; He went at his meal as if he hadn’t eat-
en for days. Ён накінуўся на яду, быццам не 
еў ужо шмат дзён. 2) кı дацца на каго -н. 
6. (by) 1) прахо дзіць, міна ць (пра час); Ten 
years went by. Прайшло дзесяць гадоў; аs the 
years go by з ця гам ча су; He let the chance go 
by. Ён упусціў гэты шанц. 2) дзе йнічаць 
(згодна з чым-н.); go by the rules трыма цца 
пра вілаў; You can’t go by what he says. Нельга 
верыць таму, што ён кажа. 7. (for) 1) infml кı-
дацца, накı двацца; The dog went for his legs. 
Сабака хапаў яго за ногі. 2) падаба цца; Do 
you go for modern music? Вам падабаецца су-
часная музыка? 3) спрабава ць атрыма ць або   
вы йграць што-н. 4) ты чыцца, даты чыцца; 
What he said goes for you too. Яго словы ты-
чацца і вас таксама. 8. (into) 1) увахо  дзіць; 
He went into Parliament. Ён прайшоў у парла-
мент. 2) уніка ць; растлума чваць; разгляда  ць; 
I won’t go into details. Я не буду ўнікаць у 
падрабязнасці. 9. (through) 1) перажыва  ць; 
перано сіць; He has gone through a lot. Яму 
давялося многае перажыць. 2) прагляда ць; 
правяра ць; She went through his pockets. Яна 
абшнарыла ўсе яго кішэні. 3) патра ціць; He 
went through the money in a week. Ён патраціў 
грошы за тыдзень. 4) быць прыня тым (пра 
закон, план і да т.п.); The bill went through. 
Праект быў прыняты. 5) (with) здзе йсніць; I 
can’t go through with the plan. Я не магу 
здзейсніць гэты план. 10. (with) падыхо дзіць, 
пасава ць; This tie goes with your suit. Гэты 
галь штук падыходзіць/пасуе да вашага ка-
сцюма. 11. (without) абыхо дзіцца (без); How 
long can you go without sleep? Колькі часу вы 
можаце абыходзіцца без сну? ♦ іt goes with-
out saying само  сабо й зразуме ла; be going to 
do smth. збіра цца, наме рвацца/мець наме р 
зраб ць што-н.; He’s going to change his job. 
Ён збіраецца змяніць месца працы.
go about  phr.v. 1. займа цца; That 
day he went about his business as usual. У той 
дзень ён займаўся сваімі справамі як звычай-
на. 2. пачына ць; How shall I go about it? Як 
мне за гэта ўзяцца? 3. хадзı ць (пра чуткі); 
The story is going about that… Ходзяць чуткі, 
што… 

go ahead  phr.v. 1. пачына ць; Go 
ahead, we’re all listening. Пачынай(це), мы 
ўсе слухаем. 2. праця гваць; Work is going 
ahead. Работа працягваецца.
go along  phr.v. 1. ісцı , ру хацца 
2. праця гваць 3. (with) згаджа цца; падтры  м-
ліваць; We’ll go along with your suggestion. 
Мы згодныя з вашай прапановай (і падтры-
маем яе).
go around  phr.v. 1. быць рас-
паўсю джаным (пра хваробы); There are a lot 
of bad colds going around. Зараз шмат людзей 
хварэюць на грып. 2. (with) сустра ка ц ца; 
вадзı цца; He is going around with my sister. Ён 
сустракаецца з маёй сястрой.
go backphr.v. 1. вярта цца 2. браць 
пача так; The city goes back to the 10th century. 
Горад бярэ свой пачатак у дзясятым стагод-
дзі. 3. (on) паруша ць (абяцанне, дагавор і 
да т.п); He went back on his word. Ён не 
стрымаў свайго слова. 
go down  phr.v. 1. зніжа цца; ру-
хацца ўнı з; Prices are going down. Цэны зні-
жаюцца; The fl oods are going down. Паводка 
спадае; The pill won’t go down. Я не магу 
праглынуць таблетку. 2. тану ць; The ship 
went down. Карабель затануў. 3. увайсцı  ў 
гісто рыю, захава цца ў вяка х; This day will go 
down in history. Гэты дзень увойдзе ў 
гісторыю. 4. (with) infml захварэ  ць, зле гчы; 
She went down with the fl u. Яна злегла з гры-
пам. 5. : She went down on her knees. Яна 
ўкленчыла.
go in phr.v. 1. схава цца за хма ру (пра 
сонца, месяц) 2. BrE (for) браць удзе л; удзель-
нічаць; go in for a competition браць удзе л у 
ко нкурсе 3. (for) займа цца; захапля цца; What 
hobby do you go in for? Якое ў вас хобі?
go off  phr.v. 1. узарва цца; стрэ  ліць; 
The bomb went off. Бомба ўзарвалася; The gun 
went off. Ружжо стрэліла. 2. пачу цца (пра зва-
нок, гудок і да т.п.); The alarm clock went off. 
Будзільнік зазвінеў. 3. пагарша цца; The fruit 
has gone off. Садавіна пагніла. 4. адключа ц-
ца; The heating goes off at night. Уначы 
ацяпленне адключаюць; The light has gone 
off. Святло патухла. 5. infml стра чваць ціка -
васць; губля ць інтарэ с; разлюбı ць; I’ve gone 
off coffee. Я разлюбіў/перастаў піць каву. 
6. (with) infml браць без дазво лу; кра сці; 
Someone’s gone off with my car! Хтосьці ўкраў 
маю машыну! 
go on phr.v. 1. адбыва цца; What’s go-
ing on here? Што тут робіцца? 2. праця гваць; 
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праця гвацца; Go on playing! Iграйце далей!; 
He went on to say that... Ён затым сказаў, 
што... 3. прахо дзіць, міна ць (пра час); As time 
went on, things began to change. З цягам часу 
справы пачалі мяняцца. 4. пача ць дзе й ні-
чаць; уключа ць, уключа цца; The lights went 
on. Загарэлася/запалілася святло. 5. infml 
шмат/до ўга гавары ць; She goes on so! Яна та-
кая балбатуха! ♦ Go on (with you)! BrE, infml 
Ідзі ты! (Я табе не веру!); be going on with 
BrE, infml быць дастатко вым (паку  ль што); 
Here’s £5 to be going on with. Вось вам пяць 
фунтаў (пакуль што).
go out  phr.v. 1. выхо дзіць з до му 
(асабліва для ўцехі, забаў); She’s gone out for 
a walk. Яна выйшла прагуляцца. 2. вы ехаць, 
пае хаць (звычайна далёка ці на доўгі час); He 
went out to Australia. Ён выехаў у Аўстралію. 
3. (рэгуля рна) сустрака цца, ба віць час (з кім-н. 
процілеглага полу); I go out with her. Гэта мая 
дзяўчына. 4. ту хнуць, га снуць (пра агонь, 
святло) 5. выхо дзіць з мо ды 6. быва ць на 
лю дзях/у кампа ніі; They go out very seldom. 
Яны мала дзе бываюць/рэдка куды ходзяць.
go over  phr.v. 1. агляда ць; пра вя-
ра ць; go over the account прагляда ць раху нкі 
2. паўтара ць; I’ll go over the explanation. Я 
паўтару тлумачэнне. 3. (to) пайсцı , схадзı ць; 
I must go over to the post offi ce. Мне трэба 
схадзіць на пошту. 4. (to) перае хаць; He went 
over to France. Ён пераехаў у Францыю.   
5. пе райсцı ; The country went over to decimal 
coinage. Краіна перайшла на дзесятковую 
манетную сістэму. 
go round  phr.v. быць дастатко-
вым, хапа ць на ўсіх; Is there enough food to 
go round? Ці хопіць ежы на ўсіх? 
go under  phr.v. 1. тану ць 2. гı-
нуць; His business went under. Яго справа 
лопнула. 
go up  phr.v. 1. узраста ць; павялı ч-
вацца; Prices have gone up again. Цэны зноў 
узраслі. 2. падніма цца, падыма цца; Let’s go 
up the hill. Давайце паднімемся на гару; The 
curtain went up. Заслона паднялася. 3. буда-
вац ца; There are new houses going up every-
where. Усюды будуюцца новыя дамы. 

go-ahead  n. дазво л; адабрэ  нне; «зя-
лёнае святло »; give the go-ahead даць «даб-
ро»/«зялёнае святло »; адо брыць 

goal  n. 1. мэ та; achieve/attain a goal да-
сягну ць мэ ты 2. sport варо ты 3. sport гол; 
score a goal забı ць гол 

goalіе n. sport, infml варата р, галкı пер
goalkeeper  n. sport варата р, гал-

кıпер
goalpost  n. sport шта нга (у футбо-

ле і хакеі) ♦ move the goalposts infml мяня ць 
пра вілы (каб пагоршыць чыё-н. становішча)

goat n. 1. казёл, каза ; goat’s milk казı нае 
малако ; goat’s cheese казı ны сыр 2. го рны 
бара н 3. the Goat astron. Казяро г (сузор’е) 
4. the Goat astrol. Казяро г (знак задыяка; ча-
лавек, які нарадзіўся пад гэтым знакам) 
♦ get smb.’s goat infml раззлава ць каго -н.

goatherd n. казı ны пасту х
gob n. BrE, infml рот
gobble v. infml е сці ве льмі ху тка, пра гна; 

жэ рці 
go-between  n. пасрэ днік; act as 

a go-between пасрэ днічаць
goblet n. ке ліх, бака л
goblin n. дамавı к, го блін
god n. 1. бог, бажаство  2. God Бог, Усявы ш-

ні; the Almighty God Усёмагу тны Бо жа; God 
(alone) knows адна му бо  гу вядо ма; God for-
bid не дай бог/бо жа; thank God дзя куй бо гу/
сла ва бо гу; Oh God!/My God!/Good God! 
(перадае здзіўленне, злосць і да т.п.) бо жа!/
бо жа мой!/бо жухна! 

godchild  n. (pl. godchildren) хро с-
нік, хрэ снік; хро сніца, хрэ сніца

godchildren pl. → godchild
god-daughter n. хро сніца, хрэ сніца
goddess n. багı ня
godfather n. хро сны ба цька 
godforsaken  adj. (пра месца) 

забы ты бо гам; закı нуты; пану ры
godless adj. бязбо жны
godlessness n. бязбо жнасць
godlike adj. богападо бны; бо скі
godmother n. хро сная ма ці
godparent  n. хро сны ба цька або   

хро сная ма ці; godparents хро сныя бацькı 
gods n. pl. the gods BrE, theatre, infml га-

лёрка
godsend n. infml падару нак лёсу, не-

чака нае шча сце, уда ча; знахо  дка
godson n. хро снік, хрэ  снік
goer  n. ста лы наве двальнік (пэўнага 

месца); ама тар: a cinema-goer ама тар кіно ; а 
theatregoer/а playgoer тэатра л

gofer n. infml хло пчык на пабягу шках
goggle  v. (at) вы  трашчыць, вы  лупіць 

(во чы)
goggle-box n. BrE, infml тэлевı зар
goggles n. pl. ахо ўныя акуля ры
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going1 n. 1. fml адыхо д; ад’е зд; знікне н-
не 2. ху ткасць (руху і да т.п.); умо вы, магчы-
масці ру ху (таксама перан.); I found the book 
heavy going. Я ўбачыў, што чытаць гэту кнігу 
цяжка і нецікава.

going2  adj. бягу  чы, цяпе  рашні, якı   
дзе й нічае; the going rate цяпе рашні курс 
(разлікаў) ♦ a going concern (до бра нала-
джанае) прыбытко вае прадпрые мства

goings-on n. pl. infml учы нкі, паво-
дзіны; падзе і

goiter AmE = goitre
goitre  n. med. валля к; павелічэ  нне 

шчытападо бнай зало зы 
gold1 n. зо лата ♦ as good as gold ве льмі 

паслухмя ны; до брых паво дзін (пра дзяцей)
gold2  adj. залаты ; а gold medal залаты  

меда ль
gold-digger  n. 1. золаташука льнік 

2. infml, derog. авантуры стка; вымага льніца
golden  adj. залаты ; залацı сты (так-

сама перан.); the golden age (of) залаты  век; 
а golden chance выда тны шанс; а golden op-
portunity выда тная магчы масць; golden wed-
ding залато е вясе лле

goldfi eld n. залатано снае радо вішча
goldfi nch n. zool. шчыго л (птушка)
gold mine  n. залата я капа льня; 

залато е дно (перан.)
goldsmith n. ювелı р
golf n. sport гольф
golf club n. 1. клуб гульцо ў у гольф 

2. клю шка для гульнı  ў гольф
golf course  n. пляцо  ўка для гульнı  ў 

гольф
golfer n. гуле ц у гольф
golfi ng n. гульня  ў гольф; He goes golf-

ing on Sundays. Па нядзелях ён гуляе ў гольф.
Golgotha  n. 1. Галго фа 2. ме сца 

паку т (перан.)
Goliath n. 1. Галія ф 2. во лат
gondola n. гандо ла 
gone1 adj.1. ужы ты; зрасхо даваны; Whe re’s 

the coffee? – It’s all gone. Дзе кава? – Усю ўжо 
спажылі. 2. fml паме рлы; якı  больш не існу е 
3. BrE, infml (пра жанчыну) цяжа рная (на 
працягу пэўнага часу); She’s fi ve months gone. 
Ужо пяць месяцаў, як яна цяжарная.

gone2 p.p. → go
gone3 prep. BrE, infml пасля ; We didn’t get 

home until gone midnight. Мы дабраліся дадо-
му толькі пасля поўначы.

goner n. infml (пра чалавека) якı  знахо -
дзіцца пры сме рці або  ў безнадзе йным стано  - 

вішчы; I guess he’s a goner. Баюся, што яму 
канцы.

gong n. гонг
gonna v. infml, non-standard (скар. 

ад going to) : What are we gonna do? Што мы 
будзем рабіць?

goo  n. infml 1. што-н. кле йкае, лı пкае 
2. сентымента льнасць 

good1 n. 1. дабро  ; кары сць; good and evil 
дабро  і зло; I’m doing this for your good. Я 
раблю гэта дзеля вашай карысці; What’s 
the good of...?/What good is...? Якая карысць 
ад…?/Які сэнс у…?; 2. the good pl. 
дабрадзе і, паважа ныя лю дзі ♦ all to the good 
тым лепш; be no good ма рна; do (smb.) good 
прыне сці кары сць, дапамагчы  каму -н.; The 
doctor says a few days of rest will do you good. 
Доктар кажа, што вам будзе карысна ад-
пачыць некалькі дзён; for good назаўсёды; 
He’s gone for good. Ён паехаў назаўсёды.

good2  adj. (better, best) 1. до бры (у 
розных знач.); а good book до брая кнı жка; 
He’s a good husband. Ён добры муж. 2. ка-
рыс ны; Meat is not good for you. Вам шкодна 
есці мяса. 3. здаро вы; be in good health быць 
здаро вым 4. прыда тны, го дны; This ticket is 
good for one month. Гэты білет годны на адзін 
месяц. 5. прые мны; It’s good to see you. Пры-
емна вас бачыць. 6. сма чны (пра ежу) 
7. спра ў ны, у до брым ста не (пра розныя рэ-
чы) ♦ a good deal шмат; a good few не калькі; 
be good at smth./doing smth. до бра, спры тна, 
увı шна, спрактыкава на рабı ць што-н.; as good 
as gold (пра дзяцей) зо латца; in good faith 
fml шчы ра; in good time за гадзя; зара ней; 
good luck! жада ю по спеху!

good afternoon  intеrj. до бры 
дзень!

goodbye1  n. : say goodbye to smb. 
раз віта цца з кім-н. 

goodbye2  intеrj. да пабачэ ння!; бы-
ва й!; быва йце!

good day intеrj. BrE, dated (ужываец-
ца як форма прывітання або развітання) до-
бры дзень!; да пабачэ ння!; быва й!; быва йце!

good evening intеrj. до бры ве чар!
good-for-nothing1  n. infml нік-

чэмны чалаве к; гульта й, абібо к, лайда к; нядба-
лец, недарэ  ка

good-for-nothing2  adj. нічо га не 
варты, нікчэ мны

Good Friday  n. Вялı кая Пя тніца; 
пя тніца пе рад Вялı каднем
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good-hearted adj. до бры, велікаду-
шны, шчо дры 

good-humored  AmE = good-hu-
moured

good-humoured  adj. BrE 
дабраду шны, лаго дны, у до брым настро і

good-humouredly  adv. BrE 
дабраду шна, лаго дна, добразычлı ва

goodie = goody1

goodish adj. BrE, infml 1. даво лі вялı кі, 
даво лі мно га; a goodish distance даво лі да-
лёка; a goodish number даво лі шмат 2. даво-
лі до бры, няке пскі

good-looking  adj. прыго жы, з пры-
ва бным тва рам

good looks  n. pl. прыгажо сць, пры-
ва бнасць тва ру

good morning  interj. до брай ра-
ніцы! (часам ужываецца таксама ў сэнсе 
«да пабачэння!»)

good-natured  adj. до бры, даб-
раду шны, добразычлı  вы, лаго дны

good-naturedly  adv. дабраду ш-
на, лаго дна, добразычлı ва

goodness  n. 1. дабрыня ; дабрадзе й-
насць 2. пажыўны я/кашто ўныя я касці; All 
the goodness has been boiled out of the vegeta-
bles. З гародніны выварыліся ўсе каштоўныя 
рэчывы. ♦ my goodness! /goodness me! infml 
(перадае здзіўленне або злосць) бо жухна!/бо -
жа мой!; for goodness sake infml бо гам 
прашу ; goodness only knows infml адзı н бог 
ве дае; thank goodness дзя куй бо гу

good night interj. дабра нач!
goods n. pl. 1. тава р(ы); consumer goods 

спажыве цкія тава ры 2. рухо мая маёмасць 
3. груз; а goods train тава рны цягнı к 

good-tempered adj. дабраду шны, 
ураўнава жаны, лаго дны 

goodwill  n. 1. до брая во ля, доб ра-
зычлı васць 2. comm. кошт нематэрыя льных 
элеме нтаў прадпрые мства, фı рмы (такіх, як 
рэпутацыя, дзелавыя сувязі, кліентура) 

goody1  n. infml 1. звыч. pl. goodies ла-
сун кі, прысма кі; They brought lots of goodies 
for the picnic. Яны прынеслі на пікнік шмат 
прысмакаў. 2. што-н. прые  мнае або   жада -
нае 3. пазіты ўны персана ж (у кніжцы або 
філь ме)

goody2  interj. (перадае задавальненне 
або асалоду, ужываецца асабліва дзецьмі) як 
до бра/прые мна!

goody-goody  n. infml свято ша; ца ца 
(неадабральна)

gooey adj. infml 1. лı пкі, ліпу чы (і сало д-
кі) 2. сентымента льны

goof1  n. infml 1. глу пства 2. ду рань, 
крэцı н

goof2 v. infml зрабı ць глу пства
 goof off  phr.v. AmE, infml марнава ць 

час, бяздзе йнічаць
goofy adj. infml дурны , тупы 
goon n. infml тупı ца, ду рань
goose  n. (pl. geese) гусь ♦ the goose that 

lays the golden eggs ≅ ку рыца, што нясе  
залаты я я йкі

gooseberry n. агрэ ст
goosebumps n. pl. = goosepimples
goosefl esh n. гусı ная ску  ра
goosepimples n. pl. гусı ная ску ра; 

мура шкі па це ле (ад холаду, страху і да т.п.)
gooseskin n. = goosefl esh
Gordian knot  n. го рдзіеў ву зел 

♦ cut the Gordian knot рассе кчы го рдзіеў 
 ву зел

gore1 n. fml запе чаная кроў
gore2 v. бада ць, кало ць рага мі або  клыка мі
gorge1 n. ву зкая цяснı на 
gorge2 v. : gorge oneself on/with наяда ц-

ца, аб’яда цца; He gorged himself on pancakes. 
Ён наеўся бліноў./Ён аб’еўся блінамі.

gorgeous  adj. infml цудо ўны, ве льмі 
прыва бны; бліску чы; What a gorgeous day! 
Які цудоўны дзень!

gorgeously adv. цудо ўна; пы шна
gorgon n. 1. гарго на 2. агı дная зласлı  -

вая жанчы на
gorilla n. zool. гары ла
gory  adj. infml скрыва ўлены; крова пра-

лı тны; крыва вы
gosh  interj. infml (перадае здзіўленне) бо-

жухна!
gosling n. гусяня , гусянё
go-slow  n. BrE зніжэ нне тэ мпу пра-

цы (як від страйку)
gospel  n. 1. Gospel Ева нгелле (адна з 

частак Бiблii) 2. перакана нні, ідэ і 3. (такса-
ма gospel truth) infml шчы рая/свята я пра ўда; 
Don’t take everything she says as gospel. Не 
прымайце ўсё, што яна кажа, за шчырую 
праўду.

gossamer  n. 1. газ (тканіна) 2. паву-
цı нка

gossip1  n. 1. плётка, плёткі 2. плятка р; 
плятка рка

gossip2 v. плятка рыць, разво дзіць плёткі
gossip column n. аддзе л све цкай 

хро нікі (у газеце або часопісе)
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got past, p.p. → get
Goth n. 1. гот 2. ва рвар, ванда л
Gothic1  n. 1. го тыка, гаты чны стыль 

2. го цкая мо ва
Gothic2 adj. гаты чны 
gotta  infml, non-standard 1. скар. ад. 

have got a : Gotta cigarette? Ці ёсць у цябе 
цы гарэта? 2. скар. ад. have/has got to : He’s 
gotta go. Яму трэба ісці.

gotten AmE, p.p. → get
gouge v. выдзёўбваць; рабı ць вы емку
goulash n. гуля ш
gourd  n. 1. bot. гарбу з бутэ лечны, гар-

лян ка 2. бутэ лька з гарбуза 
gourmand n. абжо ра
gourmet n. гурма н; гурма нка
gout n. med. пада гра 
govern  v. 1. кірава ць, пра віць 2. кан-

тралява ць; выраша ць
governess n. гуверна нтка
governing  adj. кіру ючы; the govern-

ing body кіраўнı цтва, адміністра цыя (уста-
новы); a governing principle гало ўны/асно ў-
ны пры нцып

government  n. 1. ура д; central/
federal government цэнтра льны/федэра льны 
ўрад; coalition government кааліцы йны ўрад; 
form a government cфармірава ць ура д; lead 
a government узнача льваць ура д 2. кіраў-
нıцтва; be in government быць ва ўла дзе 
3. кірава нне; local government мясцо вае са-
ма кірава нне 4. ling. кірава нне

governmental adj. ура давы; дзяр-
жа ўны; governmental agencies дзяржа ўныя 
ўстано вы

governor n. 1. губерна тар; правı цель; 
the governor of a state губерна тар шта та 
2. член праўле ння 3. кіраўнı к, нача льнік (уста-
новы); a prison governor нача льнік турмы 

gown  n. 1. суке нка (асабліва доўгая) 
2. ма нтыя (у суддзяў, выкладчыкаў і студэн-
таў універсітэтаў і да т.п.) 3. хала т (асаб-
ліва ў бальніцы ); a surgeon’s gown хала т 
хіру рга

GP n. BrE (скар. ад general practitio-
ner) (участковы) ура ч-тэрапе ўт

grab v. 1. хапа ць; He grabbed the money 
and ran off. Ён схапіў грошы і пабег; grab 
(at) a chance/opportunity ухапı цца за магчы-
масць 2. захо пліваць; прысво йваць ♦ how 
does … grab you? infml як вам (гэта) падаба-
ецца? 

grace1  n. 1. гра цыя, згра бнасць; move 
with grace ру хацца грацыёзна 2. прысто й-

насць; такт, такто ўнасць; He had the grace to 
apologize. Яму хапіла такту папрасіць праба-
чэння. 3. добразычлı васць, спрыя льнасць; 
with a good/bad grace ахво тна, добразычлı -
ва/неахво тна 4. мı ласць; лı тасць, дарава нне; 
by the Grace of God мı ласцю Бо жай, з Бо жае 
ла скі 5. каро ткая малı тва (перад ядой); Let’s 
say grace. Давайце памолімся. 6. адтэрміно ў-
ка (плацяжу або заканчэння работы); 
(і)льго та; a week’s grace адтэрміно ўка на ты-
дзень 7. : Your Grace (пры звароце да герца-
га, герцагіні, архібіскупа) Ва ша све тласць

grace2  v. 1. упрыго жваць, аздабля ць; 
Flowers graced the room. Пакой упрыгожвалі 
кветкі. 2. удасто йваць; grace a party with 
one’s presence удасто іць вечары ну сваёй пры-
су тнасцю 

graceful  adj. 1. грацыёзны, згра бны; 
элега нтны 2. чаро ўны, прые мны 3. ве тлівы; 
прыя зны

gracefully adv. 1. грацыёзна, згра бна 
2. прые мна 3. ве тліва, прысто йна

gracefulness  n. грацыёзнасць; 
элега нтнасць

graceless  adj. 1. нетакто ўны; гру бы; 
непрысто йны 2. нязгра бны; непрые мны

gracelessly  adv. 1. гру ба; непры-
стой на 2. нязгра бна; непрыго  жа

gracious1  adj. 1. ласка вы; ве тлівы; 
прыя зны; лı тасцівы 2. прыго жы, элега нтны; 
gracious living прыго жае жыццё

gracious2  interj. (перадае здзіўленне, 
спалох і да т.п.) Good gracious!/Gracious 
me!/Goodness gracious! Бо жухна мой!/ Бо жа 
лı тасцівы!; Good gracious! What have you 
done to your hair! Божа літасцівы! Што ты 
зрабіла са сваімі валасамі?

gracіously adv. ласка ва, прыя зна; лı-
тасціва

grad  n. infml той, хто ско нчыў шко лу 
або  кале дж

gradation n. 1. fml града  цыя 2. дзя-
ле н не на шкале  3. ling. чаргава нне гало сных, 
абла ут

grade1  n. 1. я касць, гату нак; low-grade 
oil на фта нı зкай я касці; а poor grade of rye 
дрэ нны гату нак жы та 2. ступе нь; ранг; узро-
вень 3. AmE клас (у школе) 4. AmE адзна ка; 
You need good grades to go to college. Вам 
трэба мець добрыя адзнакі, каб паступіць у 
каледж. 5. AmE ухı л (асабліва на дарозе або 
чыгунцы); пад’ём ♦ make the grade дасяг-
нуць по спеху 
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grade2  v. 1. сартава ць, размярко ўваць 
(адпаведна якасці, гатунку) 2. AmE ста віць 
адзна ку; ацэ ньваць

grade crossing  n. AmE скрыжа-
ва н не шляхо ў (чыгуначных, дарожных, ву-
лічных) на адны м узро ўні 

graded  adj. дыферэнцы  раваны, раз-
меркава ны адпаве дна пэ ўным характары сты-
кам (цяжкасць, памер і да т.п.); graded tests 
дыферэнцы  раваныя тэ сты

grade school  n. infml пачатко вая 
шко ла

gradient  n. 1. ухı л; пад’ём 2. phys., 
math. градые нт

grad school AmE, infml = graduate 
school 

gradual  adj. 1. паступо вы; паво  ль-
ны 2. пака ты, пахı лы (адхон)

gradually  adv. паступо ва; ма ла-
пама лу, патро ху, спакваля 

graduate1  n. 1. той, хто ско нчыў 
вышэ йшую навуча льную ўстано ву і атрыма ў 
ступе нь бакала ўра; He’s an Oxford graduate. 
Ён скончыў Оксфардскі ўніверсітэт. 2. AmE 
той, хто ско нчыў сярэ днюю шко лу 

graduate2  v. (from) 1. атрыма ць 
дыпло м вышэ  йшай навуча льнай устано вы 
(дыплом бакалаўра) 2. AmE ско нчыць сярэ д-
нюю шко лу 3. AmE выдава ць дыпло м; Last 
year the college graduated 40 students. Летась 
каледж выдаў дыпломы 40 студэнтам.

graduate school n. AmE вышэй-
шая навуча льная ўстано ва, дзе мо жна ат ры-
ма ць другу ю адука цыю або  больш высо  кую 
ступе нь

graduation  n. 1. атрыма нне ўні-
версітэ  цкага дыпло ма або  атэста та аб закан-
чэ нні амерыка нскай сярэ дняй шко лы 2. гра-
дуі ро ўка; градуı раванне

Graeco-Roman wrestling  
n. sport класı чная барацьба 

graffi ti n. pl. графı ці 
graft1  n. 1. прышчэ пак; прышчэ  п; пры-

ш чэ пка 2. med. транспланта т; трансплантa-
цыя; skin/bone graft пераса дка ску ры/ко сці 
3. BrE, infml ця жкая пра ца

graft2  v. 1. (in, into, to) прышчапля ць, 
чаранкава  ць, акулı раваць 2. med. транс план-
тава ць, пераса джваць (скуру, жывую тканку) 
3. BrE, infml ця жка працава ць

graft3 n. 1. ха барніцтва; по дкуп 2. ха бар
grail n. граа ль, святы  граа ль
grain n. 1. зе рне; кру пы 2. зярня тка, зе р-

нетка; крупı нка 3. драбо к, дро бка (солі, цукру 

і да т.п.) 4. : (асабліва ў адм. ск.) There isn’t 
a grain of truth in those rumours. У гэтых 
плётках няма ні кропелькі праўды. 5. гран 
(адзінка вагі = 0,065 г.) 6. жы ла; напра мак лı- 
ній у валакне  дрэ ва, тканı не і да т.п. ♦ be/go 
against the grain быць чы мсьці ненатура ль-
ным або  дзе йнічаць ненарма льным чы  нам

gram n. грам
grammar  n. 1. грама тыка; the basic 

rules of grammar асно ўныя пра вілы грама -
тыкі 2. падру чнік па грама  тыцы; a French/
Russian grammar падру чнік па францу з-
скай/ру скай грама тыцы

grammarian n. граматы ст
grammar school n. hist. сярэ дняя 

шко ла ў Вялікабрыта ніі з гуманіта рным 
 ухı лам

grammatical  adj. граматы чны; 
grammatical rules граматы чныя пра вілы; a 
grammatical sentence граматы чнa пра вільны 
сказ

grammatically adv. 1. граматы чна, 
з пу нкту гле джання грама тыкі 2. граматы чна 
пра вільна

gramme BrE = gram
gramophone n. грамафо н
gran n. BrE, infml бабу ля
granary n. свı ран, збожжасхо  вішча
grand1  n. (pl. grand) infml ты сяча до  -

лараў; ты сяча фу нтаў; It cost me two grand. 
Гэта каштавала мне дзве тысячы.

grand2  adj. 1. ве лічны, грандыёзны 
2. заслу жаны, паважа ны 3. infml цудо ўны; We 
had a grand time. Мы цудоўна бавілі час. 

grandad n. infml дзяду ля, дзед
grandchild  n. (pl. grandchildren) 

уну к; уну чка
granddad = grandad
granddaughter n. уну чка
grand duchy n. вялı кае кня ства; ге р-

цагства; Grand Duchy of Lithuania Вялı кае 
Кня ства Літо ўскае (ВКЛ)

grand duke n. вялı кі князь, ге  рцаг 
grandeur  n. ве ліч, ве лічная пры-

гажо сць
grandfather n. дзед, дзяду ля
grandiloquence  n. fml выса-

камо ўнасць, напы шлівасць 
grandiloquent  adj. fml выса-

камо ўны, напы шлівы
grand jury  n. law суд прыся ж-

ных (у ЗША)
grandma n. infml бабу ля
grand master n. гросма йстар
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grandmother n. ба бка, бабу ля 
grandnephew  n. сын пляме н-

ніка або  пляме нніцы
grandniece  n. дачка  пляме нніка 

або  пляме нніцы
grandpa n. infml дзяду ля
grandparent  n. звыч. pl. grand-

parents дзяду ля; бабу ля; My grandparents live 
in Minsk. Мае дзядуля і бабуля жывуць у 
Мінску.

grand piano n. рая ль
grandson n. уну к
grandstand  n. трыбу на для гле-

дачо ў (на стадыёне)
grand total n. агу льная су ма
grange  n. вялı кі за гарадны дом з 

гаспада рчымі пабудо вамі
granite n. гранı т
granny, grannie n. infml бабу ля, ба бка
grant1  n. 1. грант; субсı дыя; дата цыя 

2. стыпе ндыя
grant2  v. 1. задавальня  ць (просьбу) 

2. дава ць, дары ць; grant rights дава ць правы  
3. прызнава ць, дапуска ць; Granted, he has 
done all he could. Згодзен, ён зрабіў усё, што 
мог. ♦ take smth. for granted прыма ць што-н. 
як нале жнае; лічы ць само  сабо й зразуме лым; 
take nothing for granted нічо га не прыма ць 
на ве ру

granular adj. зярнı сты; гранулява ны
granule  n. гра нула; coffee granules 

гра нулы ка вы
grape  n. вінагра дзіна; the grape/grapes 

вінагра д; a bunch of grapes гро нка вінагра ду
grapefruit n. грэйпфру т
grapevine n. 1. вінагра дная лаза  2. : 

I heard on the grapevine that… Я чуў, 
што…/гавораць, што… 

graph   n. 1. гра фік, дыягра ма 
2. math., ling. граф

graphic1  n. дыягра ма; малю нак (на 
экране камп’ютара, у газеце або кнізе)

graphic2 adj. 1. графı чны 2. нагля дны, 
яскра вы; дэталёвы; graphic description 
яскра вае апіса нне 

graphical adj. графı чны; выяўле нчы 
graphically  adv. 1. нагля дна, выра з-

на; дэталёва 2. графı чна
graphic arts  n. 1. гра фіка 2. вы-

яўле нчае маста цтва
graphics n. гра фіка
graphite n. графı т
graph paper n. міліметро ўка

grapple  v. (with) 1. учапı цца; счапı цца 
(з кім-н./чым-н.) 2. пераадо лець ця жкасці; 
спрабава ць вы рашыць прабле му

grappling iron  n. tech. захва  т; 
ко  шка 

grasp1  n. 1. захо п; хва тка; кантро ль; 
Don’t let the situation escape from your grasp. 
Не дазваляйце сітуацыі выйсці з-пад вашaгa 
кантролю. 2. разуме нне; He has a good grasp 
of the subject. Ён добра валодае прадметам. 
3. здо  льнасць; магчы  масць; be within/out 
of smb.’s grasp быць дасяга  льным/недася-
га льным 

grasp2  v. 1. хапа ць; хапа цца; хвата ць. 
2. зразуме ць, разабра цца (у складанай праб-
леме, сітуацыі і да т.п.) 3. : grasp a chance/
an opportunity скарыста ць зру чны мо мант/
магчы масць 

grasping  adj. пра гны; сква пны, 
скупы 

grass  n. 1. трава ; Keep off the grass. 
(надпіс) Па газо нах не хадзı ць! 2. slang 
марыхуа на, «тра ўка» ♦ not let the grass grow 
under your feet не адкла дваць то е, што трэ ба 
зрабı ць за раз

grassed adj. заро слы траво й
grasshopper n. zool. ко нік 
grass roots  n. BrE про стыя лю дзі; 

нізы  (асабліва ў арганізацыі)
grass snake n. вуж
grass widow n. саламя ная ўдава 
grassy adj. травянı сты, заро слы траво й; 

а grassy bank заро слы траво й бе раг
grate1 n. рашо тка (у каміне)
grate2 v. 1. це рці (на тарцы); grated ap-

ple/cheese цёрты я блык/сыр 2. скрэ  бці, 
скрабцı , скрэ баць; скрыпе  ць; скрыгата ць; 
gra te one’s teeth скрыгата ць зуба мі 3. (on/
with) раздражня ць, дзе йнічаць на не рвы; Her 
voice grates on me. Яе голас раздражняе мяне.

grateful adj. (for, to) удзя чны
gratefully adv. з удзя чнасцю, удзя чна
grater n. та рка
gratifi cation  n. fml задаваль не н-

не, ра дасць 
gratify  v. fml задавальня ць, дава ць 

задавальне нне; ра даваць; іt gratifi ed me to 
know… я з задавальне ннем даве даўся…; 
Their invitation gratifi ed me. Іх запрашэнне 
ўзрадавала мяне.

gratifying  adj. fml прые мны; The 
results were most gratifying. Вынікі былі вель-
мі абнадзейлівымі.
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grating1 n. металı чная рашо тка; кра ты 
(на вокнах, дзвярах)

grating2  adj. раздражня льны (пра гук, 
шум)

gratis   adv. бяспла тна, дарма ; 
Medical advice is provided gratis. Медыцын-
скія парады даюцца бясплатна.

gratitude n. (for, to) удзя чнасць
grave1  n. магı ла; дол ♦ have one foot in 

the grave быць адной нагой у магіле; He 
would turn in his grave if he heard it. Ён пера-
вярнуўся б у труне, калі б пачуў гэта.

grave2 adj. сур’ёзны; ця жкі; трыво  жны; 
grave news трыво жныя ве сткі; grave crime 
ця жкае злачы нства

gravedigger n. далако п
gravel  n. жвір, гра вій; а gravel path 

даро жка, пасы паная жвı рам/гра віем
gravely adv. сур’ёзна; трыво  жна
gravestone  n. надмагı льная пліта , 

надмагı льны по мнік
graveyard  n. мо гілкі (часта каля 

царквы) 
gravitation  n. phys. гравіта цыя, 

прыцяжэ нне, прыцягне нне 
gravitational  adj. phys. граві-

тацы йны; gravitational fi eld гравітацы йнае 
по ле

gravity  n. 1. phys. сı ла прыцяжэ ння; 
цяжа р; сı ла цяжа ру; the centre of gravity 
цэнтр цяжа  ру; the law of gravity зако  н су-
све т нага прыцягне ння 2. fml сур’ёзнасць; не-
бяспе чнасць (сітуацыі)

gravy n. падлı ўка, со yс
gravy boat n. cо yснік
gray = grey
graze1 n. дра піна; ра нка
graze2 v. абдзіра ць (скуру на целе); дра-

паць; He fell and grazed his knee. Ён паваліў-
ся і абадраў калена.

graze3 v. па свіць; па свіцца
grease1 n. 1. тлушч 2. зма зка, таво т
grease2  v. зма зваць ♦ grease smb.’s palm 

infml даць ха бар каму -н., пад купı ць, падма-
заць каго-н.

greasepaint n. грым
greasy   adj. 1. тлу сты; пакры ты 

тлу шчам; greasy food тлу стая е жа 2. слı зкі; 
ко ўзкі; a greasy road слı зкая даро га 3. infml 
яле йны, пры кра ласка вы

great  adj. 1. infml ве льмі до бры, выда т-
ны; цудо ўны; be great at smth. уме ць выда т-
на рабı ць што-н.; He’s great at chess. Ён вы-
датна гуляе ў шахматы; I feel great today! 

Я адчуваю сябе сёння цудоўна! 2. вялı кі, 
выда тны, слы нны; great composers of the 
past выда тныя кампазı тары міну ўшчыны 
3. вялı зны, веліза рны 4. : a great deal, a great 
many шмат, мно га; He has travelled a great 
deal. Ён шмат падарожнічаў. 5. : great-
grandchild пра ўнук; great-grandchildren 
пра ўнукі; great-granddaughter пра ўнучка; 
great-grandfather пра дзед; great-grand-
mother праба бка; great-grandson пра ўнук

Great Bear n. the Great Bear astron. 
Вялı кая Мядзве дзіца

greatly adv. fml ве льмі
greatness n. веліза рнасць; ве лічнасць
Grecian adj. грэ часкі (пра стыль)
Grecism n. ling. грэцы зм
greed  n. пра гнасць, прагавı тасць; хцı-

васць; сква пнасць
greedily adv. пра гна; хцı ва
greedy  adj. пра гны; хцı вы; сква пны; 

gree dy for profi t/power хцı вы/пра гны да 
прыбы тку/ула ды

Greek1  n. 1. грэк; грача нка; the Greeks 
грэ кi 2. грэ чаская мо  ва; Ancient/Modern 
Greek старажы тная/суча сная грэ чаская мо ва 
♦ it’s (all) Greek to mе infml ≅ гэ та (ўсё) для 
мяне  кіта йская гра мата

Greek2 adj. грэ часкі
Greek Catholic  n. грэка-като лік; 

грэка-каталı чка; унія т; унія тка
green1  n. 1. зялёны ко лер 2. pl. greens 

зелянı на, све жая гаро дніна 3. ро ўная пляцо ў-
ка, паро слая траво й (для гульні ў гольф, кры-
кет і да т.п.) 4. the Greens па ртыя «зя-
лёных»

green2  adj. 1. зялёны 2. няспе лы, не да-
спе лы 3. infml малады , няво пытны, нес прак-
тыкава ны ♦ green with envy ве льмі зайздро с ны

green belt n. зялёная зо на (вакол го-
рада)

grеen card n. грын-ка рт(а)
greenery  n. зелянı на; раслı ннасць; 

лісто та
green fi ngers  n. pl. BrE : have 

green fi ngers уме ць выро шчваць раслı ны/
быць до брым садаво дам (кветкаво дам)

greengrocer n. 1. прадаве ц гаро д-
ніны і садавіны   2. the greengrocer’s кра ма, 
дзе прадае цца гаро дніна і садавіна  

greenhouse n. цяплı ца, аранжарэ я
greenhouse effect n. the green-

house effect парніко вы эфе кт
greenish adj. зеленава ты 
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green light n. «зялёная ву ліца»
green thumb  n. AmE = green fi n-

gers 
Greenwich Mean Time  час 

па Гры нвічу
greet v. віта ць; сустрака ць
greeting n. прывіта нне 
greetings card n. BrE віншава ль-

ная пашто ўка
gregarious  adj. 1. кампане йскі, та-

вары скі 2. ста дны; These animals are gregari-
ous. Гэтыя жывёлы жывуць у статку/гуртам.

gregariousness  n. 1. кампа-
нейскасць, тавары скасць 2. ста днасць

grenade  n. грана та; а hand grenade 
ручна я грана та

grew past → grow 
grey  adj. 1. шэ  ры 2. сівы ; go grey пасі-

вець; grey hair cівы я валасы , сівізна 
greyhound n. хорт (парода сабак)
greyish adj. 1. шэрава ты 2. з сівізно й
grey matter n. infml шэ рае рэ  чыва; 

ро зум, мазгı 
grid  n. 1. рашо тка; агаро джа, кра ты 

2. electr. се тка, сець; the national grid BrE 
энергасістэ ма 3. каардына тная се тка; grid 
reference каардына ты 4. comput. се тка

griddle n. скаварада   (з ручкай), патэ льня
grief  n. 1. (over, at) скру ха, марко та, 

боль, сму так 2. го ра; няшча сце; бяда  ♦ come 
to grief infml 1) не здзе йсніцца, правалı цца; 
His plans came to grief. Яго планы не здзей-
сніліся. 2) апыну цца ў бядзе ; The expedition 
shortly came to grief. Хутка экспедыцыя апы-
нулася ў бядзе; Good grief! infml (перадае 
здзіўленне) Бо жухна мой! 

grievance  n. (against) кры ўда, ска р-
га; падста ва для незадавальне ння

grieve  v. 1. (for) смуткава ць; гарава ць, 
бедава ць; The family grieved after the loss of 
their only son. Сям’я гаравала пасля страты 
свайго адзінага сына. 2. fml засмуча ць; I’m 
grieved to hear of it. Мне балюча чуць пра 
гэта.

grievous  adj. fml жахлı вы, жу дасны; 
grievous wounds ця жкія/небяспе чныя ра ны; 
a grievous crime жу даснае злачы нства 

grievously  adv. жахлı ва, жу дасна; 
страшэ нна, стра шна, ву сцішна

grill1 n. BrE грыль 
grill2  v. 1. пячы ; сма жыць на рашо тцы, 

гры лі; grill in the sun пячы ся на со нцы (зага-
раць) 2. дапы тваць; I was grilled by custom of-

fi cers for several hours. Мытнікі дапытвалі 
мяне некалькі гадзін.

grille, grill  n. металı чная рашо тка, кра ты 
(асабліва ў акне або дзвярах)

grim adj. 1. жо рсткі, бязлı тасны; змро ч-
ны; суро вы; a grim face суро вы твар; grim 
facts жо рсткія фа кты; grim news су мная/дрэ н-
ная навіна ; a grim town пану ры го рад; The 
prospect is grim. Перспектыва змрочная. 2. ра-
шу чы; цвёрды; grim determination цвёрдая 
рашу часць 3. BrE, infml хво ры; feеl grim 
дрэн на адчува ць сябе

grimace1, n. грыма са
grimace2   v. (with) грыма с-

нічаць, рабı ць грыма су; His face grimaced 
with pain. Яго твар сказіўся ад болю.

grime  n. бруд; са жа; black with grime 
чо рны ад са жы

grimly adv. 1. жо рстка, суро ва 2. рашу-
ча 3. злаве сна

grimy  adj. бру дны; пакры ты са жай, 
закурaды млены; grimy windows бру дныя 
вок ны

grin1 n. усме шка, ухмы лка
grin2  v. (at, with) (шыро ка) усміха цца; 

ухмыля цца, ска ліць зу бы; grin from ear to 
ear усміха цца на ўве сь рот ♦ you must grin 
and bear it вы павı нны му жна перане сці гэ та

grind1 n. infml ця жкая ну дная пра ца
grind2  v. (ground) 1. мало ць; grind 

wheat/coffee мало ць пшанı цу/зярня ты ка вы 
2. тачы ць, вастры ць; grind knives/scissors 
тачы ць/вастры ць нажы /нажнı цы 3. шліфа-
ваць; grind lenses шліфава ць лı нзы 4. : grind 
one’s teeth скрыгата ць зуба мі ♦ grind to 
a halt (паступо ва) спыня цца; The train ground 
to a halt. Цягнік з лязгатам спыніўся.

grinder n. 1. млыно к (для зярнят ка-
вы, перцу і да т.п.) 2. тачы ла 3. карэ нны зуб

grindstone  n. тачы льны круг; 
тачы ла ♦ keep one’s nose to the grindstone 
infml працава ць без адпачы нку

grip1  n. 1. cціска нне; хва тка 2. (on) 
кантро ль, ула да (над чым-н.) ♦ come/get to 
grips with разабра цца (у праблеме, сітуацыі)

grip2  v. 1. сціска ць; хапа ць; хапа цца; 
хвата ць; хвата цца; He gripped my hand. Ён 
сціснуў мне руку. 2. aхапı ць, захапı ць (пе-
ран.); Fear gripped them. Iх ахапіў страх; The 
violinist gripped the audience. Iгра скрыпача 
захапіла слухачоў.

gripe1  n. infml ска рга, нарака нне; Her 
only gripe about the hotel was the food. Яе 
адзі ным нараканнем на гатэль была ежа.
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gripe2  v. (about) infml ска рдзіцца; бур-
чаць

gripping  adj. захапля льны, захапля ю-
чы; а gripping fi lm/novelзахапля ючы фільм/
рама н

grislyadj. жу дасны, агı дны
gristle n. храсто к
gristly  adj. храстко вы; храсткава ты, з 

храстка мі
grit1  n. 1. пясо к, жвір, гра вій 2. рашу-

часць; му жнасць, вы трымка
grit2  v. пасыпа ць даро гу/ву ліцу пяско м/

жвı рам ♦ grit one’s teeth 1) сцı снуць зу бы 
2) праяўля ць вы трымку ў ця жкіх абста вінах

gritty adj. 1. пясча ны; з пяско  м 2. сме лы, 
рашу чы

grizzle n. zool. гры злі (мядзведзь)
grizzled adj. fml сівы ; сівава ты
groan1 n. стогн
groan2  v. 1. стагна ць; groan with pain 

стагна ць ад бо лю; moan and groan (пастаян-
на) ска  рдзіцца, хны  каць 2. fml лама  цца, угі-
на цца пад цяжа рам; The tables were groaning 
with food. Сталы гнуліся ад ежы.

grocer  n. 1. бакале йшчык; гандля р 
пра дукто вымі тава рамi 2. the grocer’s пра-
дукто вая кра ма, бакале я 

grocery  n. 1. прадукто вы магазı н, 
бакале йная кра ма 2. pl. groceries бакале я, 
праду кты харчава ння; buy groceries купля ць 
праду кты (харчава ння)

grog n. грог
groggy  adj. infml сла бы; якı  няцвёрда 

стаı ць на нага х (з-за хваробы)
groin n. anat. пахвı на
groom1 n. 1. жанı х 2. грум, ко нюх 
groom2 v. 1. дагляда ць жывёлу (асабліва 

коней) 2. дагляда ць сябе ; а well-groomed 
woman in her twenties (до бра) дагле джаная 
жанчы на гадо ў за два ццаць 3. (for) рыхта-
ваць для яко й-н. (адка знай) дзе йнасці; He 
was groomed for political offi ce. Яго рыхтавалі 
да палітычнай кар’еры.

groomsman n. (pl. -men) AmE ша- 
фер (на вяселлі)

groove n. 1. жалабо к; паз; кана ўка 2. пры-
вы чка; руцı на 

grope  v. 1. (for, through) абма цваць; 
ісцı /шука ць наво бмацак; He groped his way to 
the door. Ён вобмацкам дабраўся да дзвярэй. 
2. шука ць; grope after the truth дашу квацца 
пра ўды 

gross1 n. (pl. gross) бру та (пра вагу) 

gross2  adj. 1. econ. агу льны, валавы ; 
gross income валавы  дахо д; gross weight вага  
бру та 2. гру бы, відаво чны; абура льны; а 
gross error гру бая памы лка; а gross lie ві-
даво чная/абура льная хлусня  3. гру бы, ня ве т-
лівы; 4. празме рна то ўсты, сы ты

gross3 v. атрыма ць агу льны прыбы так
grosslyadv. гру ба; празме рна
gross national product n. 

валавы  нацыяна льны праду кт
grotesque1  n. 1. гратэ скавы пер са-

на ж (у кніжцы або на карціне) 2. the gro-
tesque гратэ скавы стыль у маста цтве

grotesque2 adj. 1. гратэ скны; гратэ с-
кавы 2. недарэ чны; абсу рдны

grotesquely adv. гратэ скна; абсу  р д-
на, недарэ  чна

grotesqueness ] n. гратэ скнасць; 
абсу рднасць, недарэ чнасць

grotto n. грот
grotty adj. BrE, infml непрые мны, бру д-

ны; дрэ  ннай я касці
grouch1  n. infml 1. бурку н, бурклı вы 

чалаве к 2. ска рга, кры ўда 
grouch2  v. infml (about) бурча ць, (сяр-

дзı та) ска рдзіцца
grouchy adj. infml бурклı вы
ground1  n. 1. зямля ; above/below gro-

und над/пад зямлёй; The house was burned to 
the ground. Дом быў спалены дашчэнту. 
2. гле ба; грунт; stony/sandy ground камянı-
стая/пясча ная гле ба 3. pl. grounds пляцо ўка, 
уча стак; football grounds футбо льнае по ле; 
sports grounds спарты ўная пляцо ўка 4. звыч. 
pl. grounds падста ва; What were his grounds 
for the divorce? Якія былі ў яго падставы для 
разводу? 5. по гляд, пазı цыя 6. фон, по ле; 
white fl owers on a blue ground бе лыя кве ткі 
на блакı тным по лі/фо не 7. electr. зазямле нне 
♦ gain ground дасяга ць по спеху; lose ground 
стра чваць дасягне нні; hold/stand one’s gro und 
стая ць на сваı  м/не саступа ць

ground2  adj. 1. мо латы; здро блены; 
скры шаны; ground coffee мо латая ка ва 2. на-
зе мны; ground troops назе мныя во йскі

ground3 v. садзı цца на мель
ground4 past, p.p. → grind2 
grounded  adj. абгрунтава ны; рэа-

лісты чны
ground fl oor n. BrE пе ршы паве рх
groundhog  n. zool. суро к; Gro-

undhog Day Дзень сурка  (2 лютага ў ЗША)
grounding  n. (in) падрыхто ўка; He 

has a good grounding in economics. У яго доб-
рая падрыхтоўка ў эканоміцы.
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groundless  adj. беспадста ўны, 
неабгрунтава ны

groundnut  n. BrE земляны  арэ х, 
ара хіс

groundsman  n. (pl. -men) BrE 
той, хто дагляда е спарты ўную пляцо ўку або  
парк

groundwater n. грунтавы я во ды
groundwork n. падрыхто ўчая ра-

бо та; асно ва, фунда мент; падму рак ( такса-
ма перан.)

group1 n. (of) гру па; гурто к
group2  v. групава ць; групава цца; збі-

раць; збіра цца
groupie  n. infml фана тка, дзяўчы на – 

пакло нніца поп-музыка нтаў, яка я е здзіць 
паўсю дна за ı мі

grouping n. групо ўка
grouse1  n. 1. (pl. grouse) zool. цецяру к 

2. infml ска рга 
grouse2  v. іnfml (about) (сярдзı та) ска р-

дзіцца, бурча ць
grove n. lit. гай
grovel  v. по ўзаць (перад кім-н.), зне ва-

жа цца, зневажа ць сябе 
grow  v. (grew, grown) 1. расцı ; павялı ч-

вацца; a growing number усё бо льшая ко ль-
касць; He has grown a lot. Ён вельмі вырас; 
The crowd grew. Натоўп павялічваўся. 2. вы-
ро шчваць, разво дзіць; grow potatoes вы-
рошчваць бу льбу; grow roses разво дзіць ру-
жы 3. : grow a beard/moustache адпуска ць 
бараду /вусы  4. рабı цца, станавı цца; grow 
dark/light цям не ць/світа ць, святле ць; grow 
tired стамля  ц ца; It grew cold. Cтала холадна./
Пахаладала; He grew rich. Ён разбагацеў. 
grow out phr.v. (of) вы расці (з адзен-
ня); He grew out of his clothes. Ён вырас са 
свайго адзення. 
grow up phr.v. вы расці, стаць даро с-
лым; I grew up on a farm. Я вырас на ферме.

grower n. чалаве к, якı  выро шчвае сада-
віну , кве ткі і да т.п. на про  даж

growl1  n. 1. ры канне, роў (пра жывёл); 
гы рканне (пра сабаку) 2. бурча нне, бу ркат

growl2  v. 1. рыка ць, раўцı  (пра жывёл); 
гы ркаць (пра сабаку); (таксама перан.) 
2. бурча ць; He growled out a reply. Ён нешта 
буркнуў у адказ.

grown1  adj. даро слы; a grown man 
даро слы мужчы на

grown2 p.p. → grow
grown-up1 n. даро слы
grown-up2 adj. даро слы

growth n. 1. рост, развіццё; growth hor-
mones гармо ны ро сту 2. (in, of) павелічэ нне, 
распаўсю джанне, распаўсю  джванне; popula-
tion growth рост насе льніцтва; growth of ed-
ucation распаўсю  джанне/распаўсю  джванне 
адука цыі; the rapid growth in crime ху ткі 
рост злачы ннасці 3. med. пухлı на 4. па раснік, 
раслı ннасць; the thick growth of weeds густы  
па раснік пустазе  лля

grub1 n. 1. zool. лічы нка, ву сень 2. infml 
e жа; Grub’s up! Яда гатова!

grub2  v. (around, about) выко пваць; ка-
па цца, ры цца; Pigs were grubbing (about) 
among the trees. Свінні рыліся пад дрэвамі. 
grub out phr.v. = grub up
grub up phr.v. выко пваць

grubby  adj. бру дны (таксама перан.); 
grubby hands/clothes бру дныя ру кі/адзе нне 

grudge1 n. (against) нядобразычлı васць; 
за йздрасць; кры ўда; bear a grudge мець зуб 
на каго -н., быць су праць каго -н.; затаı ць зло; 
He has a grudge against the world. Ён крыў-
дуе на ўвесь свет.

grudge2  v. 1. дава ць, рабı ць ве льмі не-
ахво тна; шкадава ць, скупı цца; I grudge pay-
ing so much. Мне шкада плаціць так шмат. 
2. : grudge smb. smth. зайздро сціць ка му-н. 
у чым-н.; I don’t grudge him his success. Я не 
зайздрошчу яго поспеху.

grudging  adj. скупы ; стры маны (пра 
пахвалу, падзяку); неахво тны; a grudging 
praise скупа я пахвала ; а grudging “yes” не-
ахво тная зго да

grudgingly  adv. неахво тна; He 
grudgingly obeyed. Ён неахвотна паслухаўся.

gruel n. аўся ная ка ша 
grueling AmE = gruelling
gruelling  n. BrE, (вельмі) ця жкі, 

цяжкı , знясı льваючы; gruelling work ця жкая 
пра ца

gruesome  adj. жу дасны, страшэ  нны; 
а gruesome murder жу даснае забо йства 

gruesomely adv. жу дасна, стра шна
gruff  adj. 1. няве тлівы, гру бы (асабліва 

пра манеру размаўляць); а gruff reply гру бы 
адка з 2. гру бы, рэ зкі; хры плы (пра голас)

gruffl y adv. 1. гру ба, рэ зка 2. хры пла 
gruffness n. 1. няве тлівасць; гру басць 

2. хры пласць
grumble1  n. 1. (about, at) бурча нне; 

ска рга 2. гру кат гро му
grumble2 v. (about, at) бурча ць; ска р-

дзіцца; Farmers are always grumbling about 
the weather. Фермеры заўсёды скардзяцца на 
надвор’е.
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grumbler n. бурку н; бурку ха
grump n. infml сварлı вы чалаве к
grumpy adj. infml сварлı вы, раздраж-

ня льны
grumpily adv. сярдзı та, сварлı ва
grunt1  n. 1. ро хканне (свінні) 2. бур-

чанне 
grunt2  v. 1. ро хкаць (пра свіней) 

2. бурча ць; мармыта ць
guarantee1  n. 1. гара нтыя; зало г, 

закла д; It’s still under guarantee. Тэрмін га-
рантыі яшчэ не скончыўся; What guarantee 
can you offer? Што вы можаце прапанаваць у 
залог? 2. гара нт; паручы  цель; паручы  целька

guarantee2  v. (against) гарантава ць; 
руча цца; guaranteed against rust гара нтыя 
ад іржы ; This watch is guaranteed for 2 years. 
Гэты гадзіннік мае гарантыю на два гады.

guarantor  n. law гара нт, паручы-
цель

guard1  n. 1. вартавы  2. ва рта, ахо ва; be 
on guard быць/стая ць на ва рце, вартава ць; a 
guard of honour ганаро вая ва рта; the Presi-
dent’s armed guard узбро еная ахо ва прэзідэ н-
та 3. pl. the Guards гва рдыя 4. BrE канду ктар 
(у цягніку) 5. sport абараня льная сто йка (у 
боксе) ♦ be on one’s guard быць пı льным/
асцяро жным; be off one’s guard быць 
непадрыхтава ным (да нападу і іншых неча-
канасцей); catch smb. off his guard заста ць 
каго -н. зняна цку

guard2  v. (against) 1. вартава ць, ахо ў-
ваць, пільнава ць, сцерагчы ; guard the prop-
erty against thieves ахо ўваць маёмасць ад 
зло дзеяў 2. берагчы ; берагчы ся; асцерага цца; 
You must guard against catching cold. Вам трэ-
ба берагчыся прастуды.

guard dog n. вартавы  саба ка
guarded  adj. стры маны; асцяро  жны, 

аба члівы; а guarded reply асцяро жны адка з; 
а guarded welcome стры манае прывіта  нне

guardedly adv. асцяро жна; стры мана
guardian  n. 1. (of) страж, ахо ўнік, 

вартавы , абаро нца; а guardian of democracy 
страж, абаро нца дэмакра тыі 2. law апяку н

guardianship n. law апяку нства
guer(r)illa  n. партыза н; партыза нка; 

guerrilla war/warfare партыза нская вайна 
guess1  n. меркава нне; здага дка; have/

make a guess (at smth.) BrE уга дваць ♦ any-
body’s/anyone’s guess infml што-н., чаго  
ніхто  дакла дна не ве дае; by guess прыблı зна; 
наўздага д; your guess is as good as mine 
 infml пра гэ  та я ве даю сто лькі ж, ко лькі і вы

guess2  v. 1. уга дваць, здага двацца; He 
guessed right. Ён угадаў (правільна); He 
guessed wrong. Ён не ўгадаў. 2. меркава ць; 
лічы ць; ду маць; I guess infml я мярку ю/ду -
маю; They didn’t see me, I guess. Я мяркую, 
што яны мяне не бачылі. ♦ keep smb. guess-
ing infml трыма ць каго -н. у няве данні 

guesswork  n. здага дкі, (беспадста ў-
ныя) меркава нні; It’s pure guesswork. Гэта не 
больш чым здагадка.

guest n. 1. госць, го сця; а guest of honour 
пачэ сны госць 2. пастая лец; пастая  лка (у га-
тэлі) 3. гастралёр (пра артыстаў) 4. biol. 
паразı т ♦ be my guest infml калı  ла ска, бу дзь-
це як до  ма (у адказ на просьбу дазволіць зра-
біць што-н.); Can I use the phone? – Be my 
guest. Магу я патэлефанаваць? – Калі ласка.

guest house n. пансіён
guest worker  n. гастарба йтар, 

рабо чы-эмігра нт 
guff n. infml глу пства
guffaw1 n. ро гат
guffaw2v. рагата ць
guidance n. (on) 1. кіраўнı цтва; under 

the guidance of пад кіраўнı цтвам 2. пара да; 
настаўле нне, нака з 

guide1  n. 1. гід, экскурсаво д, праваднı к 
2. наста ўнік; наста ўніца; дара дчык; дара  д-
чыца; a spiritual guide духо ўны наста ўнік 
3. арыенцı р, кіру ючы пры нцып 4. (to) даве д-
нік; дапамо  жнік; a guide to London даве днік 
па Ло ндане; a guide to physics дапамо жнік 
па фı зіцы 5. Guide дзяўчы на-скаўт

guide2  v. (to, through, around) 1. ве сці, 
быць правадніко м 2. накіро ўваць, кірава ць

guidebook  n. даве днік (па горадзе, 
мясцовасці і да т.п.)

guide dog  n. саба ка-павады р (сля-
пых)

guided tour n. экску рсія ў супра ва-
джэ нні гı да

guidelines  n. pl. (for, on) дырэкты-
вы, указа нні, генера льная лı нія

guiding adj. кіру ючы; a guiding princi-
ple кіру ючы пры нцып

guild  n. гı льдыя; арганіза цыя, асацыя-
цыя, саю з; прафсаю з (у назвах); the guild of 
tailors гı льдыя краўцо ў; the guild of bank 
clerks саю з ба нкаўскіх слу жачых

guilder  n. гу льдэн (грашовая адзінка ў 
Нідэрландах да 2002 г.)

guile  n. fml хı трасць, падма  н, кава рства; 
by guile хı трасцю

guileful adj. хı тры, кава рны
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guileless  adj. fml сумле нны; шчы ры, 
прастаду шны, адкры ты

guillemot n. zool. ка йра (птушка)
guilt  n. (about) віна ; вінава тасць; а sense 

of guilt пачуццё віны 
guiltily  adv. вінава та, з вінава тым вы-

глядам
guiltiness n. вінава тасць
guiltless adj. нявı нны, невінава ты 
guilty adj. (about, of) вінава ты; вı нны; а 

guilty look вінава ты вы гляд; a guilty con-
science нячы стае сумле нне; fi nd smb. guilty 
law прызна ць каго -н. вінава тым; plead guilty 
law прызна ць сябе  вінава тым; the verdict of 
not guilty law апраўда льны прыгаво р

guinea n. гіне я (грашовая адзінка)
guinea pig  n. 1. zool. марска я свı нка 

2. паддо следны (пра чалавека або жывёліну)
guise n. вы гляд, ма ска; in/under the guise 

of пад вы глядам, пад ма скай
guitar n. гіта ра
guitarist n. гітары ст
gulch  n. AmE ву зкая глыбо кая цяснı на 

(асабліва на захадзе ЗША)
gulf  n. 1. (марскі) залı ў; the Gulf of 

Mexico Мексіка нскі залı ў 2. the Gulf Персı д-
скі залı ў; the Gulf States краı ны на ўзбярэ ж-
жы Персı дскага залı ва 3. про рва, бе здань 
(таксама перан.); the gulf between rich and 
poor бе здань памı ж бага тымі і бе днымі 

gull n. 1. zool. ча йка 2. ду рань; дурнı ца
gullet n. physiol. cтрававо  д
gullibility n. легкаве рнасць, даве  р-

лівасць
gullible adj. легкаве рны, даве рлівы
gullibly adv. легкаве рна, даве рліва
gully n. 1. яр; роў, лагчы на 2. кана ва, ва-

дасцёк
gulp1  n. (вялікі) глыто к; in one gulp/at 

a gulp адны м глытко м; take a gulp глытну ць
gulp2  v. 1. (down) глыта ць (прагна або 

хутка); He gulped down his breakfast and ran 
to school. Ён праглынуў снеданне і пабег у 
школу. 2. (in) глыну ць паве тра; задыхну цца 
(ад здзіўлення або хвалявання)
gulp back  phr.v. стры мліваць 
(хваляванне); глыта ць (слёзы)

gum1 n. anat. дзясна  
gum2 n. 1. клей 2. смала  3. гу мка
gum3 v. кле іць, скле йваць 

gum up  phr.v. BrE, infml забіва ць; 
забіва цца (пра кухонную ракавіну)

gumboil n. med. флюс

gummy  adj. infml 1. кле йкі, ліпу чы 
2. смалı сты

gumption n. 1. ке млівасць, ке мнасць, 
ця млівасць 2. рашу часць

gum tree n. bot. эўкалı пт
gun  n. 1. вінто ўка, стрэ льба, ружжо  

2. гарма та 3. пістале т 4. tech. распыля льнік
gun down phr.v. застрэ ліць (каго-н.)

gunboat  n. канане рская ло дка, 
канане рка; gunboat diplomacy дыплама тыя 
канане рак 

gunfi re  n. артылеры йскі/гарма тны 
аго нь 

gunman  n. (pl. -men) узбро ены бан-
ды т, тэрары ст

gunner  n. артылеры ст; наво дчык; ка-
нанı р

gunpoint n. ду ла пістале та ♦ at gun-
point пад ду лам пістале та; He was robbed at 
gunpoint. Яго абрабавалі пад дулам пісталета.

gunpowder n. по рах
gunrunner  n. кантрабанды ст, якı  

займа ецца ўво зам збро і
gunrunning  n. кантраба ндны ўво з 

збро і 
gunshot n. 1. ружэ йны стрэ л 2. дыста н-

цыя, адле гласць стрэ  лу; within gunshot на 
адле гласці стрэ  лу; out of gunshot па-за 
дасяга льнасцю/дася  жнасцю стрэ лу 

guppy n. zool. гу пі (акварыумная рыбка)
gurgle1 n. бу лькат, бу льканне; журча нне
gurgle2  v. бу лькаць, бульката ць; жур-

чаць, журчэ ць
guru  n. 1. гу ру; духо ўны наста  ўнік 

2. infml спецыялı ст у пэ ўнай спра ве
gush1 n. (of) струме нь, пато к (таксама пе-

ран.); a gush of emotion пары ў эмо цый; a 
gush of anger вы бух гне ву

gush2 v. (out of, from, into) хлы нуць; лı ц-
ца (патокам); біць струме нем (таксама пе-
ран.); Water gushed out of the pipe. Вада за-
біла струменем з трубы; Blood gushed from 
the wound. З раны хлынула кроў. 

gushing  adj. празме рны (пра пачуцці, 
пахвалу і да т.п.)

gust n. 1. пары ў (ветру); шквал 2. вы бух; 
успы шка; a gust of rage вы бух зло сці

gusto n. энтузія зм; эне ргія; with gusto 
з вялı кім задавальне ннем; энергı чна; eat with 
gusto е сці з апеты там; speak with gusto 
гавары ць го рача/з энтузія змам

gusty  adj. ве траны; бу рны; пары вісты; 
gusty weather ве транае надво  р’е; а gusty 
wind пары вісты ве цер
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gut1 n. 1. anat. кı шка; the blind gut сляпа я 
кı шка 2. pl. guts вантро бы; pain in the guts 
боль у жываце  3. pl. guts infml му жнасць, 
сме ласць; вы трымка; рашу часць (зрабіць 
што-н. цяжкае або непрыемнае); She hadn’t 
the guts to tell him the truth. Ёй (у яе) не ха-
піла мужнасці сказаць яму праўду. 4. pl. guts 
су тнасць; найбо льш ва жная ча стка чаго -н.; 
the guts of the problem су тнасць прабле мы 
5. med. ке тгут ♦ slog/sweat/work one’s guts 
out infml працава ць ве льмі напру жана (для 
пэўнай мэты)

gut2 adj. infml уну траны; інстынкты ўны; а 
gut feeling уну транае пачуццё; а gut reaction 
інстынкты ўная рэа кцыя

gut3 v. 1. знішча ць, спусто шваць (асабліва 
агнём); The factory was gutted in minutes. За 
некалькі хвілін фабрыка згарэла ўшчэнт. 
2. патрашы ць (рыбу, дзічыну) 

gutless  adj. infml слабаво льны, бес-
хрыбе тны

gutsy adj. infml сме лы; дзёрзкі
gutter  n. 1. (сцёкавы) жо лаб; вадасцёк, 

сцёкавая кана ва (уздоўж вуліцы або дарогі) 
2. the gutter трушчо бы; children of the gut-
ter дзе ці трушчо баў ♦ be born in the gutter 
нарадзı цца ў гале чы

guttural adj. ling. гарта нны, гарлавы 
guy  n. infml хло пец, мужчы на; а tough 

guy круты  хло пец
guzzle  v. infml пра гна е сці і піць; жэ  рці 

(таксама перан.)
gym  n. infml 1. спартза ла 2. заня ткі 

фізкульту рай у спартза ле (асабліва ў школе) 
3. фітнес-клу б

gymnasium  n. fml спарты ўная 
за ла

gymnast n. гімна ст
gymnastics n. гімна стыка
gynaecologist n. гінеко лаг
gynaecology n. BrE гінекало гія
gynecology AmE = gynaecology
gypsum n. гіпс 
Gypsy n. цыга н; цыга нка 
gyrate  v. (хутка) круцı цца, ру хацца 

кру гам
gyro n. infml = gyroscope
gyroscope n. tech. гіраско п
gyroscopic adj. гіраскапı чны

Hh
H, h n. 8-я літара англійскага алфавіта
ha1 interj. а!; ха!; ага ! (перадае здзіўленне, 

здагадку, радасць, гнеў, абурэнне і да т.п.); 

Ha! I knew he was kidding me. Ага! Я так і ве-
даў, што ён разыгрываў мяне.

ha2 (пісьмовае скар. ад hectare) га (гектар)
haberdasher  n. 1. BrE, dated 

галантарэ йшчык, гандля р галантарэ йнымі 
тава рамі; haberdasher’s (pl. haberdashers) 
галантарэ я, галантарэ йны магазı н 2. AmE 
гандля р мужчы нскім адзе ннем

haberdashery  n. 1. BrE, dated 
начы нне для шыцця  (іголкі, шпількі, гузікі і 
да т.п.) 2. AmE, dated мужчы нскае адзе нне 
3. галантарэ я, галантарэ йны магазı н

habit1 n. 1. звы чка; звы чай; get into the 
habit прывыка ць, прызвыча йвацца; make a 
habit мець звы чку; get out of the habit 
адвыка ць; break the habit пазба віцца (ад) 
звы чкі; I am not in the habit of getting ac-
quainted in the street. Я звычайна не знаёмлю-
ся на вуліцы; Don’t let it become a habit. Не 
дазваляй, каб гэта стала звычкай. 2. склад, 
нату ра, хара ктар; прыхı льнасць; do smth. out 
of habit рабı ць не шта па прывы чцы, меха-
нıчна; a creature of habit чалаве к, якı  дзе й-
нічае зго дна са звы клым пара дкам 3. пры-
вычка да нарко тыкаў, цыгарэ т, алкаго лю; 
kick the habit адвы кнуць ад нарко тыкаў, цы-
гарэт і да т.п.

habit2  n. мана ская ра са; take the habit 
пастры гчыся ў мана хі

habitable  adj. прыго дны/прыда тны 
для жылля ; жылы ; the habitable earth 
жылы я/засе леныя раёны зямно га ша ра

habitat n. biol. тэрыто рыя распаўсю -
джання, арэа л знахо джання (расліны або 
жывёлы)

habitation  n. 1. пражыва нне, 
жыха рства; The house is unfi t for habitation. 
Дом не прыгодны для жылля. 2. fml жыллё, 
жытло 

habit-forming  adj. якı  ствара е 
ўсто йлівую прывы чку; якı  выкліка е пры-
выка нне (пра лекавыя сродкі, наркотыкі)

habitual  adj. 1. звыча йны, звы чны, 
звы клы; прывы чны; а habitual way of life 
прывы чны лад жыцця ; a habitual seat любı-
мае ме сца; a habitual smile звыча йная ўсме ш-
ка; a habitual joke заўсёдны жарт 2. паста-
янны (пра дзеянне, якое выклікае незадаваль-
ненне); habitual complaining пастая нныя 
ска ргі 3. укаране лы, закаране лы; a habitual 
drunkard запо йны п’я ніца; a habitual liar 
заўзя ты лгун
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habitually  adv. прывы чна, звы чна, 
звы кла; звыча йна; He is habitually late for 
classes. Ён заўсёды позніцца на заняткі. 

habituated  adj. fml (to) прывы ч-
ны (да чаго-н.), знаёмы (з чым-н.)

habitué  n. fml заўсёд ны/ста лы 
наве двальнік; a habіtué of night-clubs заў-
сёдны наве двальнік начны х клу баў

hacienda n. гасіе нда, маёнтак 
hack1 n. уда р (сякеры, матыкі і да т.п.)
hack2  v. 1. се кчы, рассяка ць; церабı ць, 

рабı ць расцяро б; прасяка ць (дарогу); Loggers 
cut down the trees and then hacked the branch-
es off. Лесарубы ссеклі дрэвы і потым абце-
рабілі сукі; We had to hack our way through 
the jungle. Мы былі вымушаны церабіць да-
рогу праз джунглі. 2. адкіда ць (нагой); He 
hacked the ball away. Ён адкінуў мячык. 
3. (into) та йна праніка ць у чужу ю камп’ю-
тарную сістэ  му (з дапамогай камп’ютара); 
He hacked into the bank’s computer. Ён пранік 
у камп’ютар банка.

hack3  n. 1. літарату рны падзёншчык, 
кампіля тар, нікчэ мны піса ка 2. чалаве к, якı  
выко нвае ця жкую і ну дную рабо  ту 3. рабо чы 
конь; конь для верхаво й язды  4. AmE, infml 
таксı 

hack4  v. 1. : can hack it infml цярпе ць, 
трыва ць, выно сіць, міры цца (з чым-н.); Only 
a few people can hack this job. Няшмат лю-
дзей могуць трываць такую работу. 2. (звы-
чайна go hacking) ката цца вярхо м на канı  
3. AmE, infml кірава ць таксı 

hacked off  adj. BrE, infml ве льмі/
надзвы чай раздражнёны, раз’ю шаны, 
раззлава ны; She was really hacked off by his 
words. Яго словы надзвычай раззлавалі яе.

hacker n. ха кер 
hacking cough  n. сухı , балю  чы, 

 ча с ты ка шаль
hackles n. pl. шэрсць (на гагавіцы ў са-

бакі, ката і да т.п.); пе р’е на шы і пту шак 
♦ make smb.’s hackles rise раззлава ць ка-
го-н., даве сці да шале нства 

hackney carriage  n. BrE наём-
ны экіпа ж; таксı 

hackneyed adj. бана льны, шабло нны, 
збı ты, трывія  льны; a hackneyed subject збı-
тая тэ ма

had past, p.p. → have
haddock n. zool. (pl. haddock) пı кша
hadn’t скар. ад had not
haematology  n. гематало гія, 

наву ка пра кроў

haemoglobin  n. physiol. ге ма-
глабı н

haemophilia n. med. гемафілı я
haemophiliac  n. med. той, хто 

паку туе на гемафілı ю
haemorrhage n. med. крывацёк
haemorrhoids n. med. гемаро й
hag  n. offensive зла я, агı дная стара я; 

карга ; an old hag derog. стара я ве дзьма
haggard  adj. змардава ны, знясı лены, 

зму чаны, схудне лы
haggis n. хэ гіс (шатландская страва – 

барановы рубец, нашпігаваны вантробамі са 
спецыямі)

haggle v. (with, about/over) таргава цца; 
спрача цца; чапля цца; haggle about/over the 
terms of a bargain спрача цца пра ўмо вы 
пагадне ння

hagiography  n. fml агіягра фія, 
царко ўна-жыцı йная літарату ра

hah interj. = ha1

haiku  n. (pl. haiku or haikus) ха йку, 
хо ку (японскі лірычны трохрадковы верш)

hail1  n. 1. град 2. пато к, град, мно ства; a 
hail of reproaches град папро каў

hail2 v. па даць, ісцı  (пра град); It’s hailing. 
Ідзе град.

hail3  v. 1. абвяшча ць; He was hailed a 
hero. Яго абвясцілі героем; The play was 
hailed as a great success. Усе гаварылі пра вя-
лікі поспех п’есы. 2. lit. акліка ць, гука ць (каб 
прыцягнуць чыю-н. увагу); hail a taxi спы-
нıць/паклı каць таксı ; We were hailed by a 
stranger. Нас аклікнуў незнаёмы. 3. : hail 
from fml быць ро дам (адкуль-н.); He hails 
from Italy. Ён родам з Італіі.

Hail Mary  n. (pl. Hail Marys) 
каталı цкая малı тва Дзе ве Мары і

hailstone  n. гра  дзіна, крупı  нка 
 гра ду

hailstorm  n. навальнı ца з гра дам, 
мо цны град; градабо  й

hair n. во лас, валасы ; do one’s hair рабı ць 
прычо ску ♦ the hair of the dog (that bit you) 
infml по рцыя спіртно га для таго , каб 
пахмялı цца; get in smb.’s hair infml раз-
дражня ць каго -н.; keep your hair on! BrE, 
 infml супако йся, трыма й сябе  ў рука х!; let 
your hair down infml трыма цца натура льна, 
нязму шана; make smb.’s hair stand on end 
шакı раваць, пало хаць каго -н.; not harm/
touch a hair of smb.’s head не даць во ласу 
ўпа сці з чыёй-н. галавы ; not have a hair out 
of place выгляда ць ве льмі чы стым і акура т-
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ным (пра чалавека); not turn a hair спако йна 
трыма цца, не губля ць самавало дання

hairband  n. каснı к, сту  жка для 
валасо ў

hairbrush n. шчо тка для валасо ў
haircut n. стры жка
hairdo  n. (pl. -оs) infml, dated пры-

чоска
hairdresser  n. цыру льнік; цыру ль-

ніца; the hairdresser’s цыру льня
hairdryer  n. прыбо р для су шкі 

валасо ў; фен
hairgrip n. BrE зако лка для валасо ў
hairless adj. безвало сы, лы сы
hairline  n. 1. лı нія валасо ў (на гала-

ве); His hairline is receding. Ён пачынае лы-
сець. 2. tech. валасна я трэ шчына, раско  ліна

hairnet n. се тка для валасо ў
hairpiece  n. накла дка (для прычоскі); 

шыньён
hairpin n. шпı лька для валасо  ў
hairpin bend  n. BrE круты  

паваро т даро гі
hair-raising adj. страшэ  нны, жахлı-

вы, жу дасны; a hair-raising story жу дасная 
гісто рыя, ад яко й валасы  ды бам устаю  ць

hair’s breadth  n. мініма льная 
шырыня /адле гласць; They were within a hair’s 
breadth of being killed. Яны былі на валасок 
ад смерці.

hairslide  n. BrE зако лка-спра жка 
(для валасоў)

hair-splitting  n. спрэ чка з-за дро-
бязі; казуı стыка; крыхабо рства

hairspray n. лак для валасо  ў
hairstyle n. стыль/фасо н прычо скі
hairy adj. 1. валаса ты, касма ты 2. infml 

страшэ нны, жу дасны; небяспе чны; ця жкі; a 
hairy experience небяспе чная прыго да

haj(j) n. the Hajj хадж (паломніцтва да 
святыняў у Мекку)

hake n. zool. (pl. hake) хек
halcyon1 n. zool. зімаро дак
halcyon2  adj. lit. спако йны, цı хі, 

ціхамı рны; halcyon days ціхамı рныя дні; hal-
cyon years of youth бестурбо тнае юна цтва

hale adj. lit. здаро вы, мо цны, ду жы ♦ hale 
and hearty здаро вы і бадзёры

half1 n. (pl. halves) 1. пало ва, палавı на; in 
half напала м 2. семе стр, паўго ддзе; тайм (у 
спартыўнай гульні) 3. infml пало ва пı нты 
(піва ці іншага напою) ♦ and a half бо льшы, 
ле пшы, больш ва жны і да т.п., чым звыча  й-
на; do nothing/not do anything by halves 

рабı ць што-н. по ўнасцю і стара  нна; go half 
and half/go halves (with smb.) увайсцı  ў до-
лю (з кім-н.), падзялı ць выда ткі паро  ўну на 
дваı х; how the other half lives спо саб жыцця  
ı ншай сацыя льнай гру пы, асаблı ва багаце й-
шай, чым вы; one’s better half «найдаражэ й-
шая пало ва», жо нка; see smth. with half an 
eye лёгка, адра зу зразуме ць што-н.; too clev-
er by half зана дта разу мны (іранічна, раз-
дражнёна, з падазронасцю); the half of it 
(у адм. ск.) горш або  больш склада на, чым 
хто-н. лı чыць; You don’t know the half of it. Ты 
нават не ўяўляеш, наколькі гэта дрэнна 
(складана).

half2 adj. 1. палавı нны, ро ўны пало ве (ча-
го-н.); a half share in a business пало ва 
капіта лу/а кцый прадпрые мства 2. няпо ўны, 
частко вы; a half knowledge of the matter 
няпо ўнае ве данне спра вы; be on half pay 
працава ць на паўста ўкі; half past one пало ва 
на другу  ю ♦ half a minute ве льмі каро ткі час 

half3  adv. 1. напало ву; частко  ва; half 
cooked напало ву/частко ва прыгатава ны; The 
glass is half full. Шклянка напалову поўная. 
2. у зна чнай ступе ні, ама ль; The work is half 
up. Работа амаль скончана. ♦ half as many/ 
much again у два разы  больш; not half BrE, 
infml (выкарыстоўваецца для ўзмацнення 
выказвання, звыч. у адм. ск.) ве льмі; It wasn’t 
half good. Гэта было вельмі добра; not half 
as/not half such a на ват блı зка не так; She is 
not half as clever as they think. Яна зусім не 
такая разумная, як лічыцца; not half bad 
 infml нядрэ нна; до  бра

half-and-half1  n. AmE cу месь 
малака  і вяршко ў (для кавы, гарбаты)

half-and-half2  adj. 1. зме шаны ў 
 дзвюх ро ўных ча стках 2. палавı нчаты; 
нерашу чы; half-and-half enthusiasm стры-
маны энтузія зм

half-and-half3  adv. у ро ўных ча ст-
ках; напала м, паро ўну

half-arsed  adj. BrE, slang 1. зро б-
лены абы  з рук, спе хам; недаро блены 
2. бесталко вы, дурнава ты

half-assed  adj. AmE, slang = half-ar-
sed

halfback  n. sport 1. паўабаро нца 
2. гульня  паўабаро  ны 

half-baked adj. infml нераспрацава-
ны, сыры ; неразу  мны; недарэ  чны; a half-
baked idea нераспрацава ная/сыра я ідэ я 

half board  n. BrE паўпансіён (сня-
данак і вячэра)
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half-breed  n. offensive той, хто па-
ходзіць ад бацько ў ро зных ра с; меты с, мя-
шанец

half-brother n. зво дны брат
half-caste n. = half-breed
half-cock  n. : ♦ go off at half-cock 

BrE, infml пача ць (што-н.) без дастатко вай 
падрыхто ўкі; сказа ць ці зрабı ць неабду мана/
неразва жліва

half-crown  n. паўкро ны (англій-
ская манета вартасцю 2 шылінгі 6 пенсаў; 
выкарыстоўвалася да 1970 г.)

half day n. няпо  ўны працо ўны дзень, 
каро ткі дзень; She works half days. Яна пра-
цуе на паўстаўкі/няпоўны дзень.

half dollar n. паўдо лaра (амерыкан-
ская манета вартасцю 50 цэнтаў)

half-hearted  adj. 1. нерашу чы, 
нясме лы; a half-hearted protest нясме лы 
пратэ ст 2. абыя кавы, незаціка ўлены; He was 
rather half-hearted about the suggestion. Ён 
паставіўся да прапановы абыякава. 

half-hour n. паўгадзı ны 
half-hourly1  adj. якı  адбыва ецца 

 ко ж ныя паўгадзı ны; a half-hourly bus аўто-
бус, якı  курсı руе праз ко жныя паўгадзı ны

half-hourly2  adv. ко жныя паўгадзı-
ны, раз у паўгадзı ны

half-life  n. phys. перы яд паўраспа ду 
(радыеактыўнага элемента)

half-light  n. няя ркае святло ; пры-
цемак; змрок, змярка нне; at half-lights у пры- 
цемках

half mast  n. : ♦ at half mast 
прыспу шчаны (пра сцяг)

half measures n. pl. паўме ры
half-moon  n. паўме сяц, друга я 

чвэрць ме сяца
halfpenny  n. паўпе нсавік, паўпе ні, 

мане та ва ртасцю ў паўпе нса (брытанская 
манета, якая ўжывалася да 1984 г.) 

half-price1 n. паўцаны ; sell smth. at 
half-price прадава ць што-н. за паўцаны  

half-price2  adj., adv. за паўцаны ; a 
half-price sale про даж тава ру са скı дкай 
50%; Children go half-price. На дзіцячыя 
білеты скідка 50%.

half-sister n. зво дная сястра 
half-term n. каро ткія канı кулы/ва ка -

цыі (у сярэдзіне семестра, чвэрці і да т.п.)
half-timbered  adj. драўля на-

цагля ны
half-time  n. sport перапы нак памı ж 

та ймамі

halfway1  adj. 1. якı  знахо  дзіцца на 
паўдаро зе 2. кампрамı сны; halfway measures 
палавı  нчатыя ме  ры 3. праме  жкавы, пера-
хо  дны

halfway2  adv. 1. на паўдаро зе; 
пасярэ дзіне; It’s about halfway between two 
towns. Гэта на паўдарозе паміж двума гара-
дамі; He left halfway through the match. Ён 
пайшоў пасярэдзіне матча. 2. halfway to/to-
ward smth. ама ль, напало ву, напалавı ну да 
чаго-н.; He was halfway to success. Ён амаль 
дасягнуў поспеху.

halfway house  n. устано ва для 
рэабіліта цыі былы х зняво леных, наркама наў, 
алкаго лікаў, псіхı чных хво рых і да т.п.

halfwit n. infml ду рань, ёлуп
half-yearly1  adj. 1. паўгадавы ; half-

yearly meetings схо ды, якı я право дзяцца раз 
на паўго да 2. якı  выхо дзіць раз на/у паўго да; 
This collection of articles is a half-yearly edi-
tion. Гэты зборнік артыкулаў выходзіць раз 
на паўгода.

half-yearly2  adv. раз на/у паўго да; 
два разы  на/у год

halibut n. zool. (pl. halibut) па лтус
hall  n. 1. пярэ дні пако  й; вестыбю  ль 

2. калідо  р 3. за ла; a concert hall канцэ ртная 
за ла; the Royal Albert Hall Ро ял-А́лберт-Хол 
(канцэртная зала ў Лондане) 4. студэ нцкі 
інтэрна т; live in hall жыць у інтэрна це 
5. вялı кі за гарадны дом, сядзı ба; Haddon 
Hall сядзı ба Хэ дан-Хол 

hallelujah n., intеrj. алілу я 
hallmark1  n. 1. адзна ка, прыме та, 

прыкме та 2. прабı рнае кляймо  , про ба
hallmark2 v. 1. ста віць кляймо , про-

бу 2. вызнача ць я касць; устана ўліваць кры-
тэрый 

hallo interj. BrE = hello
Hall of Fame  n. за ла сла вы; па-

кой-музе й; пантэо н
hall of residence n. (pl. halls of 

residence) BrE студэ нцкі інтэрна т
hallowed  adj. 1. шанава ны, паважа-

ны; a hallowed tradition шанава ная трады -
цыя 2. асве чаны, добраславёны

Halloween  n. пярэ дадне/пярэ -
дадзень Дня ўсіх святы х (31 кастры чніка)

hallucinate  v. галюцынава  ць, па-
ку таваць ад галюцына цый

hallucination n. галюцына цыя
hallucinatory  adj. 1. якı  ха рак-

тарызу ецца галюцына цыямі 2. якı  выкліка е 
галюцына цыі, галюцынаге нны
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hallway  n. 1. BrE пярэ дняя 2. AmE 
калідо р

halo n. (pl. haloes оr halos) арэо л, ззя н-
не; німб; гало 

halogen n. chem. галаге н
halt1  n. перапы нак, прыпы нак; спыне  н-

не; come to a halt спынı цца; call a halt mil. 
абвясцı ць прыва л

halt2  v. спыня ць; спыня цца; затры м-
ліваць; затры млівацца; halt! mil. стой!

halter n. по вад, павадо к; абро ць (прад-
мет вупражы)

halting adj. нерашу чы, хı сткі; няўпэ  ў-
нены, няпэ  ўны; in a halting voice няўпэ  ў не-
ным го ласам; halting steps няцвёрдыя кро кі

haltingly  adv. запіна ючыся; спатыка-
ючыся

halve  v. 1. дзялı ць папала м; дзялı цца 
(чым-н.); Let’s halve the work between the two 
of us. Давай падзелім работу (паміж намі). 
2. змянша ць напало ву; That will halve the 
profi ts. Гэта зменшыць прыбытак удвая.

halves pl. → half1; go halves дзялı ць ро ў-
на напала м (прыбыткі)

ham1  n. 1. вяндлı на, шы нка; кумпя к 
2. радыёама тар 3. infml бязда рны акцёр, якı  
пераı грывае; a ham performance бязда рная 
п’е са 4. іnfml сцягно ля жка

ham2 v. : ♦ ham it up infml пераı грываць 
(пра акцёра на сцэне)

hamburger n. га мбургер, бу лачка з 
се чаным біфштэ  ксам або  катле тай

ham-fi sted adj. BrE, infml няўклю д-
ны, нязгра бны, няспры тны

ham-handed  adj. AmE, infml = 
ham-fi sted

hamlet n. вёсачка
hammer1  n. мо лат; малато к; go/come 

under the hammer быць прада дзеным з 
малатка  (на аўкцыёне) ♦ be/go at it hammer 
and tongs мо цна свары цца, быць на нажа х; 
Their relatives were at it hammer and tongs. Іх 
сваякі моцна пасварыліся. 

hammer2  v. 1. (in/into/onto) біць мо-
латам; біць, забіва ць, заганя ць малатко м; 
hammer in a nail забіва ць цвік; hammer 
down the lid of a box забіва ць скры нку 
2. біць, нано сіць уда ры; калацı ць (у дзверы, 
таксама пра дождж і да т.п.); калацı цца 
(пра сэрца); Rain was hammering down onto 
the iron roof. Дождж моцна грукатаў па мета-
лічным даху; hammer smth. home 1) утлу-
мачваць, растлума  чваць што-н. 2) забı ць гол 

мо цным уда рам; hammer smth. into smb. 
убіва ць что-н. каму -н. (у галаву); утлума чваць
hammer away phr.v. : hammer 
away at smth. працава ць над чым-н. до ўга, 
не спыня ючыся; упа рта паўтара  ць, дзяўбцı ; 
карпе ць над чым-н.
hammer out  phr.v. 1. выпрацо ў-
ваць; прыду мваць, вынахо дзіць (план, ідэю, 
пагадненне, кампраміс); hammer out a deal 
дасягну ць пагадне ння нако нт здзе лкі (з цяж-
касцю) 2. гу чна і фальшы  ва ігра ць на музы ч-
ным інструме нце

hammer and sickle  n. серп і 
мо лат

hammering n. 1. стук, уда ры 2. ко ў-
ка, чака нка 3. BrE, infml прабо рка, наганя й 
♦ give smb. a good hammering ≅ даць ды хту, 
даць пы тлю каму -н.; усы паць як ма е быць 
каму -н.

hammock n. гама к
hammy  adj. 1. infml ненатура льны; якı   

пераı грывае (пра акцёра) 2. перабо льшаны; 
напы шлівы

hamper1  n. вялı кі ко шык з ве чкам; 
a laundry hamper карзı на для бялı зны; 
a picnic hamper ко шык для е жы

hamper2  v. fml перашкаджа ць, замі-
наць; ускладня ць; The children hamper my 
work. Дзеці перашкаджаюць мне працаваць; 
His movements were hampered by his heavy 
overcoat. Цяжкае паліто замінала яго рухам.

hamster n. zool. хамя к
hamstring1  n. anat. падкале ннае 

сухажы лле, паджы лкі
hamstring2  v. (hamstrung) fml 

1. зрыва ць, зво дзіць на нішто  (намаганні, 
планы і да т.п.) 2. падраза ць кры лы (каму-н.)

hamstrung past, p.p. → hamstring 
hand1  n. 1. рука  (кісць); shake hands 

віта цца за руку , рука цца; at hand пад руко й; 
hands off! ру кі прэч! 2. infml дапамо га; give 
smb. a hand дапамагчы  каму -н. 3. ро ля, 
удзе л, до ля; have a hand in smth. прыма ць 
удзе л, прыкла сці руку  да чаго -н. 4. стрэ лка 
(гадзінніка) 5. рабо  чы (на заводзе, ферме) 
6. dated по чырк ♦ (close/near) at hand блı зка, 
пад руко ю; at the hands of smb./at smb.’s 
hands ад рукı  каго -н.; be good with one’s 
hands быць ма йстрам на ўсе ру  кі; bind/tie 
smb. hand and foot звяза ць каго -н. па рука х і 
нага х; by hand ручны м спо сабам, уручну ю; 
fall into smb.’s hands fml тра піць у ру кі да 
каго -н.; (at) fi rst hand (ба чыць) на свае  во чы, 
(ве даць) на ўла сным до сведзе; get one’s 
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hands dirty выко нваць фізı чную пра цу; hand 
in glove (with smb.) у це снай су вязі (з кім-н.), 
у це сным супрацо ўніцтве; hand in hand узя ў-
шыся за ру кі; ра зам, суме сна; (get/take one’s) 
hands off (smth./smb.) infml не чапа ць 
 (не шта/не кага) (звыч. у загадных ск.); have 
one’s hands full мець кло пату па ву шы/па гор ла; 
have one’s hands tied не мець магчы масці 
рабı ць (што-н.) з-за пра вілаў, абяца  нняў і 
да т.п.; hold smb.’s hand падтрыма ць каго -н. 
у ця жкім стано вішчы; in smb.’s capable/safe 
hands у чыı х-н. уме лых/надзе  йных рука х; in 
hand у рука х; у ная ўнасці; у чыı м-н. рас-
параджэ нні; in the hands of smb. пад чыı м-н. 
кантро лем; пад чыı м-н. нагля дам; keep one’s 
hand in рабı ць (што-н.) зрэ  дку, каб не згу-
бıць на вык; lay/get one’s hands on smth. 
знайсцı  або  атрыма ць што-н.; many hands 
make light work у калекты ве рабо  та ідзе  
спарне й; not do a hand’s turn dated ≅ па ль-
цам не паварушы ць; off one’s hands ≅ з 
плячэ й дало ў; on either/every hand lit. па 
або два бакı /з усı х бако ў; on hand на рука х; у 
ная ўнасці; (it’s) on your hands ты адка зны за 
гэ та; on the one hand… on the other hand… 
з аднаго  бо ку…, з друго га/ı ншага бо  ку…; 
out of hand бескантро льна; неадкла дна, за-
раз жа; не до ўга ду маючы, без лı шніх слоў; 
(it’s) out of your hands ты больш за гэ та не 
адка зны; play into smb.’s hands ігра ць на 
руку  каму -н.; put one’s hand in one’s pocket 
BrE тра ціць гро шы або  дава ць іх каму  -н.; 
(at) second/third hand з другı х/з трэ  ціх рук; 
take smb. in hand трыма ць каго -н. у рука х; 
take smth. into one’s own hands узя ць спра ву 
ў свае  ру кі; throw one’s hand in infml кіда ць 
рабı ць (што-н.) або  прыма ць удзе л (у чым-н.); 
to hand паблı зу, у ме жах дасяга льнасці; turn 
one’s hand to smth. узя цца за спра ву; быць 
здо льным рабı ць што-н. до бра

hand2  v. уруча ць, перадава ць ♦ hand 
smth. to smb. on a plate infml пада ць што-н. 
каму -н. на спо дачку; have (got) to hand it to 
smb. infml трэ ба адда ць нале жнае каму -н. 
hand around  phr.v. прапано ў-
ваць ці перадава ць (страву ці напоі) усı м 
прысу тным
hand back  phr.v. (to) вярта ць, 
аддава ць у ру кі (каму-н.)
hand down phr.v. 1. (to) перада-
ваць (у спадчыну, з пакалення ў пакаленне) 
2. аб’яўля ць, абвяшча ць, апубліко ўваць (ра-
шэнне, пастанову і да т.п.)

hand in  phr.v. (to) уруча ць, пада-
ваць (каму-н.); hand in an application пада ць 
 зая ву
hand on phr.v. (to) перадава ць (ка-
му-н.); перасыла ць
hand out phr.v. (to) раздава ць 
hand over phr.v. (to) перадава ць 
(паўнамоцтвы), здава ць (справы)
hand round  phr.v. = hand 
around

handbag  n. су мка, су мачка (жано-
чая)

hand baggage  n. = hand lug-
gage

handball n. sport гандбо л
handbasin  n. BrE ра кавіна (для 

мыцця рук)
handbasket  n. : ♦ go to hell in a 

handbasket AmE, infml тра піць у ве льмі 
склада нае стано  вішча/у пераплёт; ≅ уле зці, 
як су чка ў збан/ко ла; улı пнуць, як му ха ў 
саладу ху

handbill n. рэкла мны лісто к, лісто ў-
ка, улётка

handbook n. дапамо жнік, даве днік; 
падру чнік

handbrake n. ручны  то рмаз
handcart n. ручна я каля ска
handcraft n. AmE = handicraft
handcrafted adj. AmE зро блены 

рука мі, без дапамо гі машы ны
handcuff v. надзе ць нару чнікі
handcuffs n. pl. нару чнікі, кайданкı  
handful  n. 1. жме ня 2. невялı кая 

 ко лькасць 3. infml той, хто ствара е прабле мы; 
«ка ра», «бяда »

hand grenade n. ручна я грана та
handgun  n. лёгкая агнястрэ льная 

збро я (якую можна трымаць адной рукой: 
пісталет, аўтамат і да т.п.)

hand-held  adj. ручны ; перано сны; 
партаты ўны

handhold n. апо ра, упо р для рукı 
handicap1  n. 1. фізı чны недахо п 

2. перашко да, замı нка, затры мка; зага на; 
time handicap няста ча ча су 

handicap2  v. быць перашко дай; 
перашкаджа ць, заміна ць

handicapped  adj. якı  ма е фізı ч-
ныя недахо пы; скале чаны, сляпы , глухı ; 
разумо ва адста лы; the handicapped лю дзі, 
якı я ма юць фізı чныя недахо пы

handicraft n. 1. рамяство , ручно е 
ўме льства 2. рэч ручно й рабо ты



handily 271 hang

handily  adv. 1. зру чна; пад руко й 
2. спры тна; уме ла

handiwork  n. 1. ручна я рабо та 
2. рабо та, твор (чалавека або групы людзей, 
асабліва нешта дрэннае)

handkerchief  n. (pl. handkerchiefs 
or handkerchieves) насо ўка

handle1  n. ру чка; кля мка; рукая тка 
♦ get/have a handle at smb./smth. infml ат-
рыма ць інфарма цыю пра каго -н. або   што-н., 
яку ю по тым мо  жна вы карыстаць у спра вах; 
give smb. a handle (on smth.) infml даць ка-
му-н. падста ву для пэ ўнай спра вы; fl y off the 
handle сарва цца, вы йсці з сябе 

handle2  v. 1. кірава ць; ажыццяўля ць 
кантро ль, кантралява ць 2. чапа ць, крана ць, 
датыка цца рука мі 3. кірава ць (машынай, 
станком і да т.п.) 4. гандлява ць

handlebar n. (таксама handlebars) 
руль веласіпе да, матацы кла

handler  n. 1. дрэсіро ўшчык, утай-
мава льнік; dog handler кіно лаг (супрацоўнік 
паліцыі, пад камандай якога знаходзіцца спе-
цыяльна трэніраваны сабака) 2. но  счык; 
на сı  льшчык; He called a luggage handler. Ён 
паклікаў насільшчыка. 3. арганіза тар, дара д-
чык; the deputy’s campaign handler арга-
ніза тар перадвы барнай кампа ніі дэпута та 

hand luggage n. ручна я пакла жа, 
ручны  бага ж

handmade  adj. зро блены ўруч-
ну ю, ручно й рабо ты

handmaiden  n. dated служа нка, 
слу жка

hand-me-down  n. ужыва нае, 
пано шанае адзе нне; As the youngest girl she 
always had to wear her sisters’ hand-me-downs. 
Яна была малодшай у сям’і і была вымушана 
даношваць сукенкі старэйшых сёстраў.

handout  n. 1. (часта зневажальна) 
мı ласціна 2. тэкст зая вы для дру ку, прэс-
рэлı з 3. інфарма цыя, яка я распаўсю джва ец-
ца; рэкла мная лісто ўка, праспе кт

handover  n. перада ча (паўна-
моцтваў, спраў, уласнасці і да т.п.)

hand-picked  adj. стара нна адабра-
ны/падабра ны; hand-picked troops адбо рнае 
во йска; hand-picked apples я блыкі, адсарта-
ва ныя ўручну ю

hand puppet  n. AmE ля лька-
марыяне тка (якую надзяваюць на руку)

handrail n. по  ручань; баля  сы, па-
рэ нчы

handshake  n. рукапаціска нне, по-
ціск рукı 

hands-off  adj. заснава ны на неўмя-
ша н ні ў сітуа цыю або  ў спра вы ı ншых 
людзе й; a hands-off approach to smb./smth. 
патура льніцкія адно сіны да каго -н./чаго  -н.

handsome adj. 1. прыго жы, згра бны 
(пра мужчын) 2. до сыць вялı кі, ла дны; a 
handsome profi t до бры дахо д

hands-on  adj. практы чны, жыц цё-
вы, звя заны з жыццём; hands-on experience 
практы чны во пыт

handstand n. сто йка на рука х
hand-to-mouth adj., adv. бе дны; 

у бе днасці ♦ live from hand to mouth ≅ ледзь 
зво дзіць канцы  з канца мі; з дня на дзень 
перабіва цца

handwriting n. по чырк
handy  adj. 1. спры тны (да працы) 

2. infml зру чны; кары сны, выго дны 3. бл зкі, 
падру чны, які пад руко  ю; The shop is handy. 
Крама зусім недалёка. ♦ come in handy 
спатрэ біцца, прыда цца

handyman  n. (pl. -men) чалаве к, 
якı  выко нвае дро бныя рабо  ты; ма йстар на 
ўсе ру кі

hang1  n. вы гляд (чаго-н., што вісіць); 
спо саб падве скі; мане ра ♦ get the hang of 
smth. infml навучы цца, як рабı ць або   ўжы-
ваць што-н.; разуме ць што-н.; I didn’t get the 
hang of what he was saying. Я не зразумеў, 
што ён гаварыў; I haven’t got the hang of this 
sewing machine. Я не ведаю, як карыстацца 
гэтай швейнай машынай.

hang2  v. 1. (hung) вісе ць 2. (hung) ве-
шаць 3. (hanged) паве сіць, пакара ць ♦ hang a 
left/right AmE павярну ць нале ва/напра ва; 
hang by a hair/thread ліпе ць на валаску(пра 
жыццё чалавека) ; hang (on) in there infml 
трыма цца з усяе  сı лы; упа рціцца, упіра цца; 
hang on smb.’s words/on smb.’s every word 
ува жліва слу хаць каго -н., лавı ць ко жнае сло-
ва каго -н.; hang tough AmE упа рціцца, упі-
рацца
hang about  phr.v. BrE, infml 
1. швэ  ндацца, сно ўдацца, бадзя  цца, валэ  н-
дацца без спра вы 2. мару дзіць 3. чака ць 
(пэўны час); Hang about! I’ve got something to 
tell you. Пачакай! Мне трэба нешта табе ска-
заць; hang about with smb. право дзіць шмат 
ча су з кім-н.
hang around  phr.v. infml быць, 
застава цца непадалёку/недалёка; трыма  цца 
паблı зу; You hang around here in case you are 
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needed. Будзь непадалёку на той выпадак, 
калі ты спатрэбішся; hang around with smb. 
infml право дзіць шмат ча су з кім-н.
hang back phr.v. заста цца на ме с-
цы, калı  ı ншыя пайшлı ; hang back from 
smth. не адва жвацца, не асме  львацца на 
што-н.; бая  цца чаго -н.
hang onphr.v. 1. трыма цца; учапı ц-
ца 2. чака ць (пэўны час); Hang on, I’ll be back 
in a minute. Пачакай, я вярнуся праз хвіліну. 
3. чака ць каля  тэлефо на, не ве шаць тру бку 
4. насто йліва праця гваць рабı ць (што-н.) у 
склада ных абста вінах; hang on smth. зале-
жаць ад чаго -н.; hang on to smth. 1) мо цна 
трыма цца за што-н. 2) іnfml трыма ць, не 
прадава ць ці не аддава  ць што-н.
hang out  phr.v. іnfml пастая нна 
быва ць (дзе-н.), ба віць час (у якім-н. месцы) 
♦ let it all hang out infml пуска ць усё на сама-
цёк; расказа ць усё не  то я чыся
hang over  phr.v. застава цца, 
праця гвацца (пра што-н. непрыемнае, пагро-
зу і да т.п.)
hang together  phr.v. 1. до бра 
падыхо дзіць, пасава ць, адпавяда ць 2. тры-
мацца ра зам, падтры мліваць адзı н аднаго  
(пра людзей)
hang up  phr.v. пакла сці тэлефо  н-
ную тру бку, спынı ць тэлефо  нную размо ву; 
hang smth. up іnfml пераста ць рабı ць што-н.; 
hang up on smb. іnfml кı нуць тэлефо нную 
тру бку, перарва ць размо ву рапто ўна

hangar n. анга р (для самалётаў)
hanger n. ве шалка, пле чыкі
hanger-on n. (pl. hangers-on) derog. 

прыспе шнік; прыліпа ла; паразı т
hang-glider  n. 1. дэльтапла н 

2. дэльтапланеры ст
hanging  n. 1. паве шанне (за злачын-

ства) 2. pl. hangings драпіро ўкі; парцье ры; 
фіра нкі

hangover  n. 1. пахме лле 2. (from) 
перажы так (з) міну  лага; вы нік, аста ткавая 
з’я ва; His cough is a hangover from a bad ill-
ness he had. Яго кашаль – вынік хваробы, 
якая ў яго была.

hang-up  n. (about) infml прабле ма, 
«пу нкцік», ко мплекс

hanker  v. (after/for) мо цна жада ць, 
пра гнуць (чаго-н.); ве льмі хаце ць

hanky, hankіе n. infml насо ўка
haphazard adj. derog. выпадко вы, 

неабду маны; зро блены наўга д/наўда чу

hapless  adj. fml няшча сны; няўда ч-
лівы

happen  v. 1. адбыва цца, здара цца; 
happen to smb./smth. адбыва цца, здара цца з 
кім-н./чым-н. 2. ака звацца, апына цца (дзе-н.) 
выпадко ва; I happened to be there. Я выпадко-
ва быў там. ♦ anything can/might happen усё 
мо жа зда рыцца/адбы цца; these things hap-
pen тако е здара ецца; as it happens/happened 
на здзіўле нне; He agrees with me, as it hap-
pens. На здзіўленне, ён згодны са мною; it so 
happened that… так зда рылася, што...
happen on  phr.v. dated знайсцı  
што-н. выпадко ва

happening  n. падзе я, здарэ нне; вы-
падак

happenstance  n. lit. вы падак, 
выпадко вае здарэ  нне (асабліва, калі мае 
добрыя вынікі) 

happily  adv. 1. шчаслı ва; The children 
were playing happily. Дзеці весела гулялі. 
2. на шча сце; Happily, I found her ring. На 
шчасце, я знайшоў яе пярсцёнaк. 

happiness n. шча сце
happy  adj. 1. шчаслı вы 2. (with/about) 

задаво лены, вясёлы 3. уда чны, спрыя льны; 
падыхо дзячы 4. уда члівы, паспяхо вы ♦ a/the 
happy event нараджэ нне дзіця ці; a/the happy 
medium залата я сярэ дзіна; many happy re-
turns (of the day) (віншу ю) з Днём нара-
джэн ня; Happy New Year! З Но вым го дам!

happy-go-lucky  adj. бестурбо т-
ны, бесклапо  тны; вясёлы; live in a happy-go-
lucky way жыць бестурбо  тна

harass   v. 1. турбава ць, трыво-
жыць; вымо тваць, зму чваць 2. пастая нна 
атакава ць (ворага) 

harassed adj. 1. зму чаны, стом-
лены 2. устрыво жаны, заклапо  чаны; I felt ha-
rassed by all the work at the offi ce. Я адчуваў 
сябе знясіленым ад усёй гэтай работы.

harassment n. турбо-
та, кло пат

harbor AmE = harbour
harbour1 n. га вань; прыста нішча (так-

сама перан.)
harbour2  v. 1. даць прыту лак; хава ць, 

прыкрыва ць; harbour a criminal хава ць 
злачы нцу; harbour refugees даць прыту лак 
бе жанцам/уцекача  м 2. затаı ць (злосць, пачуц-
цё помсты, падазрэнні і да т.п.); He began to 
harbour doubts about her promise. У яго 
закралася сумненне ў тым, што яна выканае 
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абяцанне. ♦ harbour a grudge against smb. ≅ 
мець во ка на каго -н. 

hard1  adj. 1. цвёрды; жо рсткі; му  лкі 
2. (for) ця жкі (для выканання, для разумення 
і да т.п.) 3. стара нны, упа рты; цвёрды 
4. стро гі, суро вы; бязлı тасны, лю ты, жо рсткі 
♦ be hard on smb./smth. быць стро гім/суро-
вым з кім-н.; трыма  ць каго -н. у стро гасці; 
быць несправядлı вым з кім-н.; дрэ  нна абы-
хо дзіцца з чым-н., не берагчы  ад пашко дж-
вання; drive/strike a hard bargain заклю-
чыць вы гадную здзе лку, дзе йнічаючы цвёрда 
і агрэсı ўна; give smb. a hard time спецыя ль-
на ўскладня ць жыццё каму -н.; hard and fast 
непахı сны, цвёрды; жо рсткі; стро га азна ча-
ны; непару ш ны; вы значаны раз і назаўсёды; 
(as) hard as nails бязду шны, бессардэ  чны, 
бязлı тасны, лю ты, жо рсткі; hard cheese 
нешанцава  нне, няўда  ча; hard going не  шта 
ця ж кае, што патрабу  е шмат намага  нняў, 
вы  сілкаў (каб зрабіць, зразумець і да т.п.); 
hard luck/lines! (табе ) не пашанцава ла!; 
make hard work of smth. перастара цца; тра-
ціць больш сіл і ча  су, чым трэ ба на што-н.; 
no hard feelings? вы не пакры ўдзіліся?/вы не 
крыўду еце?; too much like hard work якı  
патрабу е шмат намага нняў, вы сілкаў 

hard2  adv. 1. мо цна, інтэнсı ўна; энергı ч-
на 2. руплı ва, cтара нна; насто  йліва 3. ця жка, 
насı лу 4. ве льмі шмат, празме  рна; зана дта 
♦ be hard up for smth. адчува ць няста чу ў 
чым-н.; hard on smth. ве льмі ху тка пасля  
чаго -н., неўзаба ве; take smth. hard быць 
вель мі засму чаным чым-н.; be hard pressed/
pushed/put to do smth. быць у ця жкім стано-
вішчы 

hardback  n. кнı га ў цвёрдым пе-
раплёце/цвёрдай во кладцы

hardball  n. 1. звыча йны бейсбо л (у 
адрозненне ад міні-бейсбола) 2. рашу чая, 
непахı сная мане ра паво дзін (звычайна пра 
палітыкаў)

hard-boiled  adj. зва ранае ўкруту  ю 
(пра яйка)

hard cash  n. BrE гро шы, ная ўныя 
гро шы, гато ўка

hard core1 n. ядро , цэнтр арганіза цыі
hard-core2 adj. жо рсткі, цвердало  бы
hard currency n. fi nance валю та, 

што свабо дна канверсу ецца 
harden  v. 1. рабı ць цвёрдым; рабı  цца 

цвёрдым; зацвердзява ць, цвярдзе ць; The ce-
ment hardened. Цэмент зацвярдзеў. 2. умацо ў-

ваць; загарто ўваць; загарто ўвацца; harden 
steel загарто ўваць сталь 3. рабı ць неадчува ль-
ным; рабı цца неадчува льным, жо рсткім; 
harden one’s heart against smb. стаць бязлı-
тасным да каго -н.; harden smb. to smth. 
рабı ць каго-н. загартава ным, выно слівым да 
чаго-н.; умацо ўваць; harden to labour пры-
вы кнуць да ця жкай пра цы; harden the body/
oneself against cold прывуча ць це ла/сябе  да 
хо ладу

hard-fi sted  adj. скупы , сква пны, 
хцı вы, скна рлівы

hard-headed  adj. 1. практы чны, 
цвяро зы; He is a hard-headed businessman. У 
яго ёсць хватка бізнесмена. 2. упа рты, цвер-
дало бы

hard-hearted  adj. бессардэ  чны, 
бязду шны, чэ рствы; бязлı тасны, жо рсткі

hard labour n. ка тарга
hard-line  adj. якı  прытры мліваецца 

жо рсткай лı ніі; непада тлівы, няўсту пчывы, 
бескампрамı сны (пра палітыка або паліты-
ку каго-н.)

hardly  adv. 1. наўра д; малавераго дна; 
There’s hardly any time left. У нас зусім не за-
сталося часу. 2. ледзь, як то лькі; Hardly had 
she found the place to hide, when the door burst 
open. Ледзь толькі яна знайшла месца, каб 
схавацца, як дзверы расчыніліся.

hard of hearing adj. тугı  на ву ха
hard-pressed adj. якı  знахо  дзіцца ў 

склада ным стано  вішчы (асабліва з-за неда-
хопу часу, грошай і да т.п.) 

hardship n. няго да, няста ча; It was no 
hardship to do this. Гэта было няцяжка 
зрабіць.

hard shoulder  n. BrE або чына 
(дарогі для машын)

hard up  adj. infml якı  жыве  ў бе д-
насці, це рпіць няста чу, ма е патрэ бу; hard up 
students студэ нты без капе йкі ў кішэ  ні; The 
company is hard up for new ideas. Кампаніі 
 вельмі патрэбны новыя ідэі.

hardware  n. 1. камп’ю тарнае аб-
сталява нне 2. скабяны я вы рабы 3. : military 
hardware узбрае нне (танкі, гарматы і 
да т.п.)

hardwood n. цвёрдая драўнı на
hard-working adj. працавı ты
hardy  adj. 1. выно слівы, загартава  ны 

(пра людзей, жывёл) 2. bot. марозаўсто й лівы
hare n. за яц; European hare за яц-руса к; a 

young hare зайчаня , зайчанё
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hare-brained  adj. infml дурны , 
неразу мны, бязду мны, безразва жны; недарэ ч-
ны, бессэнсо ўны; a hare-brained action 
бязду мны ўчы нак; a hare-brained suggestion 
недарэ чная прапано ва

harem n. гарэ м
hark  v. dated (толькі ў загадным ладзе) 

слу хайце!
hark back  phr.v. (to smth.) 
1. вярну цца, зноў звярну  цца (да тэмы, раз-
мовы і да т.п.) 2. напаміна ць (пра што-н.), 
нага дваць (што-н.) 

harlequin n. арлекı н; клоўн; пая ц
harm1  n. шко да; зло; несправядлı васць 

♦ no harm done гэ та не нарабı ла шко ды; out 
of harm’s way у бяспе чным ме сцы, стано -
вішчы і да т.п; дале  й ад граху ; there is no 
harm in (smb.’s) doing smth./it does no harm 
(for smb.) to do smth. у гэ тым няма  нічо га 
дрэ ннага

harm2  v. шко  дзіць; кры  ўдзіць; прычы-
ня ць боль 

harmful adj. (to) шко дны
harmless  adj. (to) няшко  дны; бяс-

шко дны
harmonic adj. 1. гарманı чны; стро й-

ны 2. музы чны, мелады чны
harmonica n. губны  гармо нік
harmonious  adj. 1. гарманı чны; 

якı  гарманізу е; сугу чны 2. дру жны, зго дны, 
адпаве дны; мı рны 3. мелады чны, мілагу чны

harmonize, BrE -ise  v. 1. (with) 
гарманı раваць; адпавяда ць, спалуча цца; Pink 
doesn’t harmonize with red. Ружовы не гар-
маніруе з чырвоным. 2. узгадня ць, пага-
джаць; суразме рваць; harmonize one’s wish-
es with one’s abilities суразме рваць жада нні з 
магчы масцямі 3. (with) гарманізава ць; зла-
джана спява ць і ігра ць

harmony  n. 1. зго да, сула днасць; 
мір; live in harmony жыць у зго дзе 2. mus. 
гармо нія, сугу чнасць; мілагу чнасць, зла джа-
насць гуча ння

harness1  n. 1. збру я, ву праж 2. рамянı  
бяспе кі (у машыне) ♦ be in harness быць 
заня тым штодзённай пра цай, цягну ць ля мку; 
be in harness (with smb.) BrE працава ць ра-
зам з (кім-н.), це сна супрацо ўнічаць

harness2  v. 1. (to) запрага ць; прывя з-
ваць (да чаго-н.) з дапамо  гай ву пражы 
2. утаймо ўваць, скара  ць (раку, вадаспад і 
да т.п.) 

harp1 n. а рфа

harp2  v. 1. ігра ць на а рфе 2. (on/upon) 
гавары ць, бубнı ць адно  і то е ж
harp on  phr.v. шмат гавары ць; 
балбата ць няспы нна

harpist n. арфı ст; арфı стка
harpoon n. гарпу н
harpsichord n. клавесı н
harrow1 n. барана 
harrow2  v. 1. баранава ць 2. му чыць; 

прыно сіць паку ты
harrowing adj. 1. жахлı вы, жу дасны, 

страшэ нны 2. паку тлівы, балю чы, нясце рпны
harsh  adj. 1. гру бы, рэ зкі 2. суро вы; 

непрые мны; лю ты; a harsh winter суро вая 
зіма 3. крыклı вы (пра колер)

hart n. але нь-саме ц
harvest1  n. 1. жніво ; harvest time час 

збо ру ўраджа ю 2. ураджа й; a poor harvest 
дрэ нны ўраджа й, няўро д

harvest2 v. збіра ць ураджа й; жаць
harvester  n. 1. убо рачная машы на, 

камба йн; жняя рка 2. жнец; жняя ; той, хто 
збіра е ўраджа й

harvest festival  n. свя та 
ўраджа ю

harvest home  n. кане ц жніва , 
дажы нкі

harvest moon  n. по ўня, бліжэ й-
шая да дня асе нняга раўнадзе нства

has   3-я асоба, адз. л., цяпер. ч. ад 
have

has-been n. infml чалаве к, якı  стра ціў 
былу ю ва жнасць, папуля рнасць, прыгажо сць 
і да т.п.; It is better to be a has-been than a nev-
er-was. Лепш хоць адзін дзень быць кімсьці, 
чым усё жыццё нікім.

hash1  n. 1. стра ва з мя са і бу льбы, нарэ-
заных невялı кімі кава лкамі і пераме шаных 
ра зам 2. мешанı на, блытанı на 3. (таксама 
hash sign) знак # ♦ make a hash of smth. 
 infml рабı ць што-н. дрэ  нна

hash2 n. infml гашы ш; марыхуа на 
hashish n. гашы ш
hasn’t скар. ад has not
hasp  n. за саўка; кручо к; кля  мка; за- 

шчапка
hassle1  n. infml 1. ця жкасць, перашко да 

2. сва рка, ла янка; барацьба , бо йка; give smb. 
some hassle свары цца з кім-н.; пярэ чыць 
каму -н.

hassle2  v. infml дакуча ць, надаку чваць; 
назаля ць; чапля цца; дайма  ць, дапяка ць
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haste n. спе шка; in haste спе хам, паспе ш-
ліва; make haste спяша цца ♦ more haste, less 
speed ≅ паво  лі е  дзеш – далёка ста  неш; па-
ма лу е дучы – дале й зае дзеш; haste makes 
waste ≅ паспе х – людзя м на смех

hasten  v. 1. спяша цца; ху тка, не 
адклада ючы рабı ць (што-н.); hasten to re-
mark адра зу/не адкла дваючы заўва жыць 
2. fml падганя ць, прыспе шваць (каго-н.) 
3. паскара ць (крокі, ад’езд і да т.п.)
hasten away phr.v. : hasten away 
home паспяша цца да ха ты

hastily  adv. 1. ху тка, спяша ючыся; у 
спе шцы, спе хам 2. неабду мана, неразва жліва

hasty  adj. 1. паспе шны, паспе шлівы 
2. неабду маны, неразва жлівы; hasty decision 
паспе шнае/неабду манае рашэ  нне

hat n. капялю ш ♦ go hat in hand (to smb.) 
прасı ць (каго -н.) ліслı ва/уго дліва; keep smth. 
under your hat infml трыма ць што-н. у 
сакрэ це; my hat! BrE, dated трэ ба ж!; 
невераго дна!; out of a/the hat наўздага д; take 
one’s hat off to smb./hats off to smb. infml 
захапля цца кім-н., пакланя цца каму -н., ста -
віцца з вялı кай паша най да каго -н.; throw 
one’s hat into the ring прыня ць вы клік на 
спабо рніцтва, абвясцı ць пра наме р удзе ль-
нічаць у спабо рніцтве

hatch1 n. 1. люк 2. аке нца ў сцяне  памı ж 
двума  пако ямі, асаблı ва ку хняй і стало  вай, 
праз яко е падае цца е жа 3. дзве ры (у самалё-
це, касмічным караблі і да т.п.) ♦ down the 
hatch! infml вы п’ем!; ва ша здаро ўе!; (пі) да 
дна!

hatch2  v. 1. высе джваць (куранят); We 
hatched the eggs by keeping them in a warm 
place. Мы вывелі куранят, трымаючы яйкі ў 
цяпле. 2. (out) вылу плівацца (з яйка); Three 
eggs have already hatched (out). З трох яек 
ужо вывеліся кураняты. 3. (up) выно шваць, 
распрацо ўваць (ідэю, план); hatch (up) a plot 
заду мваць змо ву 

hatchet n. сяке рка
hate1 n. 1. няна вісць; агı да; a look of hate 

по зірк, по ўны няна вісці 2. infml аб’е кт няна-
вісці; He is her pet hate. Яна яго цярпець не 
можа.

hate2  v. 1. ненавı дзець, не выно сіць (ка-
го-н./што-н.); адчува ць агı ду 2. ве льмі шка-
да ваць (аб чым-н.), ве льмі не жада ць (ча-
го-н.); I hate troubling you. Мне вельмі не хо-
чацца турбаваць вас; I hate talking about it. 
Мне  вельмі непрыемна гаварыць пра гэта. 

♦ hate smb.ʼs guts мо цна ненавı дзець каго -н., 
адчу ваць агı ду да каго -н.

hateful adj. ненавı сны, по ўны няна вісці
hath v. dated = has
hatred  n. (for/of/towards) няна вісць; 

агı да; racial hatred ра савая няна вісць
hatter  n. dated 1. капялю шны ма йстар, 

капялю шнік; капялю шніца 2. гандля р або  
гандля рка капелюша мі

hat-trick  n. 1. тры мячы  за пар, забı-
тыя ў гульнı  адны м спартсме нам 2. тры 
перамо гі, атры маныя за пар адны м чалаве кам

haughty  adj. фанабэ рысты, ганарлı вы; 
напы шлівы, пыхлı вы

haul1 n. 1. вялı кая ко лькасць чаго -н. (асаб-
ліва ўкрадзенага ці незаконнага); The haul of 
money, stolen from the bank, hasn’t been found 
by the police. Паліцыя не знайшла грошы, 
якія былі ўкрадзены ў банку. 2. (у спорце) 
вялı кая ко лькасць ачко ў, гало ў і да т.п.; Her 
haul of 30 points in a season is the best result in 
her career. 30 ачкоў за сезон – найлепшы 
вынік за ўсю яе кар’еру. 3. про йдзеная адле г-
ласць; рэйс 4. уло ў

haul2 v. 1. цягну  ць; цягну цца (цераз сілу); 
валачы;  валачы ся 2. ве сці або  цягну ць (ка-
го-н.) сı лаю 3. выкліка ць (у суд); прыця гваць 
♦ haul smb. over the coals рабı ць каму  -н. 
вымо ву; дава ць наганя й каму -н.

haulage  n. BrE 1. даста ўка, пераво з, 
транспарціро ўка; a haulage fi rm фı рма, яка я 
займа ецца даста ўкай 2. кошт даста ўкі, 
пераво зу

haunch  n. 1. бядро , клуб; ля жка, 
сцягно 2.сцягно кумпя к (у жывёліны)

haunt1  n. улюбёнае ме сца; ме сца, яко е 
ча ста наве дваецца; Is it your haunt? Ты часта 
ходзіш сюды?

haunt2  v. 1. з’яўля цца (пра здань) 
2. прыгнята ць, не дава ць спако ю (аб думках) 
3. не дава ць спако ю (каму-н.), му чыць, 
трыво жыць (каго-н.)

haunted  adj. неспако йны; устрыво  -
жаны, устурбава ны

haunting  adj. якı  прасле дуе, дайма е, 
не дае  спако ю; надаку члівы, неадчэ пны (пра 
мелодыю, рытм і да т.п.)

have  v. (had) 1. мець, вало даць; He 
has a dog. У яго ёсць сабака. 2. склада цца; 
The book has three parts. Кніга складаецца з 
трох частак. 3. мець, дэманстрава ць пэ ўную 
я касць; She had enough courage for this. У яе 
хапіла мужнасці для гэтага. 4. быць павı н-
ным, му сіць; I have a duty to care for the chil-



have 276 hazel

dren. Я павінен паклапаціцца пра дзяцей. 
5. трыма ць (каго-н./што-н.); I couldn’t see 
what he had in his hands. Я не бачыў, што ён 
трымаў у руках. 6. пакла сці (што-н.), тры-
маць, захо ўваць (што-н.) у пэ ўным ме сцы; 
I soon had the butterfl y in the net. Я хутка зла-
віў матылька ў сетку. 7. адчува ць, перано сіць 
(боль, хваробу); I have a toothache. Мне 
баляць зубы. 8. право дзіць (час); have a good 
time до бра (прые мна) ба віць час 9. аргані-
зоў ваць падзе ю; have a party арганізава ць, 
праве сці вечары ну 10. е сці, піць; have break-
fast/lunch/dinner сне даць/абе даць/вячэ  раць 
11. рабı ць (што-н.); have a bath прыма ць ван-
ну 12. нарадзı ць (дзіця); She has had a baby. 
Яна нядаўна нарадзіла дзіця. 13. атрыма ць 
(што-н.); She has just had a letter from him. 
Яна толькі што атрымала ліст ад яго. 
14. клапацı цца (пра каго-н.); займа ць/за-
баўля ць (каго-н.) у сваı м до ме; have guests 
прыма ць гасце й 15. найма ць, браць/прыма ць 
на пра цу; have smb. as designer наня ць ды-
зайнера 16. : have smth. done (перадае дзе-
янне, утворанае згодна з ініцыятывай/жа-
даннем каго-н. або супраць яго волі) сказа ць/
загада ць зрабı ць што-н. для сябе ; тра піць у 
што-н., падпа сці пад што-н, зве даць/пера-
несці што-н. ад рукı   каго -н.; I had the coat 
cleaned. Мне пачысцілі паліто; He had his 
money stolen. У яго ўкралі грошы; have one’s 
hair done зрабı ць прычо ску 17. : have smb. 
do smth. прыму сіць каго -н. зрабı ць што-н.; 
зрабı ць так, каб хто-н. зрабı  ў што-н.; He al-
ways can have people listen. Ён заўсёды можа 
зрабіць так, каб яго слухалі. 18. : have to + 
infi nitive (азначае неабходнасць) быць павı н-
ным, му  сіць; He has to go. Яму трэба ісці. 
19. дапаможны дзеясл. для ўтварэння фор-
маў Perfect; Have you had the news? Вы ўжо 
чулі навіны?; have (got) smth. against smb./
smth. не любı ць каго -н./што-н. з пэ  ўнай 
прычы ны; have smb. back дазво ліць (мужу, 
жонцы) вярну цца наза д пасля  расста ння; 
have smth. back атрыма ць што-н. наза  д; 
have (got) smth. on smb. infml ве даць што-н. 
дрэ ннае пра каго -н. ♦ had better лепш, ле-
пей; You had better stay. Вам лепш застацца; 
have done with smth. пако нчыць з чым-н.; 
have had it infml быць у ве льмі дрэ нным ста-
не; быць ве льмі сто мленым; не мець ша  нцу 
вы жыць, перажы ць не шта; быць не ў ста не 
цярпе ць/выно сіць (што-н.); have it (that…) 
сцвярджа ць, заяўля ць (што-н.); have (got) it/
that coming (to you) атрыма ць па заслу гах; 

have it in for smb. infml адкры та не любı ць 
каго -н.; have it in you (to do smth.) infml 
быць здо льным/мець здо льнасці (зрабı  ць 
што-н.); not having any infml не жада ць слу-
хаць каго -н./ве рыць каму -н.
have in  phr.v. мець запа с чаго -н. (у 
доме, на складзе і да т.п.)
have on  phr.v. 1. быць апра нутым 
(у што-н.) 2. мець (што-н.) уклю чаным, пра-
цуючым 3. быць заня тым (чым-н.) 4. падма-
ну ць, ашука ць (каго-н.)
have out  phr.v. 1. выдаля ць, вы-
маць (што-н.) 2. высвятля ць пыта нне, выяс-
ня ць адно сіны, вы светліць усё да канца  
have up  phr.v. infml прыця гваць да 
адка знасці, да суда  (за што-н.)

haven  n. прыту лак; прыста нішча, 
прыста нак

haven’t скар. ад have not
havoc  n. спусташэ нне, разбурэ нне; 

play havoc (with)/wreck havoc (on) спуста-
ша ць, раз бура ць; се яць сму ту

hawk1  n. 1. zool. я страб 2. драпе жнік 
(таксама пра чалавека)

hawk2  v. палява ць з я страбам або  со ка-
лам; хапа  ць здабы  чу на ляту  , лавı  ць нася-
ко мых (пра птушак); налята ць, напада ць (на 
каго-н.)

hawk3 v. адка шлівацца; адха рквацца 
hawk4 v. гандлява ць уразно с; гандлява ць 

на ву ліцах; распаўсю  джваць, разно сіць (чут-
кі, плёткі і да т.п.); hawk news about раз-
но сіць ве сткі

hawker n. ву лічны гандля р 
hawthorn n. bot. глог
hay n. 1. се на 2. AmE, infml невялı кая су ма 

гро шай ♦ make hay while the sun shines ≅ 
касı , каса , паку ль раса ; гні дрэ  ва, паку ль 
маладо е

hay fever n. med. се нная ліхама нка
haymaking n. сенако с
haystack  n. стог се на, тарпа , торп, 

сцı рта
hazard1  n. (to) ры зыка; небяспе ка; 

hazard lights авары йная сігналіза цыя
hazard2  v. 1. асме львацца, адва жвац-

ца; асме ліцца вы казаць прапано ву 2. fml 
рызыкава ць, ста віць на ка рту

hazardous  adj. рызыко ўны; небяс-
печны

haze  n. 1. смуга ; тума н 2. няя снасць 
 ро зуму або  ду мкі

hazel1  n. арэ  шнік, ляшчы  ннік, ляш-
чэ ўнік
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hazel2 adj. све тла-кары чневы, ка ры (пра 
вочы)

hazelnut n. фунду к, лясны  арэ х
hazily  adv. тума нна, няя сна, невы-

разна, цьмя на; імглı ста
haziness  n. невыра знасць, няпэ  ў-

насць, неакрэ сленасць
hazy adj. 1. тума нны, затума нены; няя с-

ны, засла ны мгло й; hazy weather пахму рнае 
надво р’е; hazy wood лес, аху таны мгло й; a 
hazy view тума нныя да лі 2. няя сны, неакрэ-
слены, няпэ  ўны; I have a hazy idea… Мне 
здаецца… 3. (пра чалавека) няўпэ ўнены, 
збянтэ жаны, паста ўлены ў тупı к

H-bomb n. = hydrogen bomb
he pron. ён
head1  n. 1. галава ; верх, пача так; from 

head to foot/toe па ўсı м це ле, з галавы  да 
ног; the head of the river пача так ракı  
2. кіраўнı к; правады р; the head of the gov-
ernment кіраўнı к ура да; be at the head (of) 
узнача льваць; быць на чале  (чаго-н.); over 
smb.’s head на вышэ йшай паса дзе, чым хто-н. 
3. ро зум, здо льнасць; Use your head before 
making such a serious decision. Падумай доб-
ра перад тым, як прымаць такое сур’ёзнае 
рашэнне. 4. чалаве к; the crowned heads 
каранава ныя асо бы ♦ a/per head на ко жнага 
чалаве ка; above/over smb.’s head зана дта 
склада ны для разуме ння; bang/knock smb.’s 
heads together infml рашу чымі ме рамі 
прыміры ць тых, хто сва рыцца; be banging 
one’s head against a brick wall infml упа рта 
рабı ць што-н., асаблı ва то е, што не дасць 
стано ўчага вы ніку; be/stand head and shoul-
ders above smb./smth. быць на галаву  (не-
параўна льна) вышэ йшым за каго -н./што-н.; 
bite/snap smb.’s head off infml зло сна кры-
чаць на каго -н., асаблı  ва без прычы ны; bury/
hide one’s head in the sand хава ць галаву  ў 
пясо к, прытры млівацца стра усавай палı тыкі; 
do smb.’s head in BrE, infml саро міць, бянтэ-
жыць каго -н.; раздражня ць каго -н.; do smth. 
standing on one’s head infml рабı ць што-н. 
лёгка, без вялı кіх нама ганняў; not to get 
one’s head round smth. BrE, infml быць не 
здо льным зразуме ць што-н.; get one’s head 
down infml засну ць; паспа ць; give smb. their 
head дазво ліць каму  -н. рабı ць то е, што хо-
чацца, не спыня ць, не перашкаджа ць; go 
head to head with smb. дзе йнічаць ра зам/
супо льна з кім-н.; go to one’s head (пра алка-
голь) уда рыць у галаву ; have a good head on 

one’s shoulders быць разу мным чалаве кам, 
мець све тлую галаву ; have a head for smth. 
1) быць здо льным да чаго -н.; He has a head 
for business. У яго ёсць здольнасці да бізнесу. 
2) не перано сіць чаго -н.; My mother doesn’t 
have a head for heights. Мая маці баіцца 
вышыні; have one’s head in the clouds лу-
наць у во блаках/абло ках; have one’s head 
screwed on (the right way) infml быць ра-
зумным чалаве кам; head fi rst 1) упе рад 
галаво ю 2) не паду маўшы до бра; head over 
heels in love быць па ву шы закаха ным; heads 
will roll (for smth.) гало вы паляця ць (за што-н.); 
hold one’s head high/hold up one’s head 
высо ка трыма ць галаву ; keep/get one’s head 
down стара цца не прыця гваць да сябе  ўва гу; 
keep one’s head/keep a cool head застава цца 
спако йным у склада най сітуа цыі; keep one’s 
head above water  ле дзьве зво дзіць канцы  з 
канца мі; laugh/scream one’s head off infml 
смяя цца/крыча  ць шмат і ве льмі гу чна; lose 
one’s head згубı ць галаву ; make head or tail 
of smth. зразуме ць што-н., разабра цца ў 
чым-н.; out of/off your head BrE, infml 
звар’яце лы; якı  сябе  не кантралю е з-за ўздзе-
яння алкаго лю ці нарко тыкаў; put heads to-
gether ра  іцца, ра  дзіцца; суме  сна кансульта-
ва цца, абмярко ўваць; stand/turn smth. on its 
head перавярну ць што-н. з ног на галаву ; 
turn smb.’s head закруцı ць галаву  каму -н. 
(пра поспех)

head2  v. 1. (for) накіро ўвацца, трыма ць 
курс 2. узнача льваць, кірава ць 3. стая ць 
напе радзе, быць пе ршым (у спісе, чарзе і 
да т.п.) 4. пачына ць, быць загало ўкам 5. за-
біва ць/ад біва ць мяч галаво й (у футболе) ♦ be 
heading/headed for smth. накліка ць (бяду), 
напро швацца (на непрыемнасці)
head off  phr.v. 1. паказа ць пра-
вільную даро гу (каму-н.); накірава ць у пра-
вільным напра мку (каго-н.) 2. прадухіля ць, 
адхіля ць; папярэ джваць
head up  phr.v. узнача льваць, кіра-
ваць

headache n. 1. галаўны  боль; I have a 
splitting headache. У мяне расколваецца гала-
ва. 2. турбо та, кло пат

headband  n. галаўна я павя зка, 
 сту жка

headdress n. галаўны  ўбор
headgear n. галаўны  ўбор
heading  n. 1. загало вак 2. ру брыка, 

раздзе л
headland n. мыс
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headless  adj. абезгало ўлены ♦ run 
around like a headless chicken рабı ць што-н. 
ве льмі акты ўна, але  неарганізава на, таму  
непаспяхо ва

headlight  n. 1. фа ра (аўтамабı ля) 
2. святло  ад фа ры (аўтамабı ля); full/dimmed 
headlights да льняе/блı зкае святло 

headline  n. 1. загало вак (газетнага 
артыкула, асабліва на першай старонцы) 
2. каро ткі змест апо шніх навı н (на радыё, 
тэлебачанні) ♦ grab/hit/make the headlines 
тра піць у загало ўкі газе т; шыро ка асвятля ц-
ца ў дру ку; вы клікаць сенса цыю

headlong1 adj. 1. неабду маны; а head-
long decision неабду манае рашэ  нне 2. бу рны, 
нястры мны; шалёны, імклı  вы, імпэ тны; а 
headlong fl ight панı чныя ўцёкі

headlong2  adv. 1. галаво й упе рад 
2. неабду мана, стрымгало  ў 3. шалёна, імклı -
ва, імпэ тна; He rushed headlong into danger. 
Ён кінуўся насустрач небяспецы на скрут га-
лавы.

headmaster  n. дырэ  ктар шко лы 
(асабліва прыватнай)

headmistress  n. дырэ  ктар шко лы 
(пра жанчыну)

head-on adj. 1. лабавы , франта льны; a 
head-on collision лабаво е сутыкне нне 2. у 
лоб; прамы ; a head-on confrontation прамо е 
супрацьстая нне/процістая нне

headphones n. pl. наву шнікі
headquarters  n. (pl. headquar-

ters) 1. штаб 2. цэнтр
headroom  n. 1. прасве т (аркі, мо-

ста); вышыня  тунэ ля або  мо ста над даро гай 
2. уну траная вышыня  (кузава аўтамабіля)

headscarf n. (pl. -ves) ху стка
headset n. наву шнікі з мікрафо нам
head start  n. (on/over) перава га над 

кім-н. (перад пачаткам чаго-н.)
headstone  n. надмагı льны ка мень, 

надмагı льная пліта 
headstrong adj. сваво льны, упа рты
head-to-head1  n. барацьба , бой 

урукапа шную; сутыкне нне твар у твар
head-to-head2  adj. 1. ама ль ро ўны, 

на ро ўных (пра спаборніцтва, схватку і 
да т.п.) 2. блı зкі, рукапа шны (пра бой)

headway  n. рух напе рад, прагрэ с 
♦ make headway пераадо льваючы ця жкасці, 
ру хацца напе рад

headwind n. сустрэ  чны ве цер; ве цер 
у твар 

heady adj. 1. мо цны; п’янкı ; heady beer 
мо цнае пı ва; the heady air of spring п’янко е 
веснаво е паве тра 2. паспе шлівы, гара чы; 
бязду мны (пра чалавека)

heal  v. 1. (up) лячы ць, зале чваць; заго й-
ваць; заго йвацца 2. : heal smb. (of smth.) fml 
выле чваць каго -н. (ад чаго  -н.); супако йваць, 
суціша ць каго -н. 3. пакла сці кане ц чаму -н.; 
пале гчыць што-н.

healer  n. 1. ле кар; знаха р; знаха рка 
2. гаю чы, ле кавы сро дак; сро  дак для паляг-
чэ ння склада най сітуа цыі

healing adj. гаю  чы; лячэ  бны, вырата-
ва льны

health  n. 1. здаро ўе; be in good health 
мець до брае здаро  ўе 2. пра ца па забеспя-
чэнні медыцы нскага абслуго  ўвання 3. дабра-
бы т, даста так, працвіта нне; жыццяздо ль-
насць; the economic health of the country 
эканамı чны ро сквіт краı ны

health centre  n. BrE паліклı ніка; 
медыцы нскі цэнтр

health food  n. здаро вая е жа, дые-
тыч ныя праду кты, здаро вае харчава нне

health insurance n. страхава н-
не здаро ўя, страхо ўка

health resort n. куро рт
health service  n. медыцы нскае 

абслуго ўванне, ахо ва здаро ўя
health spa  n. куро рт (асабліва з мі-

неральнымі крыніцамі)
healthy  adj. здаро вы (у розных знач.); 

have a healthy colour мець квітне ючы вы-
гляд; a healthy sign до брая прыме та; healthy 
air здаро вае паве тра; a healthy way of life 
здаро вы лад жыцця 

heap1  n. 1. (of) ку ча, гру да 2. pl. heaps 
 infml про цьма, пло йма 3. infml стары  аўта ма-
бı ль, драндуле т, калыма га ♦ at the top/bot-
tom of the heap на высо кай/нı зкай пазı цыі ў 
структу ры арганіза цыі або  грама дства; col-
lapse/fall in a heap упа сці ўсім цяжа рам і не 
варушы цца; heaps better/more/older BrE, 
 infml зна чна ле пшы/бо льшы/старэ  йшы 

heap2 v. 1. (up) нагрува шчваць; зва льваць 
у гру ду 2. (on, with) нагружа ць, напаўня ць 
3. (on, with) засыпа ць; зава льваць; heap 
praises on smb. захва льваць, празме рна 
хвалı ць каго -н.; heap smb. with presents 
засыпа ць каго -н. падару нкамі

hear  v. (heard) 1. чуць 2. слу хаць; hear 
from smb. атрыма ць ліст, ве стку ад каго -н.; 
hear of smb./smth. даве дацца пра каго -н./
што-н. ♦ Hear! Hear! Слу шна! Пра вільна! 
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(перадае згоду з чалавекам, які выступае); 
hear tell (of smth.) dated or infml даве дацца 
(пра што-н.) ад ı ншых людзе й, пачу ць (што-н. 
ад каго -н.)
hear out  phr.v. даслу хаць (каго-н.) 
да канца 

heard past, p.p. → hear
hearer n. слуха ч; слуха чка
hearing  n. 1. слых; чу тнасць 2. слу -

ханне спра вы (у судзе) 3. слу ханне, выслу х-
ванне; give smb. a hearing вы слухаць ка-
го-н., даць вы казацца ♦ in/within (smb.’s) 
hearing у ме жах чу тнасці 

hearsay1  n. чу ткі; by/from hearsay па 
чу  тках; take smth. on hearsay прыня  ць 
што-н. на ве ру

hearsay2  adj. заснава ны на чу тках; 
вядо мы па чу тках; hearsay knowledge ін-
фарма цыя з другı х рук; ве данне па чу тках

hearse n. катафа  лк; пахава  льная каляс-
нı ца

heart n. 1. сэ рца; душа  2. пачу цці, каха н-
не, любо ў 3. сярэ дняя ча стка, сярэ  дзіна; the 
heart of the forest не тры ле су 4. са мая ва ж-
ная ча стка (чаго-н.), су тнасць; the heart of 
the matter су тнасць спра вы 5. pl. hearts чы р-
вы (карты) ♦ at heart у глыбінı  душы; be 
sick at heart 1) адчува ць мло  снасць/млосць 
2) тужы ць, нудзı цца; break smb.’s heart 
разбı ць чыё-н. сэ рца; мо цна засмуцı ць, 
расхвалява ць каго -н.; by heart/off by heart 
на па мяць; close/dear/near to smb.’s heart 
блı зкі для чыйго  -н. сэ рца; from the (bottom 
of one’s) heart з глыбінı  сэ рца, шчы ра; give/
lose one’s heart to smb. адда ць сваё сэ  рца 
каму -н., пакаха ць каго -н.; give smb. (fresh) 
heart падбадзёрыць, падтрыма ць каго -н.; 
have a heart! злı туйцеся!; змı луйцеся!; have 
a heart of gold мець залато е сэ рца, быць ве ль-
мі до брым чалаве  кам; have a heart of stone 
мець каме ннае сэ рца, не шкадава  ць ніко га; 
have one’s heart in one’s mouth забая цца, 
спужа цца, спало хацца; ≅ душа  ў пя тках (пра 
стан); have one’s heart in smth. з энтузі-
язмам ста віцца да чаго  -н.; have one’s heart 
in the right place мець до брыя наме ры; heart 
and soul усёй душо й; стара нна, дба й на, 
руплı ва; heart bleeds for smb. сэ рца крывёю 
абліва ецца пры ду мцы пра каго  -н.; lose heart 
па даць ду хам, тра ціць надзе ю, адча йвацца; 
make smb.’s heart leap прыму сіць чыё-н. 
 сэ р ца калацı цца; not have the heart to do 

smth. быць няздо льным, не адва ж вацца 
зрабı ць што-н.; pour out/open one’s heart to 
smb. адкры ць сваю   душу , пачу цці каму -н.; 
set one’s heart on smth./have one’s heart set 
on smth. імкну цца да чаго -н., мо цна пра г-
нуць чаго -н.; take heart from smth. чэ рпаць 
му ж насць у чым-н.; take smth. to heart пры-
ма ць што-н. блı зка да сэ р ца; tear/rip the 
heart out of smth. паш ко дзіць/сап са ва ць са -
мую ва ж ную ча стку ча го -н.; to one’s heart’s 
content до сыць, удо сталь, уво лю, ко лькі ду-
ша  жада е; with all one’s heart ад усёй душы , 
шчы ра, сардэ чна; He is a man after my own 
heart. Гэты чалавек мне даспадобы; His heart 
sank. ≅ Яго душа ў пятках апынулася.

heartache  n. душэ  ўны боль, паку ты; 
го ра; сму так

heart attack n. сардэ чны пры ступ
heartbeat n. пульса цыя сэ рца
heartbreak  n. вялı кае го ра, глыбо кі 

сму так, душэ ўныя паку ты
heartbreaking  adj. балю чы, 

журбо тны, які надрыва  е душу 
heartbroken adj. прыбı ты го рам; 

з разбı тым сэ рцам
heartburn n. пяко тка, пяча йка
hearten  v. ра даваць; падбадзёрваць; 

натхня ць
heart failure  n. пара ліч сэ рца, 

спыне нне сэ рца; сардэ  чная недастатко васць 
або  сла басць

heartfelt  adj. сардэ  чны, шчы ры; She 
gave him her heartfelt thanks. Яна шчыра па-
дзякавала яму.

hearth n. 1. каме нная пліта  або  цэ гла пе-
рад камı нам 2. lit. ха тні агме нь; ро дная ха та; 
long for hearth and home сумава ць без ро д-
нага кута 

heartily  adv. 1. сардэ  чна, шчы  ра; 
пры я зна 2. ве льмі мо цна; I am heartily sick of 
it. Мне гэта смяротна надакучыла. 3. ста-
ранна, з энтузія  змам; eat heartily е сці з апе-
ты там; laugh heartily смяя цца ад душы   

heartland  n. (таксама heartlands) 
цэнтра льная або   са мая ва жная ча стка краı ны, 
кра ю і да т.п. 

heartless adj. бессардэ чны, бязду шны; 
бязлı тасны, жо рсткі

heart murmur  n. med. сардэ чны 
шум, шум у сэ  рцы

heart-rending adj. ве льмі су мны; a 
heart-rending book ве льмі су мная кнı га

heartstrings  n. pl. найглыбе йшыя 
пачу цці; сардэ чныя стру  ны
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heart-to-heart adj. інты мны, сардэ ч-
ны, шчы ры; a heart-to-heart talk задушэ ўная 
размо ва

hearty  adj. 1. шчы ры, сардэ чны; a 
hearty welcome гасцı нны прыём 2. вялı кі, 
бага ты; have a hearty breakfast сы тна/до бра 
пасне даць

heat1 n. 1. гарачыня ; спёка, спяко  та; sum-
mer heat ле тняя спёка; heat haze ма рыва, 
мро іва 2. гара чка, павы шаная тэмперату ра; 
fever heat гара чка; ліхама нка; blood heat 
нарма льная тэмперату ра це ла 3. тэмперату ра 
(звыч. высокая); цяпло  , цеплыня  (у памяш-
канні, машыне і да т.п.); What is the heat of 
the water today? Якая сёння тэмпература 
вады?; Today is 35 degrees of heat. Сёння 35 
градусаў цяпла; moderate heat уме ранае 
цяпло ; Cook in the heat of the oven at 200°. Га-
туйце ў духоўцы пры тэмпературы 200°. 
4. ацяпле нне 5. запа л, імпэ т, заўзя тасць; 
гара чнасць; heat of youth юна цкі запа л; do 
smth. in the heat of the moment зрабı ць 
 што-н. з гара чкі/пагарачы ўшыся 6. на ціск; 
прыму с; put the heat on smb. нацı снуць на 
каго -н., прыпе рці каго -н. да сцяны  7. sport 
ра ўнд (бокс); гіт; забе г, зае зд або  заплы ў на 
пэ ўную дыста нцыю; a fi nal heat фіна льны 
забе г; a dead heat адначасо вы фı ніш 

heat2 v. награва ць; награва цца; ацяпля ць
heat up  phr.v. 1. ажыўля цца, 
узбуджа цца 2. награва ць (што-н.)

heated  adj. 1. узбу джаны, разгара  чаны 
(пра чалавека); гара чы, заўзя ты (пра спрэч-
ку) 2. нагрэ ты (пра пакой, будынак і да т.п.)

heater  n. абаграва льнік; награва  льны 
прыбо р; радыя тар; калары фер; печ

heath  n. пустэ ча, пу стка ♦ one’s native 
heath радзı ма, ро дны кут

heath bell n. bot. кве тка ве расу
heathberry n. бало тная я гада 
heathen1  n. 1. язы чнік; язы чніца; пага -

нец 2. неадукава ны чалаве к
heathen2  adj. язы чніцкі, пага нскі; the 

heathen язы чнікі, пага нцы
heather n. 1. bot. ве рас 2. пу стка, паро с-

лая ве расам
Heathrow  n. Хітро ў (міжнародны 

аэрапорт у Лондане)
heating  n. ацяпле нне; central heating 

цэнтра льнае ацяпле нне
heatstroke n. цеплавы  ўдар
heatwave n. перы яд мо цнай спяко ты
heave  v. (heaved or hove) 1. падыма ць з 

ця жкасцю, выця гваць; heave up the anchor 

падыма ць я кар; heave a boat up on the shore 
выця гваць ло дку на бе раг 2. (with) узды-
мацца і апуска цца; His chest heaved with 
breathing. Грудзі яго ўздымаліся ў такт ды-
хан ню. 3. уздыха ць; стагна ць 4. рабı ць ір-
вотныя ру хі ♦ heave into sight/view fml 
паказа цца на далягля дзе, з’явı цца ў по лі 
 зро ку

heaven n. не ба; нябёсы ♦ (Good) Heav-
ens!/Heavens above! infml Бо жа мой!; О Бо-
жухна!; For heaven’s sake! На ла ску бо жую!; 
the heavens opened пача ўся мо цны дождж

heavenly  adj. 1. бо жы; свяшчэ нны 
2. нябе сны; якı  знахо дзіцца на/у не бе; heav-
enly bodies нябе сныя це лы 3. infml чаро ўны, 
цудо ўны, дзіво  сны; What heavenly weather! 
Якое цудоўнае надвор’е!

heavily  adv. 1. ця жка; heavily loaded 
ця жка нагру жаны; lean heavily upon smb. 
ця жка абапе рціся на каго -н. 2. мару дна, з цяж-
касцю; walk heavily ісцı /ру хацца з ця жкасцю 
3. мо цна, інтэнсı ўна; шмат; heavily under-
lined падкрэ  слены то  ўстай ры сай; suffer 
heavily мо цна пацярпе ць

heaviness  n. 1. ця жкасць 2. гру з-
насць, няўклю днасць; heaviness of move-
ment няўклю днасць ру хаў 3. мару днасць; вя-
ласць 4. дэпрэ сія, прыгне чаны стан; a sense 
of heaviness ця жкае пачуццё

heavy1  n. 1. infml ахо ўнік, выкіда ла; 
грамı ла 2. ScotE мо цнае пı ва

heavy2  adj. 1. ця жкі (у розных знач.); a 
heavy fall ця жкае падзе нне; a heavy suitcase 
ця жкі чамада н; heavy food ця жкая е жа; 
heavy work ця жкая пра ца 2. вялı кі; мо цны; 
высо кі; a heavy blow мо цны ўдар; a heavy 
eater пра гны да яды , абжо ра; a heavy sleep 
м оцны/глыбо  кі сон; a heavy smoker заця ты 
курэ ц; a heavy sound мо цны гук; heavy beer 
мо цнае пı ва; heavy rain мо цны дождж; 
heavy traffi c вялı кі рух; a heavy price высо-
кая цана  3. масı ўны; таўсма ты; a heavy face 
таўсма ты твар; a heavy bro och масı ўная бро ш-
ка 4. то ўсты, гру бы; heavy fabric то ўстае/
гру бае сукно  5. (with) ця жкі, абцяжа раны; 
The bush was heavy with blackberries. Галінкі 
ажыны гнуліся пад цяжарам ягад. 6. магу тны 
(пра машыны); a heavy truck магу тны 
грузавı к 7. загру жаны, якı  патрабу е шмат 
пра цы або  дзе йнасці; а heavy day ця жкі/
загру жаны дзень 8. (on) infml якı  ўжыва е 
шмат (чаго-н.); Older cars are heavy on petrol. 
Старыя машыны спажываюць шмат паліва. 
9. ну дны, неціка вы, ця жкі для ўспрыма ння; a 
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heavy book ця жкая для ўспрыма  ння/неціка-
вая кнı га 10. небяспе чны (пра мора, акіян) 
11. гара чы, ду шны (пра паветра, надвор’е) 
12. вя зкі, глı ністы (пра глебу, грунт) 
13. стро гі, суро вы (пра чалавека) ♦ get heavy 
infml зрабı цца ве льмі сур’ёзным; heavy going 
той, з кім ця жка мець спра ву або  каго  ця жка 
зразуме ць; a heavy heart пачуццё мо цнага 
сму тку; a heavy silence/atmosphere ця жкае 
маўча нне/ця жкая атмасфе ра; have a heavy 
hand 1) быць нязгра бным, няспры тным 2) 
быць суро вым у адно  сінах да людзе й; make 
heavy weather of smth. уяўля ць або  пака з-
ваць  што-н. больш склада ным, чым гэ та ёсць 
на са май спра ве

heavy3  adv. : ♦ hang/lie heavy (on/in) 
непако іць, турбава ць

heavy-duty  adj. 1. трыва лы, 
звышмо цны; прызна чаны для ця жкага рэжы-
му рабо ты (пра адзенне, шыны машыны і 
да т.п.) 2. infml ве льмі сур’ёзны, зна чны; 
I think you need some heavy-duty advice on this 
matter. Думаю, табе патрэбна добрая парада 
ў гэтай справе.

heavy-handed  adj. 1. жо рсткі, 
суро вы, дэспаты чны 2. няспры тны, няўме лы, 
няўклю дны, нязгра бны, нехлямя жы

heavy-hearted  adj. засму чаны, 
журбо тны, марко тны, тужлı вы, су мны

heavyweight  n. 1. баксёр ця жкай 
вагı  2. чалаве к/рэч, якı /яка я ма е вагу , бо ль-
шую, чым звыча йна або   патрэ бна 3. ве льмі 
ва жная асо ба, арганіза цыя, рэч

Hebraic  adj. старажытнаяўрэ  йскі, 
якı  адно сіцца да старажытнаяўрэ  йскай мо вы 
або  іудзе яў

Hebrew1 n. 1. яўрэ й; яўрэ йка 2. іўры т
Hebrew2 adj. яўрэ йскі
heck n., interj. infml лı ха на яго !; a heck of 

a long time страшэ  нна до ўга ♦ for the heck of 
it infml дзе ля заба вы; без мэ  ты, про ста так; 
what the heck! іnfml яко га д’я бла!

heckle  v. перапыня ць прамо ўцу пыта н-
нямі або  гру бымі заўва гамі

hectare  n. гекта р (10 000 кв. 
метраў або 2,5 акра)

hectic fever n. med. сухо  тная га-
ра чка

he’d скар. ад 1. he had 2. he would
hedge1 n. 1. жыва я агаро джа 2. (against) 

страхо  ўка, гара нтыя; a hedge against infl a-
tion гара нтыя ад інфля  цыі 

hedge2  v. 1. увı льваць, ухіля цца (ад 
рызыкі, адказнасці, прамога адказу і да т.п.) 

2. адгаро джваць 3. (against) страхава ць сябе  
(ад праблем, страты і да т.п.) 4. (about/
around, with) fml ста віць/узво дзіць перашко-
ды, заміна ць ♦ hedge one’s bets памянша ць 
ры зыку стра ты або  памы лкі спо сабам 
двайно га закла ду
hedge in  phr.v. акружа ць (каго-н./
што-н. чым-н.)

hedgehog n. во жык
hedgerow  n. жыва я агаро джа; 

полеахо ўная паласа 
hedonism  n. геданı зм, пра га 

асало ды
heed1  n. ува га; кло пат; асцяро жнасць 

♦ give/pay heed (to), take heed (of) надава ць 
пı льную ўва гу (каму-н./чаму-н.)

heed2  v. звярта ць ува гу, улı чваць; ас це-
рага цца 

heedful adj. (of) якı  прыма е (што-н.) да 
ўва гі, асцяро жны, аба члівы, пı льны; heedful 
of advice ува жны да пара ды

heedless adj. (of) неасцяро жны, неаба ч-
лівы, бязду мны, нядба йны

heel1  n. 1. пята  2. абца с ♦ be at/on smb.’s 
heels даганя ць каго -н., гна цца па пята х за 
кім-н., неадсту пна прасле даваць каго -н.; 
bring smb. to heel прыму сіць каго -н. пад па-
радко ўвацца; come to heel 1) (пра чалавека) 
слу хацца (каго-н.), бездако рна падпарадко  ў-
вацца (каму-н.) 2) (пра сабаку) падысцı  блı з-
ка да чалаве ка, якı  паклı каў; take to one’s 
heels уцячы , пусцı цца наўцёкі; turn/spin on 
your heel рэ зка/кру та павярну цца; under the 
heel of smb. lit. пад чыı м-н. прыгнётам, у 
каго -н. пад пято й/абца сам

heel2  v. 1. ста віць абца с або  набо йку 
2. (over) хілı цца, нахіля цца (пра лодку)

hefty adj. 1. вялı кі, здараве  нны (пра ча-
лавека) 2. даво лі вялı кая, немала я (пра суму 
грошай) 3. мо цны, ду жы

hegemony n. fml гегемо нія
heifer n. цялу шка
height  n. 1. вышыня  2. рост 3. узвы шша 

4. (of) верх, вышэ  йшая ступе нь; апаге й; the 
height of glory вяршы ня/апаге й сла вы

heighten  v. узніма ць; узніма цца; уз ды-
ма ць; уздыма цца; узмацня ць; узмацня цца

heir  n. (to, of) спа дчыннік, насле  днік, 
спад кае мца

heiress n. (to) спа дчынніца, насле дніца
heirloom  n. спа дчынная рэч; фамı ль-

ная кашто ўнасць
heist1  n. infml грабе ж, рабава нне, кра-

дзе ж з узло мам
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heist2 v. infml учыня ць рабу нак, крадзе ж 
з узло мам

held past, p.p. → hold2

helicopter  n. верталёт; by helicop-
ter верталётам

heliport  n. аэрадро м/ста нцыя для 
верталётаў

helium n. chem. ге лій
hell1  n. 1. пе кла 2. склада ная сітуа цыя; 

паку та ♦ all hell broke loose infml падня ўся 
страшэ нны вэ рхал; пача ўся сапра ўдны кане ц 
све ту; beat/kick/knock (the) hell out of smb./
smth. infml мо цна аддуба сіць каго -н., збіць 
каго -н. на го ркі я блык; (just) for the hell of it 
infml дзе ля заба вы; без мэ  ты, про ста так; 
from hell infml ве льмі непрые мны (пра чала-
века або рэч), са мы го ршы, якı  то лькі мо жна 
ўявı  ць; get the hell out of… infml збе  гчы, 
змы  ц ца, уцячы ; give smb. hell infml даць 
каму -н. прачуха нку; go to hell in a handbas-
ket AmE, infml ≅ уле зці, як су чка ў збан/ко ла; 
улı  пнуць, як му  ха ў саладу  ху; у бало  та 
 ўс ко чыць; тра піць у не рат (ні ўзад, ні ўпе -
рад); hell for leather BrE, infml, dated на злом 
галавы ; hell is paved with good intentions ≅ 
до брымі наме рамі даро  га ў пе кла вы -
машчана; (come) hell or high water ≅ ці пан 
ці прапа ў; like hell infml мо цна, шалёна, па-
д’я бальску; work like hell працава ць як у пек ле; 
I miss you like hell. Я моцна сумую па табе; 
play (merry) hell with smb./smth. BrE, infml 
разбуры ць дашчэ нту; сапсава ць, злама ць 
што-н.; скале чыць, зняве чыць каго -н.; annoy 
the hell out of smb. infml мо цна раздражня ць 
каго -н.; scare the hell out of smb. infml мо цна 
пало хаць каго -н.; to hell and back infml 
(прайсцı ) праз склада ныя абста віны

hell2  interj. чорт (пабяры )! (перадае пры-
красць, незадаволенасць, раззлаванасць); Oh, 
hell! I’ve missed the last train. От чорт! 
Я спазніўся на апошні цягнік; Bloody hell! О, 
праклён!/О, пракля цце!

he’ll скар. ад he will
Hellene n. (cтаражы тны) грэк, элı н
Hellenic  adj. старагрэ  часкі, элı  нскі 

(гісторыя, мова, культура); the Hellenic Re-
public Грэ чаская рэспу бліка

Hellenistic  adj. эліністы чны, якı  
адно сіцца да элінı зму

hellion n. AmE гарэ за,сваво льнік
hellish adj. infml агı дны, бры дкі
hello interj. прывіта нне; алё; гэй! 
helm n. 1. штурва л, стырно , руль 2. ула-

да; кірава нне; at the helm за штурва лам; ва 
ўла дзе

helmet n. шлем
helmsman  n. (pl. -men) рулявы , 

стырнавы 
help1 n. 1. дапамо га 2. памага ты; памага -

тая 3. the help рабо тнік, слуга , прыслу га, 
наймı чка 4. сро дак, парату нак ♦ there is no 
help for it гэ тага не льга пазбе гнуць 

help2  v. 1. (with) дапамага ць; help down 
дапамагчы   сысцı   ўніз 2. садзе  йнічаць, 
спры я  ць; that doesn’t help the situation гэ та 
спра ве не дапамо  жа 3. аблягча ць, прыно сіць 
палёгку; The pills helped the headache. Пілюлі 
аблегчылі галаўны боль. 4. падава ць (ежу, 
напоі); help smb. to smth. частава ць каго -н. 
чым-н.; help oneself to smth. частава цца 
чым-н.; браць сабе  (ежу, напоі); help your-
self, please! часту йцеся, калı  ла ска! 5. infml 
(неадабральна) укра сці, узя ць без дазво лу; 
He had been helping himself to the money in the 
cash register. Ён пастаяна краў грошы з касы. 
♦ give/lend a helping hand дапамагчы   (ка-
му-н.); God/Heaven help you infml памага й 
вам Бог; it can’t be helped нічо га не зро біш; 
one cannot help doing smth./one cannot help 
but do smth. не льга стрыма  ць, пра ду хілı ць 
не шта; немагчы  ма стрыма цца ад не ча га; We 
couldn’t help laughing (crying). Мы не маглı  
стрыма ць смех (слёзы). 
help off  phr.v. (with) памагчы  (ка-
му-н.) зняць адзе жу/во пратку
help on  phr.v. садзе йнічаць, спры-
яць, дапамага ць; help on (with) памагчы  (ка-
му-н.) апрану ць адзе жу/во пратку
help out phr.v. 1. вы весці з ця жкага 
стано вішча, вы ратаваць, вы бавіць з бяды , 
дапамагчы  2. падава ць (ежу); She helped out 
fi sh and chips. Яна расклала па талерках рыбу 
са смажанай бульбай. 

helpful adj. 1. (for) кары сны 2. паслу ж-
лівы, услу жлівы, гато вы дапамагчы 

helping n. (of) по рцыя (ежы)
helpless  adj. 1. бездапамо  жны 2. да-

рэ м ны, бескары сны; She was helpless with 
tears. Яна ніяк не магла стрымацца ад плачу.

helter-skelter1 n. спіра льная го рка 
(атракцыён)

helter-skelter2  adj. неаха йны, 
зроб лены абы-я к, у спе шцы; неарганізава ны

hem1 n. падру бачнае шво; кайма  
hem2 v. падру бліваць; аблямо ўваць, уп ры-

го жваць каймо й ♦ hem and haw AmE мя м-
ліць, запіна цца; вага цца, не раша цца
hem in  phr.v. акружа ць (каго-н./
што-н. чым-н.)
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he-man  n. (pl. he-mеn) сапра ўдны 
мужчы на

hematology AmE = haema tology
hemisphere n. паўша р’е
hemlock n. 1. bot. балігало ў 2. атру та 

з балігало ву
hemoglobin AmE = haemoglobin
hemophilia AmE = haemophilia
hemophiliac AmE = haemophiliac
hemorrhage AmE = haemorrhage
hemorrhoids AmE = haemorrhoids
hemp n. bot. кано плі
hen n. ку рыца; a hen pheasant са мка фа-

зана
hence  adv. fml адсю ль; пагэ таму; дзе ля 

таго ; з гэ тай пары /з гэ тага ча су; six days/
weeks hence шэсць дзён/ты дняў з гэ  тай 
пары; go hence паме рці

henceforth  adv. fml з гэ тага ча су, 
нада лей, надале й, у дале йшым

henchman n. (pl. -mеn) прыхı льнік; 
памага ты; пры  хвасцень; саўдзе льнік

hencoop  n. кура тнік; кле тка для 
курэ й

henna n. bot. хна
hen party  n. BrE, infml вечары нка 

для жанчы н, дзяво чнік 
henpecked  adj. infml яко  га тры-

ма юць пад абца сам 
hepatitis n. med. гепаты т
her   pron. яе ; свой; Jean likes her job. 

Джын любіць сваю працу.
herald1 n. ве снік, вясту н, апавяшча ль-

нік
herald2  v. fml 1. апавяшча ць, па-

ведамля ць 2. прадвяшча ць, быць прыкме тай
heraldry n. гера льдыка
herb n. зёлка, трава ; раслı на (асабліва ле-

кавая) 
herbaceous  adj. bot. травяны ; 

травянı сты
herbaceous border  n. кве т ка-

вы бардзю р
herbal  adj. травяны , прыгатава ны на 

асно ве траў, зёлкавы; herbal tea гарба та з 
траў

herbalist  n. збіра льнік траў; зна  ўца 
траў; ле кар, якı  ле чыць тра вамі

herbaria pl. → herbarium 
herbarium  n. (pl. herbariums 

or herbaria) гер ба рый

herbicide n. agr. гербіцы д 
herbivorous  adj. травае дны (пра 

жывёл)
Herculean  adj. геркуле саўскі; a 

Herculean task ве льмі ця жкая зада ча
herd1  n. 1. ста  так; табу  н; ста  дны інс-

ты нкт, ста днае пачуццё 2. нато ўп; the com-
mon herd нато ўп; абыва целі, мяшча не

herd2  v. 1. хадзı ць чарадо  ю; трыма цца 
ра зам 2. збіра ць у ста так, табу н

herdsman n. (pl. -mеn) пасту х 
here adv. 1. тут; сюды  2. цяпе р, у гэ ты мо-

мант 3. вось (паказваючы або прапануючы 
што-н.) ♦ here and there там і сям; то там, то 
сям; туды  і сюды ; here, there and everywhere 
усю ды; neither here nor there неісто тна; 
Нere goes! infml Ну, пайшлі/паехалі!; Хай бу-
дзе, што будзе!; Узяліся!; Пачалі!; Here’s to 
you! За ваша здароўе!; Here they come. Вось 
і яны; Here you are./Here you go. Вось вазь-
міце, калі ласка.

hereabouts adv. паблı зу, по бач
hereafter1  n. the hereafter той свет, 

замагı льнае жыццё
hereafter2  adv. 1. law ніжэ й, дале й 

2. fml заты м, усле д за гэ тым; у бу дучым, у 
дале йшым 3. fml пасля  сме рці 

hereby adv. law гэ тым; такı м чы нам
hereditary adj. 1. спа дчынны, насле-

даваны, унасле даваны; прыро  джаны (пра 
хваробу, інстынкт і да т.п.) 2. спа дчынны, 
якı  перадае цца ў спа дчыну; фамı льны (пра 
тытул, каштоўнасці і да т.п.)

heredity  n. спа дчыннасць, здо ль-
насць насле давацца

herein  adv. fml or law у гэ тым; тут; 
пры гэ тым

hereinafter adv. = hereafter2

heresy n. е рась
heretic n. ерэты к; ерэты чка
heretical  adj. ерэты чны; heretical 

opinions ерэты чныя по гляды
herewith  adv. fml гэ тым (дадаецца, 

сведчыцца і да т.п.) 
heritage  n. спа дчына; cultural heri-

tage культу рная спа дчына
hermetic  adj. tech. герметы чны; 

шчы льна зачы нены/закры  ты
hermit n. пустэ льнік; пустэ  льніца
hermitage  n. прыту лак/прыста-

нішча пустэ льніка
hernia n. med. гры жа, кіла 
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hero  n. 1. геро й; a national hero 
нацыяна льны геро й 2. геро й, персана ж, гало ў-
ная дзе ючая/дзе йная асо  ба (твора) 

heroic adj. гераı чны; геро йскі
heroics  n. pl. (неадабральна) выса-

ка моў ныя або  напы шлівыя вы разы
heroin n. гераı н
heroine  n. 1. гераı ня 2. гераı ня, 

персана ж, гало ўная дзе ючая/дзе йная асо  ба 
(твора) 

heroism n. гераı зм, геро йства
heron n. zool. ча пля
herpes n. med. ге рпес
herring  n. селядзе ц; shoals of herring 

касякı  селядцо ў; pickled herring марынава-
ны селядзе ц; red herring вэ нджаны селядзе ц

hers  pron. яе ; a friend of hers адзı н з яе  
сябро ў

herself pron. 1. сябе ; -ся, -цца; She hurt 
herself. Яна выцялася. 2. сама ; She saw it her-
self. Яна сама гэта бачыла. ♦ be herself (пра 
жанчыну або дзяўчыну) быць у сваı  м звы-
чайным (до брым) ста не здаро ўя, настро ю; не 
паддава цца ўплы ву ı ншых людзе й; She is not 
herself. Яна сама не ў сабе (сама не свая); 
(all) by herself сама ; самасто йна, без чыёй-н. 
дапамо гі; (all) to herself для яе  адно й

hertz n. (pl. hertz) phys. герц
he’s скар. ад 1. he is 2. he has
hesitant adj. нерашу чы, няўпэ ўнены, 

якı  сумнява ецца/ вага ецца
hesitate  v. 1. (about/over) вага цца, 

хіста цца 2. сумнява цца
hesitation  n. 1. вага нне, хіста нне 

2. запı нка; a pause of hesitation мо мант нера-
шу часці, затры мка ў гаво рцы

heterogeneous  adj. гетэраге н-
ны, неаднаро дны, разнаро дны

heterosexual1 n. гетэрасексуа л
heterosexual2  adj. гетэра сек-

суа льны
het up  adj. (about/over) BrE, infml ус-

хвалява ны, неспако йны; заклапо  чаны; Why 
are you so het up? Чаго ты так усхадзіўся?

hew  v. (hewed, hewed or hewn) 1. dated 
се кчы, рассяка ць, прасяка ць 2. fml абчэ  сваць 
(бервяно), высяка ць (з каменю, мармуру)

hewn p.p. → hew
hexagon n. шасціку тнік
hey interj. infml эй! (вокліч, якім звяртаюц-

ца да каго-н., аклікаюць каго-н.) 
heyday  n. зенı т, ро сквіт, ле пшая пара ; 

in the heyday of one’s youth у ро сквіце 
маладо сці

HGV  BrE (скар. ад heavy goods 
vehicle) вялı кі грузавı к

hi interj. infml віта ю!; здаро ў!
hiatus  n. 1. прабе л, про пуск 2. ling. 

хія тус, зія нне, зе ўранне 
hibernate  v. спаць зімо вай спя чкай 

(пра жывёл)
hibiscus  n. bot. (pl. hibiscus) гібı-

скус; Chinese hibiscus кіта йская ру жа
hiccup1 n. ı каўка; have the hiccup ı каць
hiccup2 v. ı каць
hid past → hide2

hidden p.p. → hide2

hide1 n. 1. звяры ная ску ра (нявырабленая 
і вырабленая) 2. infml чалаве чая ску ра 3. (па-
ляўнı чая) заса да, тайнı к ♦ have/tan smb.’s 
hide dated, infml стро га пакара ць каго -н.; not 
see hide nor hair of smb./smth. infml і по чуту 
няма , нічо га не чува ць пра каго -н./што-н.

hide2  v. (hid, hidden) хава ць; хава цца 
♦ hide one’s light under a bushel BrE уто й-
ваць свой ро  зум і та лент; быць залı шне сцı п-
лым

hide-and-seek n. гульня  ў хо ванкі
hideaway n. схо вішча; прыту  лак
hidebound  adj. абмежава ны, 

вузкало бы; закасне лы
hideous  adj. агı дны; га дкі, бры дкі; 

страшэ нны, жахлı вы; a hideous face бры дкі 
твар; a hideous crime жахлı вае злачы нства; a 
hideous house страшэ нны дом

hiding  n. 1. хава нне, уто йванне; go 
into hiding хава цца 2. infml біццё, лупцава н-
не ♦ on a hiding to nothing у безвыхо дным 
стано вішчы, у тупіку 

hierarchical adj. іерархı чны
hierarchy n. іера рхія
hieroglyph n. іеро гліф
hi-fi 1  n. прайграва льнік, магнітафо н з 

вялı кай дакла днасцю перада чы гу ку
hi-fi 2 adj. 1. высакая касны (пра гуказа-

піс) 2. якı  дае  вялı кую дакла днасць перада  чы 
гу ку (пра магнітафон, прайгравальнік і 
да т.п.)

high1  n. 1. найвышэ  йшы пункт, ма ксімум 
2. meteorol. во бласць павы шанага цı ску, ан-
тыцыкло н 3. «пік» (пра тэмпературу па-
ветра на працягу дня, тыдня і г.д.) 4. infml 
стан наркаты  чнага ап’яне ння 5. infml пачуц-
цё вялı кага задавальне  ння (ад поспехаў, 
прыемных уражанняў і да т.п.) 6. (у назвах) 
сярэ дняя шко ла ♦ on high 1) fml на высо  кім 
ме с цы; на высо  кай паса дзе 2) relig. на не бе, 
на нябёсах
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high2  adj. 1. высо кі; a high ground высо-
кае ме сца, узвы шша 2. высо кі; якı  знахо -
дзіцца на вышынı , наве рсе; a high shelf 
высо кая палı ца 3. вялı кі; бо льшы, чым 
звыча йна; a high pulse больш ча сты пульс 
4. (in) насы чаны, з высо кай ко лькасцю (ча-
го-н.); food high in protein е жа з вялı кай 
 ко ль касцю бялку  5. вышэ йшы, высокапа-
стаў лены; вярхо ўны; a high rank вышэ йшы 
чын 6. дарагı , высо кі (пра цану, стаўкі і 
да т.п.); Living is high here. Жыццё тут дарагое. 
7. якı  знахо  дзіцца ў разга ры; high summer 
разга р ле та 8. (on) мо цна п’я ны; ачмурэ  лы, 
адурэ лы ад нарко тыкаў; get high ап’яне ць, 
адурэ ць (ад алкаголю, наркотыкаў і да т.п.) 
♦ be/get on your high horse infml ва жнічаць, 
трыма цца фанабэ рліва; have a high old time 
dated, infml до бра право дзіць час; high and 
dry 1) вы кінуты або  вы цягнуты на бе раг 
(пра судна) 2) пакı нуты ў бядзе ; high and 
mighty infml пага рдлівы, фанабэ  рлівы, га на-
ры сты, напы шлівы; улада рны; high as a kite 
infml мо цна ўзбу джаны пад уплы  вам алкаго-
лю або  нарко тыкаў; high days and holidays 
фестыва лі або  ı ншыя ўрачы стасці; smell/
stink to high heaven infml 1) мець мо цны 
непрые  мны пах, смярдзе  ць 2) быць несум-
ле нным, крываду шным або  амара льным 
чалаве кам

high3  adv. высо ка ♦ high and low усю ды; 
run high узбуджа цца (пра пачуцці)

high-born adj. зна тнага пахо джання
highbrow  n. чалаве к, якı  прэтэнду е 

на інтэлектуа льнасць; інтэлектуа л
high-class adj. першакла сны
High Commissioner  n. высо кі 

ка міса р (пасол, кіраўнік дыпламатычнага 
прад стаўніцтва адной дзяржавы Брытан-
скай садружнасці ў іншай)

High Court n. Вярхо ўны Суд
higher education n. вышэ  йшая 

адука цыя
high fi delity  n. dated высо кая 

якасць/дакла днасць аднаўле ння гу ку (пра 
радыё)

high-fl іer n. = high-fl yer
high-fl own adj. вы са камо ўны, напы ш-

лівы (пра стыль)
high-fl yer n. славалю б; той, хто здоль-

ны вы значыцца; пту шка высо кага палёту
high-grade adj. першакла сны, высо-

кага гату нку
high-handed adj. улада рны, ула д-

ны, сваво  льны; якı  перавыша е ўла ду

high jump  n. the high jump sport 
скачо к у вышыню  ♦ be for the high jump 
BrE, infml : He is for the high jump. Яго чака-
юць непрыемнасці. 

highland1 n. 1. наго р’е, высакаго рная 
мясцı на або  краı на 2. the Highlands по ўнач і 
паўно чны за хад Шатла ндыі

highland2 adj. го рны
highlander n. 1. го рац 2. Highlander 

шатла ндскі го рац
Highland fl ing  n. флінг 

(традыцыйны шатландскі танец)
high-level  adj. (што адбыва ецца) на 

высо кім узро ўні; high-level peace talks мı р-
ныя перамо вы на высо кім узро ўні 

highlight1  n. 1. кульмінацы йны мо-
мант/факт 2. pl. highlights светлавы  эфе кт; 
светлавы  блік, светлава  я пля ма (у жывапісе, 
фатаграфіі і да т.п.)

highlight2  v. 1. вылуча ць, ста віць на 
пе ршы план, падкрэ сліваць; The report high-
lighted the inadequacy of the measures taken. У 
дакладзе было асабліва адзначана, што пры-
няты недастатковыя меры. 2. вылуча ць ча с т-
ку тэ ксту ма ркерам 3. асвятля ць па смы ва-
ласо ў

highly  adv. 1. высо ка, на дта, ду жа, 
надзвыча йна, мо цна; highly skilled выcока-
кваліфікава ны; a highly amusing story на д-
звы чай/надзвыча йна заба ўная гісто  рыя 
2. вы со ка, до бра, прыхı льна; speak highly of 
smb./smth. добра адзыва цца аб кім-н./чым-н.; 
think highly of smb./smth. высо ка цанı ць 
каго -н./што-н.

highly strung  adj. BrE нерво вы, 
узру шлівы, якı  лёгка ўзбуджа ецца; She is 
highly strung. Яе нервы напружаны.

high-minded  adj. высакаро дны, 
узвы шаны; велікаду шны (пра чалавека, ідэі)

Highness  n. высо касць (тытул); His 
Highness Prince Leopold Яго высокасць 
прынц Леапольд

high-pitched adj. высо кі, пранı злівы, 
прарэ злівы (пра гук); high-pitched cry пра-
нıзлівы/прарэ  злівы крык

high-powered adj. 1. уплыво вы; якı  
ма е ўла ду, вялı кія магчы масці; энергı чны 
2. ва жная, яка я вымага е адка знасці (пра 
дзей насць) 3. tech. магу тны; a high-powered 
truck магу тны грузавı к, фу ра

high-ranking  adj. высокапас таў-
лены; ста  ршы; а high-ranking offi cial высо-
ка паста ўленая афіцы йная асо  ба
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high-rise adj. шматпавярхо вы; высо  кі; 
вышы нны; а high-rise building вышы нны 
буды нак, гмах; а high-rise district раён 
шматпавярхо вай забудо вы

high road  n. 1. BrE, dated бальша к; 
шаша  2. (to) прамы  шлях (да чаго-н.) ♦ take 
the high road (in smth.) вы браць найбо льш 
пазіты ўную та ктыку дзе яння

high school  n. сярэ дняя шко ла 
(старэйшыя класы)

high-spirited  adj. 1. вясёлы; жва-
вы (пра чалавека) 2. жва вая, гарэ злівая (пра 
жывёліну)

high street n. гало ўная ву ліца (часта 
ў назвах); 20 High Street Хай-стры т, 20

hightail v. : ♦ hightail it infml уцяка ць, 
бе гчы з усı х ног, даць лататы , даць дра ла

high tea n. BrE ра нняя сы тная вячэ ра з 
ча ем (замест абеду)

high-tech adj. infml 1. якı  выкарысто  ў-
вае склада  ную, суча  сную тэ  хніку/тэхнало -
гію або  ство раны з яе  дапамо гай; высо-
катэхналагı чны; These machines are all very 
high-tech. Гэтыя машыны ўсе вельмі высока-
тэхналагічныя. 2. якı  ма е суча сны вы гляд, 
ство раны з суча сных матэрыя лаў (пра ды-
зайн, аб’екты і да т.п.); The house is de-
signed in high-tech style. Дызайн дома распра-
цаваны ў самым сучасным стылі.

high tide n. прылı ў
high-up  n. BrE, infml шы шка, туз, 

верхаво д, дзяло к 
high water n. по ўная вада ; прылı ў
highway  n. бальша к; аўтастра да; 

шаша ; магістра ль; the Highway Code пра -
вілы даро жнага ру  ху (у Брытаніі)

highwayman n. (pl. -men) разбо й-
нік з вялı кай даро гі

hijack  v. 1. захапı ць (транспартны 
сродак, самалёт і да т.п.) і прымуша  ць кі-
ро  ў цу або  лётчыка змянı ць маршру т; займа ц-
ца паве траным піра цтвам 2. кантралява ць 
што-н., каб рэкламава  ць свае  мэ ты і інтарэ  сы

hijacker  n. той, хто захо плівае са-
малёты; паве траны піра т, паве траны банды т; 
налётчык, грабе жнік (які нападае на аўта-
мабілі)

hike1  n. 1. до ўгая прагу лка, шпа цыр, 
вандро ўка, падаро жжа (у сельскай мясцова-
сці) 2. (in) infml вялı кае або  неспадзява нае 
павышэ нне (цэнаў, кошту і да т.п.) ♦ take a 
hike! AmE, infml пайшо ў прэч!

hike2  v. 1. падаро жнічаць, хадзı ць 
пехато й, шпацырава ць (дзеля задавальнення) 
2. (up) павы сіць, павялı чыць (цэны, падаткі 
і да т.п.) 
hike up  phr.v. infml падця гваць, 
узніма ць (што-н.)

hiker n. пе шы вандро ўнік, туры ст 
hiking  n. прагу лка, шпа цыр; вандро ў-

ка пе шшу; пе шы туры зм
hilarious  adj. ве льмі вясёлы, шу м-

ны; ве льмі сме шны
hilarity n. шу мная/бу рная весяло сць
hill n. узго рак, паго рак; го рка ♦ be over the 

hill infml быць непатрэ бным, сысцı  са сцэ ны 
(пра чалавека) 

hillock n. паго рачак, узго рак
hillside n. схіл, адхо н гары  або  ўзго рка
hilltop n. вяршы ня ўзго рка або  гары 
hilly  adj. узго ркавы, узго рысты; a hilly 

area узго рыстая мясцо  васць
hilt n. ру чка хало днай збро і; эфе с ♦ up to 

the hilt ца лкам; да канца 
him pron. яго ; яму 
himself pron. 1. сябе ; He hurt himself. 

Ён пара ніўся. 2. cам ♦ (all) by himself сам, 
адзı н, самасто йна, без (чыёй-н.) дапамо гі; 
(all) to himself то лькі для яго ; be/seem him-
self (пра мужчыну або хлопца) быць у нар-
ма льным ста  не (здароўя, духу і да т.п.); не 
паддава цца чужо му ўплы ву

hind1  n. са мка высакаро днага але  ня, 
лань 

hind2 adj. за дні (звыч. пра ногі жывёл)
hinder  v. 1. (from) заміна ць, пера-

шкаджа ць (каму-н./ чаму-н.), не дава ць ра-
бıць (што-н.) 2. затры мліваць; She was hin-
dered by rain. Яе затрымаў дождж.

Hindi n. мо ва хı ндзі
hindrance  n. (to) перашко  да, за-

мı нка
hindsight  n. непрадба члівасць; 

схıль насць жыць за днім ро зумам
Hindu1 n. інду с; інду ска
Hindu2 adj. інду скі 
Hinduism n. індуı зм
hinge1  n. шарнı р, заве са, крук ♦ off the 

hinges сапсава ны; збянтэ жаны
hinge2  v. прымацо ўваць, наве шваць на 

заве сах 
hinge on  phr.v. ца лкам зале жаць 
ад чаго-н. (пра дзеянне, вынік і да т.п.)
hinge upon phr.v. = hinge on

hint1  n. 1. намёк 2. (of) зусı м мале нькая 
ко лькасць чаго -н.; цень (усмешкі, суму і да т.п.); 
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a hint of garlic in the dish невялı кая ко ль-
касць часнаку   ў стра ве дзе ля па ху 3. (on) 
пара да; hints on cooking пара ды па пры-
гатава нні е жы ♦ take a/the hint зразуме ць 
намёк

hint2 v. (at) намяка ць (на што-н.)
hinterland  n. раёны, якı я знахо-

дзяцца ў глыбінı  краı ны, далёкія ад прыбя-
рэжнай паласы , бераго ў вялı кай ракı  або  ад 
буйны х гарадо ў

hip1 n. бядро , клуб, сцягно 
hip2 n. плод ру жы або  шыпшы ны
hip3  adj. infml мо дны, якı  со чыць за мо-

дай; сты льны, франтава ты
hip fl ask n. бікла жка
hippie n. хı пі
hippo n. (pl. -os) infml бегемо т
Hippocratic oath n. : the Hip-

pocratic oath клятва Гіпакрата
hippodrome n. гіпадро м
hippopotami  pl. → hippopota-

mus
hippopotamus  n. zool. (pl. hip-

po potamuses or hippopotami) гіпапата м, бе-
гемо т 

hippy n. = hippie
hire1 n. 1. наём; прака т; зда ча ў наём; let 

smth. (out) on hire здава ць што-н. у наём/
напрака т; take smth. on hire узя ць што-н. 
напрака т; cars for hire выдаю цца машы ны 
напрака т 2. пла та за наём, за прака  т; The 
price includes the hire of the boat. Цана ўклю-
чае пракат лодкі.

hire2  v. 1. браць напрака т, зніма ць, 
здыма ць; hire a bicycle/video браць на прака т 
веласіпе д/вı дэа; hire a room зніма ць пако й 
2. найма ць, браць на пра цу; hire a worker 
наня ць рабо чага 
hire out  phr.v. здава ць унаём, 
дава ць напрака т; hire oneself out to smb. 
найма цца да каго -н. на пра цу

hire purchase  n. BrE паку пка ў 
растэрміно ўку; buy smth. on hire purchase 
купля ць што-н. у растэрміно ўку

his pron. яго ; свой; He took his hat. Ён узяў 
свой капялюш.

Hispanic1  n. 1. іспа нец; іспа нка 
2. лацінаамерыка нец; лацінаамерыка  нка

Hispanic2  adj. 1. іспа нскі; іспан-
скамо ўны 2. лацінаамерыка нскі

hiss1  n. шыпе нне; свіст; сквірчэ  нне (пры 
смажанні)

hiss2  v. 1. (at) шыпе ць; свіста ць; He was 
hissed off the stage. Яго са свістам выгналі са 

сцэны. 2. сы каць; “Leave me alone” she 
hissed. «Адчапіся», – сыкнула яна.

historian n. гісто рык
historic  adj. гістары чны, як  ма е 

гістары чнае значэ нне; historic events гіста-
ры чныя падзе і

historical  adj. гістары чны, як  ма  е 
адно  сіны да гісто  рыі; якı   вядо  мы ў гіс то рыі; 
a historical novel гістары чны рама н

history  n. гісто рыя; history books 
гістары чныя кнı гі ♦ history repeats itself 
гісто рыя паўтара ецца; make history/go down 
in history рабı ць/ствара ць гісто рыю

histrionic  adj. fml (неадабральна) 
1. сцэнı чны, акцёрскі 2. тэатра льны, нена-
тура льны; шту чны; histrionic merriness шту ч-
ная весяло сць

hit1 n. 1. удар, штуршо к; give smb./smth. a 
hit уда рыць каго -н./ што-н.; a clever hit тра п-
ны ўдар 2. папада нне; He scored a direct hit. 
Ён патрапіў проста ў цэль. 3. по спех, уда ча, 
уда лая спро ба; хіт, нешта ве льмі папуля рнае 
ці паспяхо вае (пра фільм, кнігу, песню, п’есу 
і да т.п.); be a big hit мець вялı кі по спех; His 
book was a hit. Яго кніга мела вялікі поспех; 
make a hit ствары ць сенса цыю; I want to buy 
a CD with the latest hits. Я хачу набыць дыск 
з самымі папулярнымі песнямі. 4. slang до за 
нарко тыку 5. AmE, slang жо рсткае злачы нст-
ва або  забо йства 6. вы нік по шуку (асабліва ў 
інтэрнэце) ♦ be/make a hit (with smb.) спа-
даба цца (каму  -н.) адра зу, з пе ршай сустрэ чы; 
She has made a big hit with Charlie. Яна адра-
зу вельмі спадабалася Чарлі.

hit2  v. (hit) 1. біць; hit smb. a heavy blow 
мо цна каго -н. уда рыць 2. пацэ льваць; hit a 
target трапля ць у цэль 3. закрана ць за 
жыво е; He is hit in his pride. Яго самалюбства 
абражана. ♦ hit home зачапı ць за жыво е; hit 
on/upon smth. знайсцı , натра піць; напа сці, 
наткну цца на што-н.; hit the headlines зра-
бıць сенса цыю; hit the ceiling/roof infml 
раз’ю шыцца; hit the hay/sack ісцı  спаць; hit 
the nail on the head правı льна ўгада ць, 
здагада ц ца; hit the road/trail infml выпраў-
ляцца ў даро гу; hit smb. (straight/right) in 
the eye кı дацца ў во чы каму -н.
hit back  phr.v. адказа ць на ўдар, 
даць зда чы; адказа ць на напа дкі тым жа
hit off  phr.v. : ♦ hit it off with smb. 
 infml сябрава ць з кім-н.
hit out  phr.v. (at) накı двацца, на-
пада ць (на каго -н.); бı цца, лупı ць без разбо ру 
(каго -н.)
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hit up  phr.v. : hit smb. up for smth. 
AmE, infml пазыча ць; выпро шваць у каго -н. 
што-н.

hit-and-miss  adj. недакла дны, якı  
не дае  вы нікаў, выпадко вы, зро блены абы-я к

hit-and-run  n. даро жнае здарэ нне, 
калı  вінава ты шафёр уцяка е

hitch1  n. 1. штуршо к, рыво к (уверх) 
2. перашко да, замı нка, затры мка; The party 
went off without a hitch. Вечарына прайшла 
гладка.

hitch2 v. 1. е здзіць на спадаро жных машы-
нах; They hitched a ride in a lorry. Яны 
пад’ехалі на грузавіку. 2. прывя зваць; hitch 
the horse to the cart прывяза ць каня  да во за 
hitch up  phr.v. падця гваць (штаны, 
спадніцу і да т.п.)

hitchhike  v. падаро  жнічаць аўта-
сто пам 

hitchhiker n. той, хто падаро жнічае 
аўтасто пам, «хіч-ха  йкер»

hither  adv. dated сюды  ♦ hither and 
thither сюды і туды , уза д і ўпе рад; у ро зных 
напра мках

hitherto adv. fml. да гэ тага ча су, да гэ-
тае пары 

Hitlerite n. гı тлеравец; Hitlerite Ger-
many гı тлераўская Герма нія

hit-or-miss adj. = hit-and-miss
hitter n. : He is a hard hitter. У яго цяж-

кая рука.
HIV n. (скар. ад human immunode-

fi ciency virus) вı рус імунадэфіцы ту чалаве ка, 
ВІЧ; be HIV positive быць ВІЧ-інфіцы ра-
ваным

hive1 n. 1. ву лей; hive honey со тавы мёд 
2. пчалı ны рой; a hive of city activity га-
радскı  ву лей (перан.)

hive2  v. 1. раı цца; hive honey запаса ць 
мёд; hive wisdom набіра цца ро зуму 2. жыць 
ра зам/гу ртам/зго дна
hive off phr.v. 1. зрабı ць но вы пчалı-
ны рой 2. аддзяля ць, раздзяля ць (фірму, 
прадпрыемства і да т.п.)

HM BrE (пісьмовае скар. ад Her/His Majesty) 
Яе /Яго  Вялı касць

HMG BrE (пісьмовае скар. ад Her Majesty’s 
Government) ура д Яе  Вялı касці

hmm interj. хм!; гм!
HMS  abbr. (скар. ад Her/His Maj-

esty’s Ship) вае нны карабе ль Вялікабрыта ніі, 
брыта нскі вае нны карабе ль

HNC  n. (скар. ад Higher National 
Certifi cate) атэста т вышэ  йшай адука цыі (у 
Вялікабрытаніі)

HND  n. (скар. ад Higher National 
Diploma) дыпло м вышэ  йшай адука цыі (у Вя-
лікабрытаніі)

hoard1 n. запа с, патае мны склад (прадук-
таў, грошай і да т.п.); a squirrel’s hoard of 
nuts запа с арэ  хаў вавёркі

hoard2 v. запа ць, назапа шваць, збіра ць, 
прыхо ўваць (ежу, грошы і да т.п.)

hoarding n. BrE 1. шчыт для накле йкі 
плака таў, афı ш і да т.п. 2. часо вая агаро джа 
вако л будаўнı чай пляцо ўкі

hoar frost n. ı ней, шэ рань
hoarse  adj. 1. хры плы, асı плы; I am 

hoarse. Я асіп. 2. гру бы, рэ зкі, непрые мны
hoary adj. lit. сівы 
hoax  n. трук, ро зыгрыш, вы думка, 

містыфіка цыя; play a hoax абхітры ць (ка-
го-н.)

hobbit n. хо біт (казачны герой у творах 
Дж. Толкіна)

hobble  v. 1. кульга ць, наку льгваць, 
чыкільга ць; He hobbled along. Ён ішоў куль-
гаючы. 2. cпатыка цца (на слове) 3. стры-
ножваць (каня)

hobby n. хо бі, захапле нне
hobby horse  n. 1. ко нік (дзіцячая 

цацка) 2. канёк, захапле нне; get on one’s hob-
by horse гавары ць на сваю  ўлюбёную тэ му

hobgoblin n. эльф; дамавı к; лясу н; 
нячы сцік; фанто  м

hobnob v. infml вадзı ць дру жбу; зна ц-
ца (асабліва з кім-н. багатым, знакамітым і 
да т.п.)

Hobson’s choice  n. адсу тнасць 
вы бару, вы бар без вы бару

hock1  n. 1. шы нка, кумпя к 2. BrE бе лы 
рэйнве йн 3. infml закла д ♦ be in hock to smb. 
быць каму -н. вı нным/вінава тым

hock2  v. infml закла дваць, заклада ць, ад-
да ва ць у закла д

hockey n. хаке й
hockey stick n. клю шка
hockey player n. хакеı ст
hocus-pocus  n. ашука нства, 

махля рства, фо кус-по кус
hoe n. маты ка
hog  n. 1. парсю к, вяпру к; кныр 2. свіння  

(лаянка) ♦ go the whole hog infml даво дзіць 
спра ву да канца , рабı ць што-н. сур’ёзна

Hogmanay  n. (у Шатландыі) 
наваго дняя ноч, святкава нне дня Но вага го да 
(31 снежня)

hogwash  n. 1. по йла 2. infml лухта , 
глу пства
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hoi polloi n. the hoi polloi derog. ма-
сы, про стыя лю дзі, про сты наро  д

hoist  v. узніма ць (сцяг, ветразь) ♦ be 
hoist/hoisted by/with one’s own petard быць 
пакры ўджаным, стаць ахвя  рай свайго  ж 
 тру ка

hold1  n. утрыма нне, захо п ♦ catch/get/
grab/take (a) hold of smb./smth. схапı ць, 
ухапı цца за каго -н./што-н.; get hold of smb. 
заспе ць каго -н., нала дзіць канта кт з кім-н; 
get hold of smth. даста ць; даве дацца, 
зразуме ць што-н.; put on hold адкла дваць; be 
on hold быць заня тым, недасту пным (для 
тэлефоннай размовы); take (a) hold ахапı ць; 
The disease took a hold. Хвароба наступала.

hold2 v. (held) 1. трыма ць; We were hold-
ing hands. Мы трымаліся за рукі; Hold your 
head up. Трымай галаву вышэй. 2. змяшча ць; 
The plane holds about 300 passengers. Сама-
лёт разлічаны на 300 пасажыраў. 3. утры м-
ліваць; He was held prisoner for 2 years. Яго 
трымалі ў турме 2 гады. 4. трыма цца, праця г-
вацца; How long will the fi ne weather hold? Як 
доўга пратрымаецца добрае надвор’е? 
5. право дзіць (перагаворы, сход і да т.п.) 
6. чака ць; Hold the line! Не кідай трубку! 
♦ hold good : This argument does not hold 
good in every case. Гэты аргумент не заўжды 
дарэчы; hold it! іnfml пачака й!; не ру хайся!; 
hold your hat! infml ≅ ну, цяпе р трыма йся!; 
there is no holding smb. немагчы ма стры-
маць каго -н. 
hold back  phr.v. стры мліваць, 
затры мліваць; hold back the enemy стры м-
ліваць на ціск во рага; hold smth. back уто й-
ваць што-н. (пра інфармацыю); hold back 
from doing smth. мару дзіць, хіста цца, вага ц-
ца зрабı ць што-н.
hold down  phr.v. 1. не дава ць 
вы рвацца, трыма ць (каго -н.) ле жачы 2. пры-
гнята ць, падаўля ць, трыма ць у падпара д-
каванні; hold the infl ation down трыма ць 
інфля цыю на нı зкім узро ўні
hold forth  phr.v. разважа ць; 
прапаве даваць
hold in phr.v. стры мліваць; стры м-
лівацца, маўча ць
hold on  phr.v. трыма цца, хапa цца 
(за што-н.); Hold on! The road is bumpy! Тры-
майся моцна! Дарога няроўная!; hold on to 
smth./onto smth. праця гваць што-н.; пры-
тры млівацца чаго -н.
hold out  phr.v. 1. праця гваць 
(руку) 2. прапано ўваць (шанс/шанц, дапамо-

гу і да т.п.) 3. вытры мліваць, выжыва  ць; 
трыма цца; hold out against hardships сто йка 
вытры мліваць ця жкасці
hold over  phr.v. 1. адкла дваць, 
затры мліваць, мару  дзіць; hold over the rest 
of the goods адкла дваць аста тнія тава ры на 
запа с 2. праця гваць пака зваць (фільм, п’есу і 
да т.п.)
hold together  phr.v. 1. быць 
адзı нымі, трыма цца ра зам 2. змацо ўваць, 
 звя зваць, аб’ядно ўваць
hold up  phr.v. 1. падтры мліваць, 
падпіра ць 2. спыня ць, затры мліваць; The 
traffi c was held up for 15 minutes. Рух спыніў-
ся на 15 хвілін. 3. пака зваць, выстаўля ць; 
hold up as a model прыво дзіць як пры клад 
4. : hold up a train абрабава ць цягнı к

holdall n. BrE мяшо к для рэ чаў
holdback n. 1. перашко да, затры м-

ка 2. замı нка (у перамовах) 3. вылічэ нне, 
утрыма нне (зарплаты)

holder  n. 1. улада льнік; но сьбіт; a li-
cence holder улада льнік ліцэ нзіі; a prize 
holder прызёр 2. ру чка, дзяржа нне; a ciga-
rette holder мушту к

holding n. (in) 1. укла д; She has hold-
ings in several companies. У яе ёсць акцыі не-
калькіх кампаній. 2. маёмасць 3. уча стак 
зямлı  (асабліва арандаванай); small holdings 
невялı кія надзе лы, прысядзı бныя ўча сткі

holdover n. AmE службо вая асо ба, 
пераабра ная на другı  тэ рмін; акцёр, ігро  к, якı  
заста ўся на другı  тэ рмін пасля  заканчэ ння 
кантра кта

hold-up n. 1. зато р, про бка (пра рух); 
What’s the hold-up? Чаму затрымка? 2. аг раб-
ле нне, рабу нак

hole1  n. 1. дзı рка, адту ліна; a hole in ice 
лу нка, пало нка; a hole in the road упа дзіна, 
выбо іна на даро  зе; weаr into holes знасı ць да 
дзı рак 2. я ма; я міна; нара ; бярло г(а) 3. infml 
глухı  заку так, глуш; халу  па 4. sport лу нка 
♦ in а hole infml у ця жкім стано вішчы; I am 
always in a hole after holidays. Я заўжды без 
капейчыны пасля святаў; in the hole AmE, 
 infml у пазы  ках; make a hole in smth. мо  ц-
на спусто шыць што-н. (запасы, кішэнь і 
да т.п.)

hole2  v. 1. свідрава ць, рабı ць дзı ркі, 
прабіва ць 2. заганя ць мяч у лу нку (гольф)
hole up  phr.v. infml хава цца ў 
бярло зе; быць само тнікам

hole in the wall  n. infml 1. BrE 
банкама т 2. AmE мале нькая кра ма
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holey  adj. дзіра вы; a holey dollar 
 AustralE, hist. дзіра вы до лар

holiday1 n. 1. свя та 2. BrE адпачы нак; 
во дпуск; be on holiday быць у адпачы нку; 
Where are you going for a holiday this year? 
Куды вы едзеце на адпачынак у гэтым годзе? 
3. pl. holidays BrE канı кулы

holiday2  v. BrE адпачыва ць; право-
дзіць во дпуск, канı  кулы, вака цыі

holiday camp  n. BrE ке мпінг, 
турысты чны ла гер

holidaymaker  n. BrE адпуск-
нı к, куро ртнік

holiness  n. 1. свя тасць, свяшчэ  н-
насць 2. Holiness Свя тасць (тытул папы); 
His Holiness Pope John Paul Яго  Свя тасць 
Ян Па вел

Hollander n. гала ндзец; гала ндка
holler  v. infml выкры кваць; галасı ць, 

лямантава ць; вішча ць, е нчыць
hollow1  n. 1. упа  дзіна, запа  дзіна, я  ма, 

я міна 2. нізı на, лог, лагчы на 3. дупло ; пячо ра
hollow2  adj. 1. пусты , по лы; a hollow 

tree дуплı стае дрэ ва 2. запа лы (пра шчокі) 
3. глухı  (гук) 4. пусты , няшчы ры, не сур’ёз-
ны; hollow promises пусты я абяца нні 5. не-
патрэ бны

hollow3  v. (out) выдзёўбваць, выко п-
ваць; The cave was hollowed out of the hillside. 
Пячору зрабілі ў схіле гары.

holly  n. bot. па дуб, вастралı ст; holly 
wreaths вянкı  з вастралı сту (каляднае ўпры-
гажэнне)

hollyhock n. bot. ма льва
holocaust  n. 1. бо йня, разня ; раз-

бура льная вайна  2. the Holocaust ма савае 
знішчэ нне яўр эяў нацы стамі, халако ст

holster n. кабура 
holy  adj. святы ; holy bread про свіра, 

прасвı рка; holy water свята я вада ; Holy Land 
Свята я зямля  (Палесціна); Holy City свяш-
чэн ны го рад (Іерусалім, Рым і да т.п.)

Holy Communion  n. eccl. 
свято е прыча сце

Holy Father  n. the Holy Father 
Яго  Свя тасць (Рымскі Папа)

Holy Ghost  n. the Holy Ghost 
Святы  Дух

Holy Grail  n. the Holy Grail eccl. 
Святы  Граа ль

holy of holies  n. : the holy of 
holies eccl. свята я святы х (самы святы па-
кой); святы ня

holy orders n. pl. eccl. свята рства; 
пасвячэ нне ў духо ўны сан

Holy Spirit  n. the Holy Spirit 
Святы  Дух

Holy Trinity n. relig. Свята я Тро-
іца

Holy Week n. eccl. перадвеліко дны 
ты дзень, Вялı кі Ты дзень

homage  n. fml пава га, паша на; 
блаславе нне; pay/do/render homage адда-
ваць нале жнае; ушано ўваць

home1  n. 1. дом, жыллё; make a home 
for smb. прытулı ць каго -н. 2. ро дны дом, ро д-
ны кут; радзı ма; ancestral home бацько ўскі 
дом; feel a longing for home сумава ць па ро д-
ных мя сцінах 3. сям’я ; сяме йнае жыццё; She 
comes from a poor home. Яна родам з беднай 
сям’і. 4. прыту лак; пансіяна т; a children’s 
home дзетдо м; a dog’s home прыту лак для 
бяздо мных саба к; an old people’s home дом 
для састарэ лых; a rest home дом адпачы нку 
♦ at home 1) до ма 2) лёгка, во льна, кам-
фортна; Make yourself at home. Адчувайце 
сябе як дома. 3) у сваёй краı не, ро дным го-
радзе і да т.п.; The Prime Minister is not as 
popular at home as he is abroad. Прэм’ер-
міністр не так папулярны ў сваёй краіне, як 
за мяжой; a home from home BrE/a home 
away from home AmE другı  дом; feel at home 
with smth. до бра ве даць што-н.; She feels at 
home with English. Яна добра валодае ан-
глійскай мовай.

home2  adj. 1. ха тні, дама шні; a home 
address ха тні, дама шні а драс; home lessons 
ха тняе, дама шняе зада нне 2. сяме йны; home 
interests інтарэ  сы сям’ı  3. ро дны, свой; а 
home town ро дны го рад 4. уну траны; home 
politics уну траная палı тыка

home3  v. : home in on smth. 1) накі-
роўвацца, нацэ львацца 2) засяро джвацца; I 
was homing in on the answer. Я сканцэнтра-
ваўся на адказе.

home4  adv. 1. до ма; дамо ў, дадо му, 
даха ты; Is she home yet? Яна дома? 2. у цэль, 
у са мую кро пку; The remark went home. Заў-
вага патрапіла ў цэль. ♦ bring/come home to 
smb. тлума чыць каму -н., даво  дзіць да свядо-
масці каго -н., дахо  дзіць да чыёй-н. свядо -
масці; hit/strike home зразуме ць, дапя ць; 
дайсцı  (да чыёй-н. свядомасці)

homecoming  n. 1. вярта нне 
 дамо ў (здалёк) 2. AmE вечары на сустрэ  чы 
выпускніко ў
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Home Counties n. pl. the Home 
Counties гра фствы, якı я прыляга юць да Ло н-
дана

home help  n. BrE ха тняя рабо т-
ніца (якая прыходзіць дапамагаць)

homeland  n. радзı ма, ба ць каў-
шчына

homeless  adj. бяздо  мны, беспры-
ту ль ны; the homeless бяздо мныя, бадзя гі

homely  adj. 1. BrE дама шні, уту льны 
2. про сты, звыча йны; сцı плы; a dear little 
homely woman мı лая прастаду шная жанчы-
на 3. AmE непрыго жы, несамавı ты, ня-
зграбны

home-made  adj. 1. ха тняга вы-
рабу/прыгатава ння; самаро бны; home-made 
jam ха тняе/дама шняе варэ нне 2. айчы ннай 
вытво рчасці

Home Offi ce  n. : the Home Offi ce 
Міністэ рства ўну  траных спраў (у Вяліка-
брытаніі)

homeopathy n. med. гамеапа тыя
Home Secretary n. мінı стр уну-

траных спраў (у Вялікабрытаніі)
homesick  adj. : be homesick сума-

ваць, тужы ць па до ме, па радзı ме
homesickness  n. туга  па ба ць-

каўшчыне, настальгı я
homestead n. сядзı ба; фе рма; сялян-

скі дом; ху тар
hometown n. ро дны го рад
home truth n. го ркая пра ўда
homeward adj. даха ты, дадо му; на 

радзı му
homework  n. 1. ха тняе, дама шняе 

зада нне, уро кі (школьніка); do homework 
вучы ць уро кі 2. надо мная пра ца, самату жны 
про мысел

homey  adj. прые мны, уту льны; feel 
homey адчува ць сябе  як до ма

homicide n. law забо йства; a feloni-
ous homicide наўмы снае забо йства; an ex-
cusable homicide ненаўмы  снае забо йства

homily n. fml павуча нне, настаўле нне; 
про паведзь

homing  adj. якı  вярта ецца дамо ў 
(звыч. пра птушак, жывёл і да т.п.); a hom-
ing instinct інсты нкт вярта ння дамо ў; a hom-
ing pigeon пашто вы го луб

homoeopathy n. = homeopathy
homogeneous  adj. fml гамаге н-

ны, аднаро дны
homograph n. ling. амо граф
homonym n. ling. амо нім

homophone n. ling. амафо н
Homo sapiens  n. го ма са-

піенс, чалаве к як разу мнае стварэ  нне
homosexual  adj. гомасек-

суальны
homy adj. = homey
hone  v. вастры ць (брытву); палірава ць; 

hone skills адто чваць уме нні, удаскана льваць 
майстэ рства

honest  adj. 1. сумле нны, добрасумле н-
ны; honest means зако нныя сро дкі 2. прамы , 
шчы ры, адкры ты; an honest answer шчы ры 
адка з ♦ honest to God/goodness! кляну ся!; 
дальбо г!

honestly  adv. 1. шчы ра, чэ  сна; I can 
honestly say… Я магу шчыра сказаць... 
2. праў да, дальбо г; шчы ра ка жучы; Honestly, 
I didn’t tell anyone! Праўда, я нікому не ска-
заў! 3. infml (перадае незадаволенасць) як 
 гэ  та (так); Honestly! Whatever will you think 
 of next? Што яшчэ прыдумаеш, на самай 
справе?

honesty  n. сумле ннасць; шчы расць, 
адкры тасць ♦ honesty is the best policy 
сумле ннасць – ле пшая палı тыка; in all hones-
ty шчы ра ка жучы

honey  n. 1. мёд; wild/comb honey дзı кі/
со тавы мёд 2. infml (ужываецца як ласкавы 
зварот) дарагı ; дарага я; галубо к; галу бка, 
лю бачка, я сачка 3. infml цуд; That job is a real 
honey! Цуд, а не работа!

honeycomb  n. мядо выя со ты, 
вашчы на

honeydew n. poet. некта р
honeymoon  n. мядо вы ме сяц; go 

for a honeymoon пае хаць у шлю  бнае пада-
рожжа

honeysuckle n. bot. бружме ль
honk  n. 1. крык/го гат дзı кіх гусе й 

2. аўтамабı льны гудо к
honor AmE = honour1 
honorable AmE = honourable
honorary  adj. 1. ганаро вы (пра сту-

пень, званне) 2. пачэ сны, шано ўны, пава-
жаны

honour1  n. 1. го нар; the guest of honour 
ганаро вы госць; a man of honour шляхе тны 
чалаве к 2. pl. honours ушанава нні; the New 
Year’s honours list спіс ушанава  ных на Но вы 
год 3. pl. honours адзна ка (вышэ йшая); hon-
ours degree дыпло м з адзна кай, «чырво ны 
дыпло м» 4. сла ва, паша на; His/Her/Your 
Honour Яго /Яе /Ва ша вялı касць ♦ do smb. an 
honour fml рабı ць го нар, рабı ць ла ску; do the 
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honours прыма ць гасце й; in honour of smb./
smth. у знак пава гі да каго -н./чаго  -н.; у го нар

honour2  v. 1. шанава ць; паважа ць; I feel 
highly honoured. Дзякую за пашану. 2. (with) 
ушано ўваць, уганаро ўваць; He was honoured 
with a Nobel prize for Literature. Яму прысу-
дзілі Нобелеўскую прэмію за дасягненні ў 
літаратуры.

honourable  adj. 1. сумле нны; выса-
каро дны 2. пачэ сны, ганаро вы; an honour-
able duty пачэ сны абавя зак 3. шано ўны, па-
важа ны; высокашано ўны, высокапаважа ны; 
the/my Honourable Alan Simpson шано ўны 
А лан Сı мпсан

Hons BrE (скар. ад honours) (ужываецца 
пасля ўніверсітэцкай ступені); Тom Brown 
BA (Hons) Том Браўн – бакала ўр гуманіта р-
ных наву к

hood  n. 1. капюшо н, капту р 2. складны  
верх (аўтамабіля); AmE капо т

hoodwink v. падма нваць, ашу кваць, 
абду рваць

hoof1  n. (pl. hoofs or hooves) капы т ♦ on 
the hoof 1) жывы м, жыўцо м; 10 cents a 
pound on the hoof 10 цэ нтаў за фунт жыво й 
вагı  2) BrE, infml про ста; у звыча йных абста-
вінах

hoof2 v. 1. біць або  тапта ць капыта мі 2. : 
♦ hoof it infml ісцı пе шшу, шыбава ць

hook1  n. крук, кручо к; a hook and eye 
кручо к, аплı к (засцежка) ♦ by hook or by 
crook любо й цано й, так ці іна кш; get (smb.) 
off the hook/let smb. off the hook вы зваліць 
(каго -н.) з бяды ; hook, line and sinker зусı м, 
ца лкам; take the telephone off the hook зняць 
тэлефо нную тру бку (каб ніхто не званіў)

hook2 v. 1. выгіна цца 2. лавı ць на кручо к, 
падчапı ць (што-н.); hook a fi sh злавı ць ры бу; 
She has hooked a husband. Яна падчапіла сабе 
мужа.
hook up  phr.v. устана ўліваць, 
манцı раваць; hook up a telephone устанавı ць 
тэлефо н; hook up the gas падключы ць газ

hooked  adj. 1. кручкава ты, крывы ; a 
hooked beak кручкава тая дзю ба 2. (on) infml 
зале жны (ад чаго-н.); He is hooked on mor-
phine. Ён марфініст. 3. infml якı  ве льмі лю-
біць рабı ць (што-н.); заўзя ты; He is hooked 
on TV. Яго не адарвеш ад тэлевізара.

hook-nosed adj. з кручкава тым но-
сам; з ястрабı ным но сам

hooligan n. хуліга н; хуліга нка
hooliganism n. хуліга нства

hoop n. 1. во бад, абру ч 2. абру ч (цацка); 
go/jump through (the) hoop(s) скака ць праз 
абру ч (пра жывёл у цырку)

hooper n. бо ндар
hooping cough n. med. ко клюш
hoopla  n. 1. infml шумı ха; мітусня ; 

тарара м, вэ рхал, гармı дар; a great hoopla of 
propaganda крыклı вая прапаганды сцкая 
кампа нія 2. ко льцы (гульня – накідванне коль-
цаў на прадметы, якія разыгрываюцца)

hooray  interj. ура ! (перадае радасць 
або адабрэнне)

hoot1  n. 1. крык (савы) 2. гудо к, сігна л 
3. крык, гвалт, ля мант ♦ not care/give two 
hoots infml : I don’t care a hoot. Мне на гэта 
напляваць.

hoot2  v. 1. крыча ць, ву хкаць (пра саву) 
2. крыча ць (на каго-н.), ашы кваць, асвı ст-
ваць; hoot an actor асвı стваць акцёра 3. BrE 
гудзе ць, гусцı , свіста ць, выць (пра гудок, 
сірэну і да т.п.)

hooter  n. BrE, dated сірэ  на, гудо к, 
свісто к

hoover 1 n. BrE пыласо с
hoover2  v. BrE пыласо сіць, чы сціць 

пыласо сам
hooves pl. → hoof1

hop1 n. bot. хмель 
hop2  n. 1. скачо к, падско к, падско кванне 

2. infml, dated танцу лькі, вечары на, ско кі
hop3  v. 1. скака ць на адно й назе  (пра ча-

лавека); скака ць (пра птушак) 2. infml уско к-
ваць; Hop in, I’ll drive you home. Заскоквай, 
давязу дамоў. 3. AmE садзı цца, сяда ць (на 
аўтобус, цягнік і да т.п.) ♦ hop to it AmE 
спяша цца

hope1  n. 1. надзе я, спадзява нне; cherish 
hopes пе сціць надзе ю; lose (all) hope згубı ць 
надзе ю; raise smb.’s hopes абнадзе йваць ка-
го-н. 2. той, на каго  спадзяю  цца; You are my 
last hope. Ты мая апошняя надзея. ♦ hold out 
little hope мець сла бую надзе ю; in the hope 
of smth. у чака нні чаго -н.; past/beyond (all) 
hope у безнадзе йным стано вішчы

hope2 v. (for) спадзява цца ♦ hope against 
hope спадзява цца на цуд насу перак аб ставі-
нам; hope for the best спадзява цца на 
 ле пшае; I should hope so infml спадзяю ся 
(што так); I should hope not infml спадзяю  ся, 
што не 

hopeful  adj. 1. (of/about) по ўны 
надзе і; той, хто спадзяе цца; I feel hopeful 
that… Я спадзяюся, што...; be hopeful of suc-
cess спадзява цца на по спех 2. шматабя-
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цальны, якı  падае  надзе і; a hopeful smile 
шматабяца льная ўсме шка

hopefully  adv. 1. абнадзе йліва, 
спрыя льна, прыхı льна 2. трэ ба спадзява цца; 
Hopefully, we’ll be there soon. Спадзяюся, мы 
хутка будзем на месцы.

hopeless  adj. 1. безнадзе йны, без-
выхо дны, бесперспекты  ўны; hopeless illness 
невыле чная хваро ба 2. (about, of, for) якı  
стра ціў надзе ю, у адча і; He is hopeless for the 
future. Ён не мае надзеі на будучае. 3. infml 
ніку ды не ва рты, безнадзе йна ке пскі; You are 
hopeless! Цябе ўжо не выправіш!

hopper n. 1. скаку н (пра чалавека і пра 
каня); скаку ха 2. скакуне ц, палявы  ко нік 
3. AustralE кенгуру  4. tech. ле йка 5. AmE 
самазва л, грузавı к-самазва л, ваго н-самазва л

hopscotch n. гульня  ў кла сікі 
horde  n. 1. арда ; Golden Horde hist. 

Залата я арда  2. арда ; ша йка, згра я, ба нда; 
нато ўп людзе й

horizon  n. 1. гарызо нт, далягля д, 
небасхı л; on the horizon на гарызо нце 
2. гарызо нт, кругагля д, ко ла ве даў; broaden 
one’s horizons пашы рыць кругагля д 3. pl. ho-
rizons перспекты вы, гарызо нты ♦ on the ho-
rizon то е, што ху тка адбу дзецца

horizontal adj. гарызанта льны
hormone  n. physiol. гармо н; hor-

mone replacement therapy замяшча льная 
гармонатэрап я

horn  n. 1. рог; shed horns скіда ць ро гі 
2. рог, ражо к, горн; a French horn валто рна; 
blow/wind/sound the horn ігра ць на ражку , 
трубı ць у рог 3. кла ксан (аўтамабіля); sound 
one’s horn сігна ліць

horned adj. рага ты; a horned elk рага ты 
лось; a horned moon рага ты ме сяц, паўме сяц

hornet  n. zool. аса ; шэ  ршань; a hor-
net’s nest асı нае гняздо 

horny  adj. 1. рагавы ; horny substance 
рагаво е рэ чыва 2. мазо лісты, гру бы, жо рсткі; 
horny hands мазо  лістыя ру  кі 3. infml секса-
пı льны; look horny выгляда ць сексуа льна 
4. infml сексуа льна ўзбу джаны 

horoscope n. гараско п
horrendous  adj. страшэ  нны, жахлı-

вы, жу дасны
horrible  adj. жахлı вы, жу дасны; hor-

rible weather жахлı вае надво р’е; a horrible 
nightmare жу дасны кашма р

horrid  adj. dated or infml бры дкі, агı д-
ны; жахлı вы, страшэ  нны; What a horrid idea! 
Якая жудасная думка!

horrifi c  adj. жахлı вы, здо льны вы-
кліка ць страх; ве  льмі ке пскі; He had a horrif-
ic trip. У яго было жудаснае падарожжа.

horrify  v. пало хаць, жаха ць; шакı-
раваць, абура ць; It horrifi ed her to think that 
he had been prisoned. Ёй страшна было паду-
маць, што яго забралі ў турму.

horrifying  adj. жахлı вы, страшэ  н-
ны; horrifying scenes страшэ  нныя сцэ ны

horror  n. 1. жах; жу дасць; in horror у 
жу дасным ста не; to his horror яму  на страх 
2. pl. horrors жа хі, жахлı выя трагı чныя 
здарэ нні; the horrors of war жа хі вайны ; a 
horror fi lm фільм жа хаў 3. infml жах, не шта 
непрые мнае, агı днае, сме шнае; Her son is a 
little horror. Яе сын – нейкае гора. ♦ horror of 
horrors BrE, iron. горш не быва е 

hors d’oeuvre n. франц. заку ска
horse  n. 1. конь; a riding horse верхавы  

конь; a school(ed) horse цыркавы  конь; the 
Trojan horse myth. трая нскі конь; ride a 
horse е хаць на канı  2. pl. the horses infml ска ч-
кі ♦ (straight) from the horse’s mouth infml 
з пе ршых рук, з надзе йных крынı ц (пра ін-
фармацыю); hold your horses! infml не 
хвалю йся!; enough to make a horse laugh ≅ 
кура м на смех; I could eat a horse. ≅ Я з’ем і 
быка.

horseback1 n. : on horseback ве рхам, 
ко нна

horseback2  adj., adv. AmE, infml 
імправізава ны; жа ртам

horsebox n. BrE трэ йлер або  фурго н 
для ко ней

horse chestnut  n. bot. кашта н 
 ко нскі

horseman n. (pl. -men) ко ннік, ве рш-
нік, яздо к 

horseplay  n. гру быя жа рты/заба вы; 
шу мная гульня , валтузня 

horsepower  n. phys. ко нская сı ла; a 
car with a 170 horsepower engine машы на з 
мато рам у 170 ко нскіх сіл

horse racing n. ко нны спорт, ска чкі
horseradish n. bot. хрэн
horseshoe n. падко ва
horsey  adj. 1. ама тар ко ннага спо рту 

2. падо бны да каня 
horticulture  n. садо ўніцтва, ага-

род ніцтва
hose1  n. (pl. hose) 1. BrE рука ў, кішка  

(для палівання); шланг, брандспо йт 2. 1) пан-
чо шныя вы рабы; трыката жная бялı зна 2) пан-
чо хі; шкарпэ ткі «гольф» 3. рэйту зы; ласı ны
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hose2  v. паліва ць са шла нга; Firemen 
hosed the burning house. Пажарныя затушылі 
дом вадой са шланга. 
hose down phr.v. вы мыць (што-н.) 
струме нем вады ; My children hose down the 
car every week for me. Мае дзеці кожны ты-
дзень мыюць маю машыну са шланга.

hosiery n. трыката жныя вы рабы
hospice  n. хо спіс, шпіта  ль для без на-

дзе йных пацые нтаў
hospitable   adj. 1. (to/to-

wards) гасцı нны 2. fml спрыя льны, зру чны; a 
hospitable climate спрыя льны клı мат

hospital  n. бальнı ца, шпіта ль; go to 
hospital BrE/go to the hospital AmE ле гчы ў 
бальнı цу; be discharged from (the) hospital 
быць вы пісаным з бальнı цы

hospitality  n. гасцı ннасць; show 
smb. hospitality гасцı нна, сардэ  чна прыма ць 
каго -н.; partake of His/Her Majesty’s hospi-
tality iron. быць на ўтрыма нні яго /яе  вялı-
касці, сядзе ць у турме 

hospitalize, BrE -ise  v. шпіта лі-
зава ць

host1 n. 1. гаспада р; a host country краı-
на, яка я прыма е гасце й; play host to smb. 
прыма ць гасце й 2. вяду чы, канферансье  (на 
радыё, тэлебачанні) 3. comput. гало ўны кам-
п’ю тaр, цэнтра льны працэ сар 4. (of) мно ства, 
про цьма, бе зліч; a host of children ку ча 
дзяце й

host2  v. 1. прыма ць гасце й, быць за 
гаспадара ; host the VIPs around the town 
пака зваць го рад ва жным гасця м 2. быць у 
ро лі вяду чага (тэле- або радыёпраграмы)

hostage  n. зало жнік; take smb. hos-
tage узя ць каго -н. у зало жнікі; hold smb. hos-
tage трыма ць каго -н. у зало  жніках ♦ hostages 
to fortune жо нка і дзе ці; са мыя блı зкія

hostel n. 1. інтэрна т 2. турысты чны ла-
гер; турба за

hostess  n. 1. гаспады ня 2. сцюардэ  са 
(самалёта); супрацо ўніца, яка я сустрака е 
гасце й (у рэстаране, начным клубе і да т.п.) 
3. вяду чая прагра мы (на радыё і тэлеба-
чанні)

hostile  adj. 1. варо жы; a hostile army 
а рмія працı ўніка 2. (to/towards) непрыхı ль-
ны, непрыя зны; a hostile reception ледзяны  
прыём; be hostile to smb./smth. прыма ць 
каго -н./што-н. у штыкı ; адмо ўна ста віцца да 
каго -н./чаго -н.

hostility  n. 1. (to/towards) варо-
жасць, антаганı зм; There was open hostility 

between the two sides. Паміж двума бакамі 
была непрыхаваная варожасць. 2. pl. hostili-
ties fml вае нныя дзе янні; an outbreak/a ces-
sation of hostilities пача так/заканчэ  нне вае н-
ных дзе янняў

hot1  adj. 1. гара чы; I am hot. Мне горача. 
2. гара чы, стра сны; a hot temper запа ль-
чывасць; be hot on smth. ве льмі захапля  цца 
чым-н. 3. гара чы, напру жаны; a hot time 
гара чыя дзянькı ; a hot issue злабадзённае 
пыта нне 4. све жы, няда ўна атры маны (пра 
навіны); a story that is hot off the press 
сенсацы йнае паведамле  нне, то лькі што 
надрукава нае 5. во стры, з пе рцам; пяку  чы; 
hot ointment пяку чая мазь 6. я ркі, рэ зкі, 
крыклı вы (пра колер); hot yellow ядавı та-жо ў-
ты ♦ get into hot water infml тра піць у бяду ; 
go/sell like hot cakes до бра распрадава цца; 
be hot on smb.’s heels ісцı  сле дам за кім-н.; 
hot under the collar infml узвар’ява ны, абу-
раны, раз’ю шаны; not so/too hot не ве льмі 
до брай я касці

hot2 v. infml разаграва ць, падаграва ць
hot up  phr.v. infml распа льваць; 
фарсı раваць, узмацня ць; узмацня цца; hot up 
a campaign раздува ць кампа нію

hot air n. infml пустазво нства, выхва ль-
ства; ашука нства

hotbed  n. 1. парнı к 2. ача г (захвор-
вання), расса днік (злачынстваў, распусты і 
да т.п.)

hot-blooded  adj. 1. стра сны, па лкі 
2. запа льчывы, гара чы

hotchpotch n. infml мешанı на, усяля-
кая ўся чына

hot dog  n. 1. бу лачка з гара  чай сасı с-
кай, «хо т-дог» 2. AmE ло ўкі спартсме н (які 
эфектна выконвае складаныя практыкаван-
ні, трукі і да т.п.)

hot-dog v. эфе ктна выко нваць склада-
ныя практыкава нні, тру кі і да т.п.

hotel  n. гатэ ль, гасцı ніца; stay in/at a 
hotel спынı цца ў гатэ лі; a luxary/fi ve-star ho-
tel гатэ ль люкс/пяцізо ркавы гатэ ль; a family-
run hotel прыва тны гатэ ль

hotelier n. гаспада р гатэ ля
hotfoot1 v. : ♦ hotfoot it infml бе гчы як 

жа ру ўхапı ўшы/як з жа рам у нагавı цах, не с-
ціся з усı х ног

hotfoot2 adv. ху тка, паспе шліва; стрым-
гало ў

hothead  n. гара чы, імпульсı ўны ча-
лаве к, «гара чая галава »
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hothouse  n. аранжарэ я, парнı к, 
цяплı ца; a hothouse plant цяплı чная раслı на; 
a hothouse effect phys. парніко вы эфе кт

hotly  adv. 1. го рача, рэ  зка, запа льчыва; 
They argued hotly. Яны горача спрачаліся. 
2. усхвалява на, стра сна

hotplate  n. канфо рка электрапліты  
або  га завай пліты 

hotpot n. BrE тушо нка (з мяса і гарод-
ніны)

hot-tempered adj. гара чы, за па ль-
чывы, ху ткі на злосць

hot-water bottle n. грэ лка
hound1 n. паляўнı чы саба ка; ганча к
hound2  v. цкава ць саба камі; прасле-

даваць; гна цца; hound smb. out of smth./
hound smb. from smth. выжыва ць каго -н. 
адку ль-н., выганя ць з га ньбаю

hour n. 1. гадзı на; in an hour праз гадзı-
ну; half an hour паўгадзı ны; by the hour 
пагадзı нна; an hour and a half паўтары  гадзı-
ны; within an hour за гадзı ну або  менш 
2. час, перы яд, тэ рмін; dinner hour час абе ду 
3. pl. hours час пра цы; працо ўны дзень; 
Opening hours are from 10 to 6 each day. Ад-
чынена з 10.00 да 18.00 кожны дзень; after 
hours пасля  рабо ты; out of hours у непра-
цоў ны час, у во льны ад пра цы час ♦ all hours 
уве сь час, у любы  час; keep good hours ра на 
ўстава ць і ра на кла сціся спаць; keep late 
hours по зна кла сціся спаць; the small/early 
hours зусı м ра на, з са мага ра нку

hourly1  adj. якı  здара ецца ко жную 
гадзı ну; There’s an hourly bus here. Аўтобусы 
тут ходзяць кожную гадзіну; an hourly rate 
of pay пагадзı нная апла та

hourly2 adv. штогадзı ны; The pills are to 
be taken hourly. Таблеткі трэба прымаць раз у 
гадзіну.

house1 n. 1. дом, буды нак; an apartment 
house шматкватэ рны дом; a detached house 
асабня к 2. дом, жыллё, кватэ ра; a house in 
the country вяско вы дом; да ча, ле цішча 
3. (свой) дом, сям’я , гаспада рка; have neither 
house nor home ≅ не мець ні ха ты, ні лапа ты 
4. буды нак (для чаго-н.); an Opera House 
 о перны тэа тр 5. пала та (у парламенце); the 
House of Lords пала та ло рдаў 6. тэа тр, 
кінатэа тр; The house was full. Тэатр быў 
поўны. ♦ bring the house down вы клікаць 
гром апладысме нтаў, вы бух сме ху і да т.п.; 
get on like a house on fi re BrE, infml 
пасябрава ць ху тка і лёгка; go all round the 

houses BrE, infml не гавары ць пра ма, вадзı ць 
за нос; keep house ве сці ха тнюю гаспада рку; 
on the house бяспла тна, за кошт устано вы 
(бара, рэстарана і да т.п.); put/set one’s 
(own) house in order прыве сці свае  спра вы ў 
пара дак; set up house пасялı цца

house2  v. 1. даць жыллё, забяспе чыць 
жыллём; This block of fl ats can house 50 fami-
lies. У гэтым доме могуць жыць 50 сем’яў. 
2. прытулı ць, даць прыту лак; The museum is 
housed in the former estate of the writer. Музей 
знаходзіцца ў былой сядзібе пісьменніка.

houseboat  n. плыву чы дом; ло дка 
або  ба ржа, прыстасава  ная для жылля  або  
лет няга адпачы нку

housebound adj. прывя заны, пры-
кава ны да до му (з-за хваробы або з-за 
 ўзросту)

housebreaker n. узло мшчык
housecoat n. жано чы хала т
household  n. 1. сям’я , сяме йнікі, 

дама шнія; the head of the household старэ й-
шы ў сям’ı 2. ха тняя гаспада рка

householder  n. fml домаўлада ль-
нік; гаспада р до ма; кватэранайма  льнік

housekeeper  n. акано мка, ахміст-
ры ня; ха тняя гаспады ня

housekeeping  n. ха тняя гаспада р-
ка; дамаво дства; housekeeping money гро шы 
на гаспада рку; do the housekeeping ве сці 
гаспада рку

housemaster  n. выхава льнік, 
выхава цель (у школе)

housemistress  n. выхава льніца, 
выхава целька

House of Commons  n. the 
House of Commons пала та абшчы н (у Вя-
лікабрытаніі і Канадзе)

House of Lords  n. the House of 
Lords пала та ло рдаў (у Вялікабрытаніі)

House of Representatives 
 n. the House of Representatives пала та 
прадстаўніко ў (у кангрэсе ЗША, парламенце 
Аўстраліі)

houseplant n. ха тняя кве тка, вазо н
Houses of Parliament  n. 

the Houses of Parliament парла мент Вяліка-
брытаніі

house-to-house  adj. пагало ўны, 
суцэ льны; a house-to-house visitation абхо д 
усı х дамо ў; a house-to-house survey пага-
лоўны пе рапіс

house-trained adj. BrE прыву чаны 
не га дзіць до ма (пра сабаку, ката)
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house-warming  n. увахо дзіны, 
ула зіны, навасе лле, святкава нне ўвахо дзін; 
give/have a house-warming спраўля ць/свят-
кава ць увахо дзіны

housewife  n. (pl. -wives) ха тняя 
гаспады ня

housework n. ха тняя рабо та; do the 
housework займа цца ха тняй пра цай

housing  n. 1. жыллё, жыллёвыя ўмо -
вы; the housing shortage недахо п жылля  
2. жыллёвае будаўнı цтва

housing estate  n. BrE жылы  
мікрараён; on a housing estate у жылы м 
мікрараёне

hove past, p.p. → heave
hovel n. хацı на, халу па; шала  ш
hover v. 1. луна ць (пра птушак), вісе ць 

у паве тры, кружы ць 2. круцı цца, тапта цца, 
хадзı ць вако л (чаго-н.) 3. хіста цца, вага цца, 
не раша цца, мару дзіць; A smile hovered over 
her lips. Усмешка блукала на яе твары.

hovercraft  n. тра нспартны сро дак 
на паве транай паду шцы

how  adv. як, якı м чы нам; How did it hap-
pen? Як гэта здарылася? ♦ any old how infml 
як папа ла, нядба йна; how about…? як на-
конт...?; how can/could you! як ты мо  жаш/
мог!; how come? infml дык чаму  ж?; як гэ та?; 
якı м чы нам?; how many/much? ко лькі?; how 
now (then)? гэ та што тако е?; што гэ та зна-
чыць?; ну?! як?!; how so? як гэ та так?; how 
on earth do I know? адку ль я ве даю?; how do 
you do? до бры дзень!; how old are you? кол ь-
кі вам гадо ў?; how’s that? як гэ та?; how are 
you? як жывяце /ма ецеся?; how are you get-
ting on?/how goes it?/how are things? як 
жывяце , як спра вы?

however1  adv. як бы ні, якı  б ні; He 
wanted to take no risks, however small. Ён не 
хацеў рызыкаваць, якая б ні малая была 
рызыка.

however2 conj. адна к; усё ж такı  , тым 
не ме ней

howl1  n. 1. выццё; the howl of wolves 
выццё ваўко ў; the howl of the wind завыва н-
не ве тру 2. стогн, крык; ля  мант; a howl of de-
spair крык адча ю

howl2 v. 1. выць 2. стагна ць, выкры кваць; 
howl with laughter кача цца ад сме ху
howl down  phr.v. заглуша ць 
 кры кам

howler n. infml ке пская, дурна я памы л-
ка; stylistic howlers стылісты чныя хı бы

howling  adj. 1. вы ючы; ляманту ючы 
2. infml (эмацыйна-ўзмацняльна) каласа льны, 
жахлı вы, страшэ  нны; a howling success 
страшэ  нны по спех

HP, h.p.   1. (скар. ад horsepower) 
phys. ко нская сı ла 2. BrE (скар. ад hire pur-
chase) паку пка або  про даж у растэрміно ўку/
крэды т

HQ (скар. ад headquarters) штаб
hr (пісьмовае скар. ад hour) гадзı на
HRH (скар. ад Her/His Royal High-

ness) Яе /Яго  Карале ўская Высо касць
HRT n. (скар. ад hormone replace-

ment therapy) замяшча  льная гармона тэ-
рап я

hub n. 1. (of) цэнтр ува гі, інтарэ су, дзе й-
насці; «сэ рца», асно ва; the hub of the uni-
verse цэнтр сусве ту; пуп зямлı  2. кало дка 
(кола); уту лка

hubbub  n. шум, гам, гвалт, гул; the 
hubbub of voices гул галасо ў

hubcap n. каўпа к ко ла (аўтамаб ля)
huddle1 n. 1. куча, зва лка 2. нато ўп; ста-

так 3. AmE нара да іграко ў на по лі (футбол) 
♦ get/go into a huddle with smb. уступа ць у 
та йную змо ву з кім-н.

huddle2  v. 1. (up) збіра цца, збіва цца ў 
ку чу, то ўпіцца; The children huddled together 
under the trees. Дзеці стоўпіліся пад дрэвамі; 
The sheep huddled up. Авечкі збіліся ў кучу. 
2. ску рчвацца; сціска  цца; The child huddled 
under a blanket. Дзіця скурчылася пад 
коўдрай.

hue n. 1. lit. or tech. ко лер; адце нне; тон; 
калары т 2. fml адце нне, разнавı днасць по-
глядаў або  ве раванняў; politicians of various 
hues палı тыкі ўсı х масце й ♦ a hue and cry 
мо цны паліты чны пратэ  ст; A new tax has 
raised a hue and cry among the public. Новы 
падатак выклікаў моцны пратэст у народа.

huff1  n. прыпа дак раздражне ння, вы бух 
гне ву ♦ in a huff infml у дрэ нным настро і, 
сярдзı ты, раздражнёны; пакры ўджаны

huff2  v. гавары ць незадаво леным, раз-
дражнёным то нам ♦ huff and puff infml 
1) сапцı , ця жка ды хаць ад сто мы; She huffed 
and puffed to keep up with the rest. Яна цяжка 
дыхала, даганяючы астатніх. 2) раздражня ц-
ца, гне вацца; кры  ўдзіцца, злава цца; After 
huffi ng and puffi ng a little, she agreed with his 
decision. Яна пакрыўдавала нядоўга і зга-
дзілася з яго рашэннем.

hug1  n. мо цныя абды  мкі; give a hug аб-
няць
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hug2  v. 1. мо цна абдыма ць/абдыма цца; 
She was hugging her doll tightly. Яна моцна 
прытуліла ляльку да грудзей; They hugged 
each other. Яны абняліся. 2. трыма цца (ча-
го-н.); hug the coast трыма цца бліжэ й да бе-
рага 3. гла дка абляга ць (фігуру, цела і 
да т.п.); She was wearing a fi gure-hugging 
dress. На ёй была сукенка, якая гладка абля-
гала фігуру.

huge adj. вялı зны, веліза рны
hugely adv. ве льмі, выклю чна; hugely 

successful якı  ма е вялı кі по спех; hugely 
pleased стра шна задаво лены

huh interj. 1. хм! гм! (выражае здзіўленне, 
неадабрэнне і да т.п.) Huh! Is that all you’ve 
done? Хм, гэта ўсё, што ты зрабіў? 2. га? 
што?; Let’s go out, huh? Давай выйдзем, га?

hulk  n. 1. ко рпус старо  га карабля  
2. цяльпу  к, «мядзве дзь», вялı кі няўклю  дны 
чалаве к 3. грама дзіна; гмах

hulking  adj. няўклю дны, нязгра бны, 
непаваро тлівы; масı ўны; грама дны

hull1 n. ко рпус карабля  (частка, якая зна-
ходзіцца пад вадой)

hull2  v. лу шчыць; абіра ць, здыма ць лупı-
ну, абдзіра ць (пра зерне, гарох і да т.п.); hull 
beans лу шчыць бабы 

hullabaloo  n. крык, гам, шум, 
гвалт; What a hullabaloo! Які гвалт!

hullo interj. = hello
hum1  n. (of) гудзе нне; гул; the hum of 

traffi c гул машы н
hum2  v. 1. напява ць (без слоў), мурлы-

каць, спява ць з закры тым ро там 2. гусцı , 
гудзе ць 3. быць дзе йным, развіва ць бу рную 
дзе йнасць ♦ hum and haw BrE, infml мя м-
ліць, запіна цца; хіста цца, вага цца, не ра-
шацца

human1  n. (таксама human being) 
чалаве к, чалаве чая істо та

human2  adj. чалаве чы; the human 
race род людскı ; a human voice чалаве чы го-
лас; human nature чалаве чая прыро да/нату-
ра; a human ceiling мяжа  чалаве чых магчы-
масцей; a human factor чалаве чы фа ктар 
2. уласцı вы чалаве ку; It’s human to err. Чала-
веку ўласціва памыляцца.

humane adj. чалаве чны, гума нны
human interest  n. газе тны 

арты кул, якı  выкліка е інтарэ  с шыро кай пу б-
лікі

humanism  n. гуманı зм; гума н-
насць, чалаве чнасць

humanist n. гуманı ст

humanitarian1 n. 1. гуманı ст 
2. філантро п

humanitarian2 adj. 1. гума н-
ны; гуманісты чны 2. гуманіта рны

humanity  n. 1. чалаве цтва; род 
людскı  2. гума ннасць, чалаве чнасць, чала-
векалю бства; гуманı зм; an act of humanity 
гума нны ўчы нак 3. pl. (the) humanities гума-
ніта рныя наву кі

humanize, BrE -ise v. 1. ачалаве ч-
ваць 2. змякча ць; паляпша ць 3. рабı ць 
высакаро дным, гума нным

humankind n. чалаве цтва
humanly adv. 1. у ме жах чалаве чых 

сіл; It is humanly impossible. Гэта вышэй за 
чалавечыя сілы. 2. па-чалаве чы; be humanly 
fallible мець уласцı выя чалаве ку сла басці

human resources  n. pl. 1. ча-
лаве чыя рэсу рсы 2. аддзе л ка драў

human right  n. : pl. human 
rights правы  чалаве ка

humble1 adj. 1. сцı плы; пако рны; пач-
цı вы; а humble follower сцı плы паслядо ўнік; 
in my humble opinion на мой сцı плы по гляд; 
a humble request пако рная про сьба 2. нı зкі 
па стано  вішчы або  сацыя льным ста  тусе; of 
humble birth/origins нı зкага/нязна тнага 
пахо джання; a humble station in life сцı плае 
ме сца ў грама  дстве 3. невялı кі; про сты, бе д-
ны, сцı плы; a humble house про сты/бе дны 
дом; a humble income сцı плы/невялı кі дахо д

humble2 v. уціхамı рваць, утаймо ўваць; 
зневажа ць; прыніжа ць; humble oneself пры-
ніжа цца; запабяга ць (перад кім-н.), пад ла шч-
вацца (да каго-н.), ліслı ва дагаджа ць

humeri pl. → humerus
humerus  n. anat. (pl. humeri) 

плечава я косць
humid  adj. вільго тны; сыры , во лкі, 

зо лкі
humidity  n. вільго тнасць; вı ль-

гаць, сы расць, золь
humiliate v. зневажа ць; прыніжа ць
humiliation n. знява га, прыні жэ н-

не; прынı жанасць
humility  n. пако рлівасць, пако  р-

насць; сцı пласць, непрыкме тнасць; сарамлı-
васць

humor AmE = humour
humorless AmE = humourless
humorist  n. гумары ст; весялу н, 

жартаўнı к, дасцı пнік
humorous  adj. гумарысты чны; за-

ба ўны, сме шны, камı чны; a humorous writer 
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пісьме ннік-гумары ст; a humorous accident 
заба ўны/камı чны вы падак

humour1  n. 1. гу мар; насме шлівасць, 
весяло сць но раву; жартаўлı васць; a sense of 
humour пачуццё гу мару; a man of humour 
чалаве к з пачуццём гу мару 2. fml настро й, 
гумо р; in good/bad/ill humour у до брым/
дрэн ным настро і; out of humour не ў гумо ры 

humour2  v. улаго джваць, патура ць; 
humour a child пе сціць, ба лаваць дзіця 

humourless  adj. пазба ўлены 
пачуцця  гу мару; сухı , ну дны

hump1  n. 1. узго рак, паго  рак, грудо к 
2. горб 3. буго р ♦ get/take the hump BrE, 
 infml зажу рыцца, затужы ць, раскı снуць; па-
ве сіць нос; be over the hump пераадо лець 
асно ўныя ця жкасці (у якой-н. справе, рабоце, 
хваробе і да т.п.)

hump2 v. BrE узвалı ць на спı ну і не сці; 
I had to hump the bag of coal upstairs myself. 
Я быў вымушаны сам цягнуць наверх мяшок 
вугалю.

humpback salmon  n. zool. 
гарбу ша

humpback whale  n. zool. 
гарба ты кіт, гарба ч

humped adj. гарба ты, зго рблены 
humph  interj. хм! гм! (перадае сумнен-

не, няўпэўненасць)
humus n. гу мус, перагно й
hunch1  n. прадчува нне; падазрэ  нне; 

інтуı цыя; have a hunch that… прадчува ць, 
інтуіты ўна здага двацца, што…

hunch2  v. го рбіць; го  рбіцца; суту  ліць; 
суту ліцца; hunch one’s back/shoulders/one-
self го рбіцца, суту ліцца

hunchback  n. гарбу н, гарба ты; 
гарба тая

hundred1  n. 1. cто, со тня 2. а hun-
dred/hundreds of infml вялı кая ко лькасць; for 
hundreds of years шмат гадо ў 3. the hun-
dreds math. со тні, разра д со тняў (ад 100 да 
999) 4. нуль-нуль, ро ўна (пры абазначэнні га-
дзіны або года); at ten hundred hours у дзе-
сяць нуль-нуль, ро ўна ў дзе сяць; in the year 
twenty hundred у двухты сячным го дзе

hundred2  num. сто (колькасць або 
нумар)

hundredth1  n. 1. со тая ча стка; 
(адна ) со тая 2. апо шні з се рыі, яка я склада-
ецца са ста прадме  таў 3. math. другı  знак 
пасля  ко скі (у дзесятковых дробах)

hundredth2 num. со ты (па ліку); the 
hundredth book of this writer со тая кнı жка 
гэ тага пісьме  нніка

hundredweight  n. цэ нтнер анг-
лı йскі (= 50,8 кг); амерыка нскі (= 45,4 кг)

hung past, p.p. → hang2

Hungarian1 n. 1. венгр; венге рка; 
вуго рац; вуго рка; мадзья р; мадзья рка 2. вен-
ге рская/вуго рская мо ва

Hungarian2  adj. венге рскі, вуго р-
скі, мадзья рскі

hunger1  n. 1. го лад; праця  глае не-
даяда нне 2. fml (for) патрэ бнасць (у чым-н.), 
імкне нне (да чаго-н.), пра га (чаго-н.); a hun-
ger for knowledge пра га да ве даў

hunger2  v. : hunger for/after smth./
smb. lit. пра гнуць, мо  цна жада ць чаго -н./ка-
го-н.; The child hungers for affection. Дзіцяці 
патрэбна ласка.

hunger strike n. галадо ўка; go on 
hunger strike аб’явı ць галадо ўку

hungry1 n. : pl. the hungry гало дныя
hungry2  adj. 1. гало дны 2. (for) якı  

пра гне/мо  цна жада е (чаго-н.); hungry for 
knowledge якı  пра гне ве даў; hungry for 
money пра гны да гро шай

hung up  adj. infml 1. (on/about) 
апанта ны, утрапёны 2. якı  заблы таўся, не мо -
жа знайсцı  вы йсця (са складанага становіш-
ча)

hunk  n. вялı кі кава лак (асабліва ежы); 
лу ста, скı бка, скрыль

hunt1 n. 1. (for) по шукі; a hunt for a job 
по шукі пра  цы 2. палява нне, ло ўля; an ele-
phant hunt палява нне на слано ў 3. палява н-
не на ліс (від спорту ў Вялікабрытаніі) 
4. кама нда спартсме наў, якı я займа юцца 
палява ннем на ліс

hunt2  v. 1. палява ць; лавı ць 2. шука ць 
(каго-н., што-н.), го йсаць/бе гаць (у пошуках 
чаго-н.), ганя цца (за чым-н.); hunt the truth 
шука ць пра ўду; hunt high and low усю ды 
шука ць (што-н.); hunt for a book шука ць, 
стара цца купı ць кнı гу; hunt for an old friend 
шука ць старо га ся бра
hunt down phr.v. шука ць (каго-н./
што-н.), высо чваць, пільнава ць (каго-н.)
hunt out  phr.v. знахо дзіць, адшу к-
ваць (што-н.)

hunter n. 1. паляўнı чы 2. шука льнік; a 
hunter after glory шука льнік сла  вы

hunting  n. 1. палява нне; fox hunting 
палява нне на ліс 2. по шукі; house hunting 
по шукі жылля 



hunting ground 299 husky

hunting ground  n. 1. рай, 
раздо лле; Crowded transport is a happy hunt-
ing ground for pickpockets. Перапоўнены 
транспарт – рай для кішэннікаў. 2. тэрыто-
рыя для палява ння

huntress n. жанчы на-паляўнı чы
huntsman n. (pl. -men) паляўнı чы
hurdle1  n. 1. sport бар’е р, перашко да 

2. pl. hurdles sport бар’е рны бег, бег з 
перашко дамі; ска чкі з перашко  дамі 3. пера-
шко да, яку ю трэ ба пераадо лець; The most dif-
fi cult hurdle was getting her mother’s agree-
ment. Самай цяжкай перашкодай было атры-
маць згоду маці.

hurdle2  v. 1. (over) браць, пера адоль-
ваць перашко ды 2. удзе льнічаць у бар’е рным 
бе гу, браць перашко ды; удзе льнічаць у ска ч-
ках з перашко дамі

hurdler  n. sport 1. бар’еры ст 2. конь, 
якı  ўдзе льнічае ў ска чках з перашко дамі

hurl  v. 1. кіда ць, кı даць, шпурля ць; hurl 
stones at smb./smth. кіда ць камянı /кіда цца 
камяня мі ў каго -н./што-н. 2. асыпа ць (пра-
клёнамі, пагрозамі і да т.п.); hurl reproaches 
папіка ць, упіка ць, папрака ць; hurl abuse ла-
яцца

hurly-burly  n. сумятня , мітусня , 
беганı на; the hurly-burly of city life сумятня /
мітусня  гарадско га жыцця 

hurrah, hurray interj. = hooray 
hurricane  n. урага н, (трапı чны) 

цыкло н, тайфу н
hurricane lamp  n. ліхта р «ма-

ла нка»
hurried adj. паспе шлівы; ху  ткі, шпа ркі; 

hurried steps шпа ркія кро кі; a hurried de-
parture паспе шлівы ад’е зд

hurriedly  adv. паспе шліва; наспе х; 
шпа рка

hurry1  n. спе шка, паспе х; шпа ркасць; 
паспе шлівасць ♦ in a hurry у спе шцы, спе-
хам; in no hurry to do smth./not in a hurry to 
do smth. 1) мець дастатко ва ча су, каб рабı ць 
што-н. не спяша ючыся 2) рабı ць што-н. ве ль-
мі неахво тна; She is in a hurry to try her new 
dress on. Ёй карціць памераць новую сукен-
ку; I will not come here again in a hurry. Я не 
хутка зноў сюды вярнуся.

hurry2  v. 1. спяша цца; hurry home 
спяша цца дадо му; I shall hurry back. Я хутка 
вярнуся. 2. прыспяша ць, падганя ць; He was 
hurried into making a wrong choice. Яго так 
падганялі, што ён зрабіў няправільны выбар.

hurry on  phr.v. праця гваць гава-
рыць, не даючы  ніко му магчы масці вы казацца
hurry up phr.v. спяша цца, ру хацца 
хутчэ й; hurry smb./smth. up прыспе шваць 
каго -н./што-н.

hurt1  n. кры ўда; абра за; It was a hurt for 
him to hear that. Яму было крыўдна чуць 
гэта.

hurt2  adj. 1. пара нены, траўмı раваны, 
пацярпе лы; No one was hurt in the accident. У 
аварыі ніхто не пацярпеў. 2. пакры ўджаны, 
знява жаны; hurt pride абра жанае/уко латае 
самалю бства; a hurt look пакры ўджаны по-
зірк

hurt3 v. (hurt) 1. вы цяць; прычыня ць боль 
2. infml бале ць (пра руку, нагу і да т.п.) 
3. кры ўдзіць; зневажа  ць 4. : be hurting infml 
адчува ць сябе  няшча сным 5. рабı ць шко ду, 
прычыня ць стра ту; псава ць; hurt smb.’s rep-
utation падарва ць чыю -н. рэпута цыю; be 
hurting for smth. AmE быць у ця жкім стано-
вішчы, асаблı  ва з-за недахо пу гро шай ♦ it 
won’t/wouldn’t hurt smb. to do smth. не 
пашко дзіць/бу дзе кары сным каму -н. зрабı ць 
што-н.; It won’t hurt you to read this article. 
Вам карысна будзе прачытаць гэты артыкул. 

hurtful  adj. (to) абра злівы, знява ж-
лівы; кры ўдны; якı  ра ніць (пра словы, заўвагі 
і да т.п.); hurtful words кры ўдныя сло вы

husband n. муж
husbandry  n. земляро бства, се ль-

ская гаспада рка; animal husbandry жывё-
лагадо ўля

hush1  n. цішыня , маўча нне; the hush be-
fore the storm зацı шша пе рад бу рай; Can we 
have a bit of hush? Калі ласка, памаўчыце! 
Захоўвайце цішыню!

hush2  v. супако йваць; супако йвацца; су-
німа ць; суніма цца; hush a child уціхамı рыць 
дзіця  
hush up phr.v. заміна ць; замо  ўчваць, 
уто йваць (скандал, інфармацыю і да т.п.)

hush3 interj. цı ха!; замаўчы !; сцı хні!
hushed adj. 1. цı хі (пра месца) 2. прыглу-

шаны (пра голас)
husk1 n. шалупı нне; шкарлу  піна; ску рка; 

rice in the husk неачы шчаны рыс
husk2  v. абіра ць; скрэ  бці, аскраба ць 

(моркву, буракі і да т.п.); лу шчыць 
husky adj. сіпа ты, хры плы (пра чалаве-

ка або яго голас)
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hustle1 n. таўкатня ; штурханı на, мітусня 
hustle2  v. 1. таўчы , піха ць, пхаць, цяс-

нıць 2. прымуша ць, падганя ць, прыспе шваць 
3. infml гандлява ць з-пад крыса  (наркотыка-
мі, спіртным і да т.п.) 4. AmE, infml дзе й-
нічаць ху тка, энергı чна або  агрэсı ўна, браць 
нахра пам; Be sure to hustle! Глядзі ж, будзь 
рашучым! 5. AmE, slang займа цца прастыту-
цыяй 

hustler  n. 1. infml жу лік, цёмная асо  ба 
2. AmE, slang прастыту тка, шлю ха

hut n. хацı на, халу па, ха тка
hutch n. кле тка (для звяркоў)
hyacinth n. bot. гіяцы нт
hyaena n. = hyena
hybrid n. 1. гібры д, по месь (пра рас-

ліны, жывёл і да т.п.) 2. не шта, скла дзенае з 
разнаро дных элеме нтаў 

hydrant  n. водаразбо рны кран, 
гідра нт; a fi re hydrant пажа рны гідра нт

hydraulic  adj. 1. гідраўлı чны, 
гідратэхнı чны; hydraulic brakes гідраў лı ч-
ныя тармазы ; а hydraulic drive гідрапры вад 
2. якı  ма е адно сіны да гідра ўлікі; hydraulic 
engineering гідра ўліка

hydrocarbon  n. chem. вугле-
вадаро д 

hydroelectric  adj. гідра элект-
ры чны; a hydroelectric plant гідраэлект ра-
ста нцыя

hydrogen n. chem. вадаро д
hydrogen bomb  n. вадаро д-

ная бо мба
hydrophobia n. med. вадабо язь
hydroplane  n. 1. глı сер з паве т-

раным вінто м 2. AmE гідрасамалёт, гідрапла  н
hydrotherapy  n. med. гідратэ-

рап я
hyena n. zool. гіе на
hygiene n. гігіе на
hygienic  adj. гігіенı чны; hygienic 

conditions гігіенı чныя ўмо вы
hymn  n. 1. царко ўны гімн, псало м 

2. хвале бная пе сня, услаўле нне, гімн
hype1  n. infml (неадабральна) бесса-

ромная рэкла ма, пуска нне тума ну ў во чы; 
ашука нства; She became a victim of the hype – 
the medicine didn’t do her any good. Яна стала 
ахвярай рэкламы – лекі не дапамаглі ёй. 

hype2  v. infml (up) (неадабральна) крык-
лı ва рэкламава ць; нахва льваць, узно сіць; 
This movie has been much hyped, but it isn’t 

that good. Гэты фільм многа рэкламуюць, але 
ён таго не варты.

hyper  adj. infml нерво ва ўзбу джаны, 
усхвалява ны, заве дзены

hyperactive adj. звышакты ўны
hyperbole  n. 1. ling. гіпе рбала 

2. перабо льшанне
hypermarket  n. гіперма ркет, 

буйны  ўніверса м, гандлёвы ко мплекс, ганд-
лёвы цэнтр 

hypersonic  adj. phys. гіпер гу ка-
вы ; звышгукавы ; hypersonic velocity звыш-
гу ка ва я ху ткасць

hypertension  n. med. гіпертанı я; 
павы шаны крывяны  ціск, гіпертэ нзія 

hypertrophy n. med. гіпертрафı я
hyphen  n. 1. дэфı с, злучо  к 2. знак 

перано су з аднаго  радка  на другı 
hyphenate  v. піса ць праз дэфı с/

злучо к
hypnosis n. (pl. -es) гіпно з
hypnotic  adj. 1. гіпнаты чны; a hyp-

notic trance гіпнаты чны транс; a hypnotic 
state гіпнаты чны стан; hypnotic sounds 
гіпнаты чныя гу кі; The music had an almost 
hypnotic effect. Музыка мела амаль гіпнатыч-
ны эфект. 2. снатво рны, наркаты чны (пра 
лекі)

hypnotist n. гіпнатызёр
hypnotize, BrE -ise v. гіпнатызава ць
hypochondria  n. іпахо ндрыя, 

прыгне чаны стан
hypocrisy  n. крываду шнасць, пры-

тво рства, гіпакры зія
hypocrite  n. крываду шнік; крыва-

душніца; прытво ршчык; прытво  ршчыца; 
хан жа , свято ша

hypotheses pl. → hypothesis
hypothesis n. (pl. hypotheses) гіпо-

тэза, дапушчэ нне
hypothetical  adj. гіпатэты чны, 

вераго дны
hysterectomy  n. med. гістэ рэк-

тамı я, выдале нне ма ткі
hysteria n. істэры я; mob hysteria ма-

савая істэры я
hysterical  adj. 1. істэры чны 2. infml 

ве льмі сме шны; Isn’t it a hysterical situation? 
Сітуацыя вельмі смешная, ці не так?

hysterics  n. істэ рыка; прыпа дак 
істэры і ♦ have hysterics быць у істэ рыцы

Hz (пісьмовае скар. ад hertz) phys. герц, гц
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Ii
I, i n. 9-я літара англійскага алфавіта
I pron. я; you and I мы з табо й/ва мі; He and 

I were at school together. Я з ім разам вучыўся 
ў школе./Мы з ім разам вучыліся ў школе.

Iberian adj. іберы йскі
ibid.  (скар. ад лацін. ibidem) там жа, у 

тым жа ме сцы
ibis n. zool. ı біс (птушка)
ICBM  (скар. ад intercontinental 

ballistic missile) міжкантынента льная баліс-
ты чная раке та

ice1  n. лёд ♦ break the ice разбı ць лёд, 
растапı ць лёд (паміж кім-н.); skate on thin 
ice рызыкава ць

ice2 v. 1. замаро жваць 2. глазурава ць
ice over  phr.v. замярза ць; The lake 
iced over. Возера замерзла.

Ice Age  n. the Ice Age ледніко вы 
перы яд

iceberg n. а йсберг ♦ the tip of the ice-
berg вяршо к а йсберга

icebox n. dated халадзı льнік
icebreaker n. ледако л
ice cap n. ледніко вае по крыва
ice cream n. маро жанае
ice dancing  n. 1. бале т на лёдзе 

2. та нцы на лёдзе
ice fl oe n. плыву чая льдзı на, кры га
ice hockey n. хаке й (на лёдзе)
ice house n. лядо ўня
Icelander n. iсла ндзец; ісла ндка
Icelandic1 n. ісла ндская мо ва
Icelandic2 adj. ісла ндскі
ice lolly n. маро жанае на па лачцы
ice rink n. като к
ice show n. бале т на лёдзе
ice skate1 n. звыч. pl. ice skates канькı 
ice-skate2 v. ката цца на канька х
ice skating n. ката нне на канька х
icicle n. лядзя ш
icily adv. хо ладна
icing n. цукро вая глазу ра
icon n. 1. іко на, абра з 2. піктагра ма
iconoclast n. fml ікaнабо рац
iconoclastic adj. ікaнабо рскі
iconography n. іканагра фія
icy  adj. ледзяны  (таксама перан.); icy 

roads галалёдзіца на даро гах; Her tone was 
icy. Яна гаварыла ледзяным тонам.

ID  n. (скар. ад identity, identifi cation) 
пасве дчанне асо бы

I’d скар. ад : 1. I had 2. I would
idea n. 1. ідэ я, ду мка; Where did you get 

that idea? Адкуль вы гэта ўзялі? 2. уяўле нне; 
I have no idea. Не маю (аніякага) уяўлення.

ideal1 n. ідэа л
ideal2 adj. ідэа льны
idealism n. ідэалı зм
idealist n. ідэалı ст; ідэалı стка
idealistic adj. ідэалісты чны
idealization, BrE -isation  n. 

ідэа ліза цыя
idealize, BrE -ise v. ідэалізава ць
ideally adv. ідэа льна
identical  adj. 1. той са мы, то есны 

2. (to/with) адно лькавы, ідэнты чны; identical 
twins адная йцавыя блізня ты; a row of identi-
cal houses шэ раг адно лькавых дамо  ў

identifi able  adj. якı  мо жна 
ідэнтыфікава  ць/апазна ць

identifi cation  n. 1. апазна нне, 
ідэнтыфіка  цыя (злачынцы, трупа); identifi -
cation parade працэду  ра апазна  ння падаз-
ро нага (сведкам ці пацярпелым) 2. пасве д-
чанне (асобы); His only means of identifi cation 
was his passport. Адзіным пасведчаннем яго 
асобы быў пашпарт. 3. атаяса мліванне

identify  v. 1. апазнава ць, распаз-
нава ць 2. атаяса мліваць; салідарызава цца (з 
чым-н.); identify with smb. спачува ць каму  -н.

identity n. 1. асо ба 2. ідэнты чнасць, 
то еснасць

identity card  n. пасве дчанне 
асо бы

ideogram n. ідэагра ма
ideological adj. ідэалагı чны
ideologue n. ідэо лаг
ideology n. ідэало гія
idiocy n. iдыяты зм; глу пства
idiolect n. ling. ідыяле кт
idiom n. ling. 1. ідыёма 2. гаво рка
idіomatic  adj. ling. ідыяматы чны; 

an idіomatic expression ідыяматы чны вы раз
idiosyncrasy  n. 1. своеасаблı-

васць (характару, паводзін) 2. дзіва цтва, ка-
пры з

idiosyncratic adj. 1. своеасаблı-
вы, уніка льны 2. дзіва цкі

idiot n. ідыёт; ду рань
idiotic adj. ідыёцкі; дурны 
idle1  adj. 1. лянı вы; бяздзе йны 2. якı  

бяздзе йнічае, не працу е; незаня ты 3. ма рны, 
дарэ  мны; an idle attempt дарэ мная спро ба; 
idle curiosity пуста  я ціка васць; idle rumours 
беспадста ўныя чу ткі
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idle2  v. 1. гультаява ць; idle one’s time 
away дарэ мна/ма рна губля ць час 2. праца-
ваць на халасты х абаро тах (пра матор)

idler n. гульта й
idol n. ı дал (таксама перан.); кумı р
idolatrous adj. ідалапакло нніцкі
idolatry n. ідалапакло нства
idolize, BrE -ise  v. 1. абагаўля ць 

2. ве льмі любı ць
idyll n. fml іды лія
idyllic adj. ідылı чны
i.e.  (cкар. ад лацін. id est) гэ та зна чыць, 

менавı та
if1 n. infml : I want no ifs and buts. (Не хачу   

чуць) нія кіх адгаво рак. ♦ there are no ifs 
about it нія кіх «калı »

if2 conj. 1. калı ; I’ll help him if I can. Я пама-
гу яму, калі здолею; if I were you на ва шым 
ме сцы; If I were you I’d stay. (Калі б я быў) на 
вашым месцы, я б застаўся. 2. ці; І’ll see if he 
is here. Я гляну, ці ён тут.

igloo n. ı глу (ледзяны дом эскімосаў)
ignite v. fml запа льваць; запа львацца
ignition n. запа льванне
ignoramus n. hum. не вук, прафа н
ignorance n. 1. не вуцтва, неадукава-

насць 2. недасве дчанасць; keep smb. in igno-
rance трыма ць каго -н. у няве данні 
♦ ignorance is bliss шча сце ў няве данні

ignorant  adj. 1. не вуцкі, неадукава-
ны 2. (of/about) недасве дчаны 3. infml 
некульту рны

ignore  v. ігнарава ць, не звярта ць ува гі 
(на каго-н./што-н.)

ikebana n. ікеба на
ikon n. = icon
ilk  n. infml тып, гату нак; men of that ilk 

лю дзі тако га ты пу
ill1 n. 1. fml зло, лı ха, няшча сце, нава ла 2. pl. 

ills бядо ты
ill2  adj. 1. хво ры; be ill хварэ ць; fall ill 

захварэ  ць 2. дрэ нны, ке пскі, благı ; ill effects 
згу бныя вы нікі; ill feeling(s) варо жасць; ill 
fortune няшча сце; ill health сла бае здаро  ўе; 
ill humour/temper дрэ нны настро й/хара ктар; 
ill luck нешанцава нне; няўда ча; ill will не-
прыя знасць, нядобразычлı васць ♦ ill at ease 
не па сабе 

ill3  adv. дрэ нна, ке пска ♦ speak ill of smb. 
fml абгаво рваць, зласло віць

I’ll скар. ад : 1. I will 2. I shall
ill-advised adj. неразу мны
ill-bred  adj. нявы хаваны; гру бы; ill-

bred children нявы хаваныя дзе ці; an ill-bred 
remark гру бая заўва га

ill-considered  adj. неабду маны; 
ill-considered advice неабду маная пара да

ill-disposed  adj. fml (towards) 
нядобразычлı вы (да каго-н.)

illegal  adj. незако нны; забаро  нены; 
нелега льны

illegality ] n. незако ннасць, неле га ль-
насць

illegally adv. незако нна, нелега льна
illegible  adj. неразбо рлівы, невыра-

зны, нечытэ льны (пра почырк)
illegibility  n. неразбо рлівасць, 

невыра знасць, нечытэ льнасць (пра почырк)
illegitimacy  n. 1. незако ннасць 

2. незаконнанаро джанасць
illegitimate ] adj. 1. незако нны 

2. незаконнанаро джаны
illegitimately adv. незако нна
ill-fated ] adj. fml няўда члівы; няўда ч-

ны; злашча сны
illicit adj. незако нны, забаро нены; illicit 

trade in drugs незако нны га ндаль нарко-
тыкамі

ill-informed  adj. дрэ нна інфарма-
ваны

illiteracy n. непісьме ннасць
illiterate  adj. непісьме  нны; неадука-

ва ны
ill-judged  adj. fml неабду маны; an 

ill-judged remark неабду маная заўва га
ill-mannered  adj. fml гру бы, няве т-

лівы
ill-natured  adj. fml злы, нядобра-

зычлı вы, ліхı 
illness n. хваро ба; захво рванне
illogical adj. нелагı чны
ill-starred  adj. fml нешчаслı вы; 

злашча сны
ill-tempered  adj. fml запа льчывы; 

зласлı вы
ill-timed  adj. нясвоечасо вы; няў-

часны
ill-treat v. дрэ нна абыхо дзіцца (з кім-н.)
illuminate v. 1. асвятля ць (таксама 

перан.) 2. ілюмінава ць 3. fml растлума чваць; 
высвятля ць

illuminating  adj. ілюстрацы  йны; 
паказа льны; an illuminating remark паву-
чальная заўва га

illumination  n. 1. асвятле нне 
2. pl. illuminations BrE ілюміна цыя

illusion n. ілю зія, падма н; be under an 
illusion that... це шыць сябе  ду мкай, што…; 
have no illusions about smth. не мець ілю зій 
нако нт чаго -н.
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illusionist  n. ілюзіянı ст; ілюзія-
нıстка

illusory adj. fml ілюзо рны
illustrate  v. 1. ілюстрава ць 2. тлума-

чыць
illustration n. 1. малю нак, ілюстра-

цыя 2. тлумачэ нне, пры клад ♦ by way of 
illustration як пры клад

illustrative  adj. fml 1. ілюстра-
цыйны 2. тлумача льны, паясня льны

illustrator n. маста к-ілюстра тар
illustrious  adj. fml славу ты, вядо мы; 

знакамı ты, слы нны
I’m скар. ад I am
image  n. 1. во браз; выя ва; He is 

the spitting image of his father. Ён выліты 
бацька. 2. адбı так (у люстэрку) 3. рэпута цыя, 
ı мідж 4. ста туя, скульпту ра

imagery  n. fml во бразнасць; сро  дкі 
во бразнасці; poetic imagery паэты чная во-
бразнасць

imaginable adj. якı  то лькі мо жна 
ўявı ць; магчы мы

imaginary adj. уя ўны, вы думаны
imagination n. уяўле нне, фанта-

зія; He has no imagination. У яго няма фан-
тазіі.

imaginative  adj. надзе лены 
ўяўле ннем/фанта зіяй

imagine  v. 1. уяўля ць сабе  
2. меркава ць, ду маць; I imagine it will rain. Я 
мяркую, што пойдзе дождж. 3. выдумля ць; 
You are always imagining things. Вечна ты 
нешта выдумляеш.

imbalance n. адсу тнасць раўнава гі
imbecile1  n. 1. infml ду рань, ідыёт 

2. med. імбецы л
imbecile2  adj. прыдуркава ты; an im-

becile remark бязглу здая заўва га
imbed  = embed
imbued  adj. fml (with) напо ўнены 

(моцным пачуццём)
IMF  (скар. ад International Mone-

tary Fund) МВФ, Міжнаро дны валю тны 
фонд (пры ААН)

imitate v. імітава ць; перайма ць
imitation  n. іміта цыя; перайма нне; 

imitation leather шту чная ску ра; imitation 
jewellery біжутэ рыя

imitative  adj. імітацы йны; перай-
мальны

imitator n. іміта тар
immaculate  adj. бездако рны, без-

зага нны; immaculate behaviour бездако рныя 

паво дзіны; the Immaculate Conception eccl. 
бязгрэ шнае/нявı ннае зача цце

immanent adj. fml 1. ста лы; уласцı вы 
2. philos. імане нтны

immaterial adj. 1. неісто тны 2. fml 
нематэрыя льны

immature adj. 1. няспе лы 2. няста лы
immeasurable  adj. fml непаме рны, 

бязме рны
immediate adj. 1. неадкла дны, спе ш-

ны 2. непасрэ  дны, прамы ; найбліжэ йшы; my 
immediate neighbours мае  найбліжэ йшыя 
сусе дзі; in the immediate future у найблі-
жэйшай бу дучыні, у найбліжэ йшы час; on 
his immediate left адра зу нале ва ад яго 

immediately  adv. 1. неадкла дна, 
адра зу 2. непасрэ дна, пра ма

immemorial adj. fml спрадве чны; 
from time immemorial спако н ве ку, спрад-
веку

immense  adj. вялı кі, веліза рны; бяз-
мерны

immensely  adv. надзвыча йна, над-
звы чай; immensely popular надзвы чай па-
пуля рны

immensity n. бязме жнасць, неабся ж-
насць; бязме рнасць

immerse  v. (in) 1. апуска ць (у вад-
касць), акуна ць 2. паглыбля цца; immerse 
oneself in a book паглыбля цца ў чыта нне

immersion  n. апуска нне (у вадкасць); 
паглыбле нне

immersion heater n. BrE электра-
кіпяцı льнік

immigrant  n. імігра нт; імігра  нтка; 
перасяле нец; перасяле нка

immigrate v. (to, from) іміграва ць
immigration n. імігра цыя
imminent  adj. непазбе жны, неміну-

чы (пра небяспеку); A storm was imminent. 
Насоўвалася навальніца.

immobile adj. нерухо мы
immobility n. нерухо масць
immobilize, BrE -ise  v. рабı ць 

нерухо мым; спыня ць; паралізава ць; Оur 
troops were immobilized. Нашы войскі былі 
паралізаваны; I was immobilized because of a 
broken leg. Я не мог рухацца, бо ў мяне была 
зламана нага.

immodest  adj. 1. нясцı плы 2. не-
прысто йны; immodest behaviour непрысто й-
ныя паво дзіны

immoral  adj. амара льны, распу сны, 
разбэ шчаны
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immorality  n. амара льнасць, раз-
бэ шчанасць

immortal adj. бессмяро тны, ве чны
immortality n. бессмяро тнасць
immortalize, BrE -ise  v. увекаве ч-

ваць
immovable  adj. 1. нерухо мы 

2. непахı сны
immune  adj. 1. med. (to) іму нны; не-

ўспрыма льны (таксама перан.); be immune 
to smallpox вало даць імунітэ там су праць во с-
пы; immune to criticism неўспрыма льны да 
кры тыкі 2. (from) абаро нены; вы звалены; 
immune from taxes вы звалены ад пада ткаў

immune system  n. іму нная 
сістэ ма

immunity  n. 1. med. (to) імунітэ т 
(супраць чаго-н.), неўспрыма льнасць 2. law 
(from) недатыка льнасць; непадсу днасць; 
diplomatic immunity дыпламаты чны іму-
нітэ т

immunization, BrE -isation  n. 
імуніза цыя; вакцына цыя

immunize, BrE -ise  v. (against) 
імунізава ць

immunodefi ciency  n. імуна-
дэфіцы т

immunology n. імунало гія
imp  n. 1. чарцяня , чарцянё; нячы сцік 

2. сваво льнік, гарэ знік, гарэ за
impact  n. 1. уда р; сутыкне нне; on 

impact пры сутыкне нні 2. (on) (моцнае) 
уздзе янне, уплы ў (на каго-н., што-н.); have 
an impact on мець/ака зваць уздзе янне на, 
уздзе йнічаць

impair  v. fml псава ць; пашко джваць; 
падрыва ць; impaired hearing пашко джаны 
слых

impale  v. (on) 1. прако лваць, праты-
каць, праціна ць 2. hist. садзı ць на кол

impart v. fml (to) 1. надава ць (якую-н. 
якасць), надзяля ць 2. дзялı цца (думкамі, на-
вінамі і да т.п.); I have nothing of interest to 
impart to you. Я не магу паведаміць вам нічо-
га цікавага.

impartial  adj. бесстаро  нні, непра д-
узя ты

impassable  adj. непрахо дны, не-
прае зджы, непрае зны

impasse  n. тупı к
impassioned  adj. па лкі; гара чы; an 

impassioned speech па лкая прамо ва
impassive  adj. абыя кавы; бясстра-

сны

impatience  n. нецярплı васць; раз-
дражне нне

impatient adj. (with, at) нецярплı вы; 
раздражнёны; an impatient gesture не цяр п лı -
вы жэст

impeach v. аб’яўля ць імпı чмент
impeachment n. імпı чмент
impeccable  adj. беззага нны, без-

дако рны; an impeccable taste бездако рны 
густ

impede  v. fml перашкаджа ць; затры м-
ліваць

impediment n. перашко да; замı н-
ка; a speech impediment заіка нне

impel v. вымуша ць
impending adj. навı слы; impending 

danger навı слая пагро за
impenetrable  adj. непраніка ль-

ны; непрагля дны; impenetrable darkness 
непрагля дная це мра

imperative1  n. ling. зага дны лад, 
імператы ў

imperative2 adj. 1. зага дны; улада р-
ны 2. неадкла дны, пı льны

imperceptible  adj. непрыкме т-
ны; нязна чны; неадчува льны

imperfect1  п. ling. : the imperfect 
(tense) імперфе кт

imperfect2  adj. дэфекты ўны, не да-
скана лы

imperfection  n. недаскана ласць; 
дэфе кт, зага на

imperial adj. імпе рскі; імпера тарскі
imperialism n. імперыялı зм
imperialist  n. імперыялı ст (звыч. 

неадабральна)
imperialist(ic) () adj. імперыя-

лісты чны
impersonal  adj. 1. аб’екты ўны; не-

прадузя ты 2. безаблı чны 3. ling. безасабо вы; 
impersonal pronoun безасабо вы займе н нік

impersonate  v. ігра ць ро лю; 
выдава ць сябе  (за каго-н.); імітава ць

impersonation n. імітава нне
impersonator n. іміта тар
impertinence n. дзёрзкасць; наха б-

насць, наха бства, гру басць
impertinent  adj. дзёрзкі; наха б-

ны; an impertinent question/child дзёрзкае 
пыта нне/дзіця 

impetuous adj. імклı вы, імпэ тны
impetus  n. 1. ру хаючая сı ла; штур-

шо к 2. ı мпульс, сты мул; give а fresh impetus 
to smth. даць но вы ı мпульс чаму -н.
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implacable  adj. няўмо льны; бяз-
лıтасны; an implacable enemy бязлı тасны 
 во раг

implant1 n. med. імпланта т
implant2 v. med. імплантава ць
implantation  n. med. імплан-

тацыя
implausible  adj. непраўдапа-

добны, неймаве рны
implement1  n. прыла да, інстру-

мент; farming/gardening implements сель-
скагаспада рчыя/садо  ўніцкія прыла ды

implement2  v. выко нваць, ажыц-
цяўля ць, здзяйсня ць

implicate v. (in) уця гваць
implication  n. 1. (for, of) імплі-

ка цыя, вы нік, рэзульта т; This decision may 
have serious implications for their future. Гэтае 
рашэнне можа сур’ёзна паўплываць на іх бу-
дучыню. 2. уця гванне; заме  шанасць, дачы-
ненне 3. (скрыты) сэнс; значэ  нне ♦ by impli-
cation уско сна

implicit  adj. 1. імпліцы тны, скры ты; 
якı  падразумява ецца 2. безагаво рачны;  по ў ны

implicitly  adv. 1. імпліцы тна, уско-
сна 2. по ўнасцю, ца лкам

implore v. fml малı ць, умаля ць, упро ш-
ваць

imply  v. падразумява ць; наво дзіць на 
ду мку; What do his words imply? Што ён мае 
на ўвазе?

impolite adj. няве тлівы
impoliteness n. няве тлівасць
import1 n. 1. ı мпарт, уво з 2. pl. imports 

тава ры, што ўво зяцца; prohibited imports 
тава ры, забаро неныя для ўво зу 3. fml значэ н-
не, сэнс

import2  v. (from, into) імпартава ць, 
уво зіць

importance  n. ва жнасць, зна чнасць; 
be of importance мець значэ нне; be of no 
importance не мець значэ ння; attach 
importance (to) надава ць значэ нне (чаму-н.)

important  adj. ва жны, зна чны, іс-
тотны

importer n. імпарцёр
impose v. (on/upon) 1. абклада ць (па-

даткам, штрафам і да т.п.) 2. навя зваць 
(рашэнне, думку і да т.п.) 3. падма нваць, 
ашу кваць; скарысто ўваць (каго-н./што-н. у 
сваіх мэтах); We have been imposed upon. Нас 
ашукалі.

imposing  adj. зна чны, уража льны, 
імпаза нтны

imposition  n. 1. усклада нне, на-
клада нне (абавязку, штрафу і да т.п.) 2. аб-
кла да нне, пада так 3. празме рнае патраба-
ванне

impossibility  n. немагчы масць, 
немажлı васць

impossible  adj. немагчы мы, не-
мажлı вы

impostor, imposter  n. самазва нец; 
самазва нка

impotence n. 1. бяссı льнасць 2. med. 
імпатэ нцыя

impotent  adj. 1. бяссı льны 2. med. 
імпатэ нтны

impoverish v. абядня ць, збядня ць
impoverished adj. абядне лы, збяд-

не лы
impractical  adj. невыкана льны, 

нездзяйсня льны
imprecise adj. недакла дны; impre-

cise information недакла дная інфарма цыя
impregnate v. 1. (with) напаўня ць, 

насыча ць 2. fml апладня ць
impresario n. імпрэса рыа
impress  v. 1. рабı ць ура жанне (на ка-

го-н.); His sincerity impressed me. Яго шчы-
расць уразіла мяне. 2. (on/upon) перако н-
ваць; угаво рваць; She impressed on us 
the need for caution. Яна пераканала нас у не-
абходнасці асцярожнасці.

impression  n. 1. (of) ура жанне; cre-
ate/make an impression on smb. рабı ць ура-
жанне на каго -н., ура жваць; I was under the 
impression that… У мяне было такое ўражан-
не, што… 2. адбı так, след

impressionable  adj. ура злівы, 
успрыма льны

Impressionism  n. імпрэсіянı зм 
(кірунак у мастацтве)

impressionist  n. 1. імпрэсіянı ст 
2. парады ст

impressionistic  adj. імпрэ сія-
ніс ты чны

impressive adj. якı  ўра жвае; ура жа ль-
ны; выра зны

imprint1 n. 1. след, адбı так 2. пяча тка; 
publisher’s imprint выхадны я да ныя

imprint2 v. адбіва ць, адціска  ць
imprison  v. саджа ць (у турму), зня-

во льваць
imprisonment  n. зняво ленне; 

life imprisonment пажыццёвае зняво ленне
improbable  adj. невераго дны, не-

праўдападо бны



impromptu 306 inauspicious

impromptu  adj., adv. імправі-
зава ны; экспро мтам; без папярэ  дняй падрых-
то ўкі; He made an impromptu speech. Ён 
выступіў экспромтам.

improper  adj. 1. fml неадпаве дны, 
непрыда тны 2. непрысто йны 3. : an improp-
er fraction math. няпра вільны дроб

impropriety  n. 1. неадпаве д-
насць 2. непрысто йнасць

improve  v. паляпша ць; паляпша цца; 
удаскана льваць; удаскана  львацца; Things are 
improving. Справы наладжваюцца; His health 
is improving. Яго здароўе паляпшаецца.

improvement  n. пале пшанне, 
удаскана льванне; There has been an improve-
ment in the weather. Надвор’е палепшылася.

improvisation n. імправіза цыя
improvise v. імправізава ць
imprudent  adj. неразва жлівы, 

неразва жны; неасцяро жны
impudent  adj. fml дзёрзкі; бесса-

ром ны; an impudent fellow наха бнік
impulse  n. ı мпульс, пары ў; on (an) 

impulse пад уздзе яннем пары ву
impulsive  adj. 1. імпульсı ўны; an 

impulsive child імпульсı ўнае дзіця   2. якı  
пры муша е ру хацца, дзе йнічаць; impulsive 
force ру хаючая сı ла

impunity  n. fml беспакара насць; 
with impunity беспакара на

impure adj. нячы сты, бру дны (такса-
ма перан.); impure thoughts непрысто йныя 
ду мкі

impurity n. нечыстата , бруд
in1 n. : He knew all the ins and outs of the af-

fair. Ён ведаў усе хады і выхады.
in2  adv. 1. унутры ; Is anyone in? Ёсць тут 

хто-небудзь? 2. до ма; We didn’t fi nd him in. 
Мы не засталі яго дома. 3. у мо дзе; Long 
skirts are in again. Доўгія спадніцы зноў у 
модзе. 4. : be in прыбыва ць, прыхо дзіць; The 
train is in. Цягнік прыйшоў; The mail is in. 
Пошта прыйшла.

in3  prep. 1. (у прасторавым знач.) у, на; 
пад; in France у Фра нцыі; in town у го радзе; 
in the street на ву ліцы; in the theatre у тэа т-
ры; in the factory на заво дзе 2. (у часавым 
знач.) у; праз; за; in the twentieth century у 
двацца тым стаго  ддзі; in May у ма і; in peace-
time у мı рны час; in future у бу дучыні; in an 
hour праз гадзı ну; He is in his fi fties. Яму за 
пяцьдзясят. 3. (у розных знaч. перадаецца 
тв. скл. з прыназоўнікам або прыслоўем) in 
winter/summer зімо й/уле тку; in the morning/

evening ра ніцай/уве чары; in pairs па рамі; in 
a whisper шэ птам; in detail дэталёва; in 
Belarusian па-белару  ску; in the rain пад 
дажджо м

in. (пісьмовае скар. ад inch) ца ля (2,54 см)
inability  n. няздо льнасць; немагчы-

масць
inaccessible  adj. (to) недасту пны, 

непрысту пны
inaccuracy  n. недакла днасць, па-

мылко васць; памы лка
inaccurate adj. недакла дны, па мыл-

ко вы
inaction n. бяздзе йнасць
inactive  adj. бяздзе йны; іне ртны; an 

inactive volcano нядзе ючы вулка н
inactivity  n. бяздзе йнасць; іне рт-

насць
inadequacy  n. (of) неадэква т-

насць, неадпаве днасць
inadequate  adj. 1. недастатко вы; 

неадэква тны 2. няздо льны
inadvertent adj. ненаўмы сны
inadvisable  adj. немэтазго дны, 

непажада ны
inalienable adj. fml неад’е мны; an 

inalienable right неад’е мнае пра ва
inane  adj. бязглу зды, пусты , недарэ ч-

ны; an inane remark недарэ чная заўва га
inanimate  adj. неадушаўлёны; an 

inanimate noun ling. неадушаўлёны назо ўнік
inanity  n. бязглу здасць, пустата  , 

недарэ чнасць
inappropriate  adj. недарэ чны; 

не адпаве дны
inarticulate  adj. невыра зны, не-

разбо рлівы, незразуме лы; коснаязы кі
inasmuch as  conj. fml таму  што, 

бо, пако лькі; He was a very unusual musician 
inasmuch as he was totally deaf. Ён быў вельмі 
незвычайны музыкант, паколькі быў зусім 
глухі.

inattentive adj. няўва жлівы
inaudible adj. нячу тны
inaugural adj. інаўгурацы йны; ус туп-

ны; an inaugural speech усту пная пра мова
inaugurate  v. 1. адкрыва ць (новы 

будынак, цырымонію і да т.п.) 2. уво дзіць 
(рэформы і да т.п.)

inauguration n. інаўгура цыя; the 
president’s inauguration інаўгура цыя прэзі-
дэ нта

inauspicious  adj. fml 1. злаве сны 
2. няшча сны
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inborn  adj. прыро джаны; прыро  дны; 
an inborn gift прыро дны та лент

inbox  n. comput. скры нка для ўвахо д-
ных паведамле нняў, скры нка электро ннай 
 по шты

Inc., inc AmE (пісьмовае скар. ад Incorporated)
ужываецца пасля назвы кампаніі, звыч. не 
пе ракладаецца

incalculable adj. fml нeзлічо ны
incapable adj. (of) няздо льны
incapacitate  v. fml рабı ць ня-

здоль ным; выво дзіць са стро ю
incapacity n. няздо льнасць
incarnate1 adj. fml увасо блены; He is 

the devil incarnate. Ён проста д’ябал; happi-
ness/modesty incarnate увасабле нне шча сця/
сцı пласці

incarnate2 v. fml увасабля ць
incarnation n. увасабле нне
incautious adj. fml неасцяро жны
incendiary1 n. запа льная бо мба
incendiary2 adj. запа льны
incense1 n. ла дан, фімія м
incense2  v. прыво дзіць у лю тасць, 

раз’ю шваць
incentive  n. (for, to) сты мул; заах-

вочванне; economic/fi nance incentives экана-
мı чныя/фіна нсавыя сты мулы; tax incentives 
падатко выя заахво чванні; create/provide an 
incentive ствара ць/забяспе чваць сты мул; I’ve 
got no incentive to do that. У мяне няма 
стымулу рабı ць гэта.

incessant  adj. бесперапы нны, безу-
пын ны (пра шум, дождж, балбатню); 
incessant rain бяско нцы дождж

incest n. інцэ ст, кровазмяшэ  нне
inch1  n. 1. ца ля (2,54 см); The trousers 

were an inch too long. Штаны былі на два з 
паловай сантыметры даўжэйшыя, чым трэба. 
2. ве льмі мала я адле гласць або  ко лькасць; 
The truck missed us by inches. Грузавік ледзь 
не наехаў на нас. ♦ every inch ца лкам, по ў-
насцю; inch by inch ма ла-пама лу; ве льмі 
паво льна; not budge/give/move an inch не 
ўступa ць ні на ёту; He looked every inch a 
sailor. Ён выглядаў мараком з галавы да пят.

inch2 v. паво  льна ру  хацца; няспе  шна ра-
бı ць (што-н.); The car began to inch forward. 
Машына павольна рушыла ўперад.

incidence n. (of) ахо п; сфе ра дзе яння
incident  n. вы падак, здарэ нне; 

інцыдэ нт
incidental  adj. выпадко вы; пабо ч-

ны, нязна чны

incidentally  adv. дарэ чы, між ı н-
шым; Incidentally, I wanted to tell you… 
Дарэчы, я хацеў сказаць вам…

incinerate  v. спапяля ць; спа льваць 
дашчэ нту

incineration  n. спапяле нне; 
спаль ванне

incinerator  n. 1. печ для спаль-
вання сме цця 2. крэмацы йная печ

incision n. med. надрэ з
incisive  adj. во стры; пранı  клівы; an 

incisive mind во стры ро зум
incisor n. разе ц (пярэдні зуб)
incite  v. (to) падбухто рваць, правака-

ваць (каго-н. на што-н.)
incitement n. (to) падбухто рванне, 

правакава нне (каго-н. на што-н.)
incl., inc. (пісьмовае скар. ад including) уклю-

ча ючы; уклю чна, у тым лı ку
inclement  adj. fml суро вы; непа-

год ны; inclement weather не пагадзь
inclination  n. 1. (towards/for) 

 схı ль насць, жада нне 2. fml нахı л; an inclina-
tion of the head ківо к галавы 

incline1 n. fml нахı л, схіл
incline2  v. 1. fml схіля ць; схіля  цца; 

нагіна цца; incline the head схіля ць галаву  
2. : be inclined быць схı льным; мець схı ль-
насць; I am inclined to believe her. Я схільны 
верыць ёй; The boy is inclined to be lazy. Хло-
пец схільны да ляноты.

include  v. уключа ць, змяшча ць; Does 
the price include tax? Ці ўключаны ў цану па-
датак?

including  prep. уклю чна, у тым лı-
ку; up to and including the 5th of June да пя-
тага чэ рвеня ўклю чна; all of us including me 
усе  мы, у тым лı ку і я

inclusion n. уключэ нне
inclusive adj. 1. якı /што ўключа е; in-

clusive payment/price плa та/цана , што ўк лю-
ча е ўсе паслу гі (у гатэлі, рэстаране і да т.п.) 
2. (from... to) уклю  чна; from the fi rst of 
March to the tenth inclusive з пе ршага 
сакавіка  па дзяся тае ўклю чна

incognito adv. інко гніта
incoherent  adj. 1. бязла дны, 

няскла дны, без су вязі 2. незразуме лы; не па-
слядо ўны; an incoherent policy непас лядо ў-
ная палı тыка; He was quite incoherent. Яго не-
магчыма было зразумець.

income    n. дахо д; an income 
tax падахо дны пада так
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incoming  adj. 1. якı  ўвахо дзіць, на-
бліжа ецца; the incoming tide прылı ў 2. : the 
incoming president новаабра ны прэзі дэ нт

incomparable  adj. непараў-
нальны

incomparably  adv. непараў-
нальна

incompatible  adj. (with) несу-
мяшча льны

incompetence  n. некампетэ нт-
насць; няздо льнасць

incompetent  adj. некампетэ нт-
ны; няздо льны

incomplete adj. няпо ўны
incomprehensible  adj. не-

зразуме лы
inconceivable  adj. неймаве рны, 

невераго дны
inconclusive  adj. неперакана ў-

чы, нерашу чы
incongruous  adj. неадпаве дны, 

непрыда тны, нязру чны; недарэ чны
inconsequential  adj. неісто т-

ны, нява жны
inconsiderate  adj. няўва жлівы 

(да іншых)
inconsistent  adj. непаслядо ўны; 

супярэ члівы
inconsolable adj. няўце шны
inconspicuous adj. непрыкме т-

ны, непрыме тны
inconvenience  n. нязру чнасць, 

невыго да
inconvenient adj. нязру чны; an 

inconvenient time/place нязру чны час, ня-
зруч нае ме сца

incorporate  v. (in/into/within) 
1. уключа ць; далуча ць (да чаго-н.); His sug-
gestions were incorporated in the plan. Яго 
прапановы ўключылі ў план. 2. econ. рэ гіст-
рава ць як карпара цыю

incorporation  n. 1. уключэ нне, 
далучэ  нне 2. econ. інкарпара цыя

incorrect  adj. няпра вільны, па мыл-
ко вы

incorrigible  adj. непапра ўны; an 
incorrigible liar безнадзе йны падма ншчык, 
страшэ нны хлус

incorruptible adj. непадку пны
increase1  n. павелічэ нне; рост; а pay 

increase павелічэ  нне зарабо  тнай пла ты; be 
on the increase павялı чвацца, узраста  ць; 
Сrime is on the increase. Павялічваецца коль-
касць злачынстваў.

increase2 v. павялı чваць; павялı чвацца, 
узраста ць; increase prices павыша ць цэ ны; 
increase speed паскара ць ход

incredible  adj. 1. неймаве рны, 
невераго дны 2. infml цудо ўны

incredulous  adj. недаве рлівы; an 
incredulous look недаве рлівы/скепты  чны по-
зірк

increment n. прыба ўка (да зарпла-
ты); павелічэ нне

incriminate v. інкрымінава ць
incrimination n. інкрыміна цыя
incubate v. 1. выво дзіць птушаня т у 

інкуба тары 2. высе джваць (птушанят, кура-
нят)

incubation n. 1. інкуба цыя; шту ч-
нае вывядзе нне птушаня т 2. : incubation 
 period med., biol. скры ты перы яд хваро бы

incubator n. інкуба тар
incumbent  adj. : the incumbent 

president цяпе рашні прэзідэ нт
incur v. fml накліка ць на сябе ; He incur-

red heavy expenses. Ён панёс вялікія страты.
incurable  adj. невыле чны; an in-

curable disease невыле чная хваро ба
incurious adj. fml абыя  кавы; неці-

ка ўны
incursion  n. fml рапто ўны напа д/на-

лёт; уварва нне
indebted  adj. (to, for) 1. у даўгу ; He 

was indebted to the bank. Ён завінаваціўся 
банку; How much am I indebted to you? Колькі 
я вам вінен? 2. fml абавя заны, удзя чны; I am 
greatly indebted to you for your assistance. Я 
вам вельмі ўдзячны за дапамогу.

indecent  adj. 1. непрысто йны; an in-
decent remark непрысто йная заўва га; an in-
decent joke непрысто йны жарт 2. ненале ж-
ны; He left us with indecent haste. Ён развітаў-
ся з намі занадта хутка.

indecipherable adj. неразбо рлівы 
(почырк, подпіс і да т.п.)

indecision  n. 1. нерашу часць 2. ня-
пэ ўнасць, неперакана ўчасць

indecisive  adj. 1. нерашу чы (пра 
чалавека) 2. няпэ  ўны, неперакана ўчы; an 
indecisive answer няпэ ўны адка з; indecisive 
evidence неперакана ўчы до каз

indeed  adv. 1. на са май спра ве, са-
праўды ; Are you pleased with your work? – 
Yes, indeed. Вы задаволены сваёй працай? – 
Безумоўна. 2. BrE надзвы чай; We enjoyed the 
fi lm very much indeed. Фільм нам надзвычай 
спадабаўся.
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indefatigable adj. fml нясто мны
indefi nite  adj. няпэ  ўны, нявы-

значаны; the indefi nite article ling. неазна-
чальны арты кль; an indefi nite pronoun ling. 
неазнача льны займе ннік

indefi nitely adv. бяско нца; You can 
keep the book indefi nitely. Вы можаце тры-
маць кнігу неабмежаваны час.

indelible adj. 1. незабы ўны; an indel-
ible impression незабы ўнае глыбо кае ўражан-
не 2. нязмы ўны (таксама перан.); indelible 
ink нязмы ўнае чарнı  ла; an indelible shame 
нязмы ўная га ньба

indelicate  adj. fml недаліка тны; 
нетакто ўны, бестакто ўны; бяста ктны; an in-
delicate remark бестакто ўная заўва га

indent  v. 1. вышчэ рбліваць, назу б-
ліваць, выраза ць; выдзёўбваць 2. склада ць 
(дакумент) у двух экзэмпля рах 3. пі са ць/
дру кава ць з во дступам; Each paragraph is in-
dented. Кожны абзац пачынаецца з новага 
радка.

indentation  n. 1. зубе ц, вы раз, 
шчарбı на 2. звı ліна, вы гін (берагавой лініі)

independence  n. (from) незале ж-
насць; самасто  йнасць; Independence Day 
Дзень незале жнасці (ЗША, 4 ліпеня)

independent  adj. (from/of) 
1. незале жны; самасто йны; an independent 
state незале жная дзяржа ва; an independent 
income самасто йны дахо д 2. ling. inde pen-
dent clause незале жны/гало ўны сказ

independently  adv. незале жна; 
самасто йна; паасо  бку; They travelled indepen-
dently. Яны падарожнічалі паасобку.

indescribable adj. неапіса льны; 
невыка зны, невымо ўны

indestructible adj. неразбура ль-
ны, непару шны

indeterminate  adj. 1. нявы зна-
чаны; няпэ  ўны; неканчатко вы 2. math. inde-
terminate equation неазнача льнае ўраўне нне

index1 n. 1. (pl. indexes) катало г; алфа-
в тны спіс; subject index прадме  тны пака-
за ль нік 2. (pl. indexes or indices) ı ндэкс; 
каэфіцые нт; price index ı ндэкс цэн

index2 v. 1. запı сваць, зано сіць (у спіс) 
2. індэксава ць

indexation n. індэксава нне
index fi nger n. указа льны па лец
Indian1  n. 1. інды ец; індыя нка (пра 

жыхароў Індыі) 2. індзе ец; індыя нка (пра 
карэнных жыхароў Амерыкі)

Indian2 adj. 1. інды йскі 2. індзе йскі

Indian summer n. ба біна ле та
indicate v. 1. пака зваць 2. абазнача ць; 

све дчыць; His words indicated a willingness to 
assist. Яго словы сведчылі аб жаданні да-
памагчы.

indication  n. све дчанне, знак; па-
каза нне

indicative1  n. ling. the indicative 
індыкаты ў, абве сны лад

indicative2 adj. 1. fml (of) якı  пака з-
вае, све дчыць 2. ling. абве сны; the indicative 
mood абве сны лад

indicator  n. 1. стрэ лка; паказа льнік 
2. tech., chem. індыка тар

indices pl. → index
indifference  n. (to) абыя кавасць, 

раўнаду шша; He showed complete indifference 
to everyone around him. Ён праяўляў поўнае 
раўнадушша да ўсіх вакол.

indifferent  adj. (to) абыя кавы, 
раўнаду шны

indigenous  adj. fml (to) мясцо вы, 
тутэ йшы, тузе мны; indigenous population 
карэ  ннае насе льніцтва; animals indigenous 
to Africa жывёлы, што во дзяцца ў Афрыцы

indigestion  n. нястра ўнасць, 
расстро йства стра ўніка

indignant  adj. (at/about) абу раны; 
be indignant at smth. абурa цца чым-н.

indignation n. (at/about) абурэ  нне
indigo1  n. інды га, цёмна-сı  ні (колер, 

фарба)
indigo2 adj. інды гавы, цёмна-сı ні; in-

digo blue сı не-фіяле тавы
indirect  adj. непрамы ; уско сны; an 

indirect answer ухı лісты/унı клівы адка з; an 
indirect route абхо дны шлях; indirect taxes 
уско сныя пада ткі

indirect object n. ling. уско с-
нае дапаўне нне

indirect speech  n. ling. уско с-
ная мо ва

indiscipline n. fml недысцыплінава-
насць

indiscreet  adj. 1. неасцяро жны, 
неаба члівы 2. нясцı плы; нетакто ўны; an in-
discreet question нетакто ўнае пыта нне

indiscretion  n. 1. неасцяро жны 
ўчы нак; He committed an indiscretion. Ён пра-
гаварыўся. 2. нясцı пласць

indiscriminate  adj непатра-
бава льны, неперабо рлівы; бязла дны

indiscriminately  adv. сумбу р-
на, бязла дна
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indispensable  adj. (to) (абсалют-
на) неабхо дны; незаме нны; Air is indispens-
able to life. Паветра неабходна для жыцця.

indisposed adj. fml нездаро вы
indisputable  adj. бясспрэ  чны; 

an indisputable fact бясспрэ  чны факт
indistinct  adj. невыра зны, няя сны; 

расплы вісты, расплы ўчаты
indistinguishable  adj. нерас-

паз нава льны; неадме тны; невыра зны
individual1  n. індівı дуум, інды-

вı д, асо ба
individual2  adj. індывідуа льны, 

аса бı сты
individualism  n. індыві ду-

алı зм
individuality  n. індывідуа ль-

насць
individualize  v. рабı ць ін ды-

відуа льным, надава  ць своеасаблı вы хара ктар
indivisible adj. непадзе льны
indoctrinate  v. падвярга ць ідэа-

лагı чнай апрацо ўцы
indoctrination  n. ідэалагı чная 

апрацо ўка
Indo-European  adj. інда-

еўрапе йскі
indoor  adj. ха тні, пакаёвы; indoor 

clothes ха тняе адзе  нне, ха тняя адзе жа; in-
door games гу льні ў памяшка нні/спарты ўнай 
за ле; an indoor swimming pool закры ты 
басе йн

indoors adv. у до ме, у памяшка нні
induce  v. 1. fml прымуша ць 2. med. 

стымулява ць (роды) 3. заахво чваць; схіля  ць; 
уплыва ць, перако нваць

inducement  n. сты мул; fi nancial 
inducements фіна нсавыя сты мулы

inductance n. phys. індукты ўнасць
induction  n. інду кцыя (у розных 

знач.)
indulge  v. 1. патура ць 2. (in) дазва-

ляць сабе , не адмаўля ць сабе  (у асалодзе); 
Only rarely could he indulge in a glass of wine. 
Толь кі зрэдку ён мог дазволіць сабе выпіць 
чарку віна.

indulgence  n. (to/towards) пату-
ранне, пабла жка; Smoking is his only indulgen-
ce. Курэнне – адзінае, што ён сабе дазваляе.

indulgent  adj. пабла жлівы, спага д-
лівы; indulgent parents не ве льмі стро гія 
бацькı 

industrial  adj. прамысло вы; вы-
твор чы; industrial goods прамысло выя тава-

ры; an industrial action забасто ўка, страйк; 
an industrial estate прамысло вая зо на (часта 
на ўскраіне горада)

industrialist n. прамысло вец
industrialization, BrE -isation 

n. індустрыяліза цыя
industrialize, BrE -ise  v. ін-

дустрыялізава ць
industrious adj. працавı ты, стара н-

ны, руплı вы
industry  n. прамысло васць; галіна  

прамысло васці; heavy/engineering/food in-
dustry ця жкая/машынабудаўнı чая/харчо вая 
прамысло васць

inedible  adj. неядо мы, непрыда тны 
для е жы

ineffective adj. нядзе йсны, безвыні-
ко вы, дарэ  мны

ineffectual  adj. fml безвыніко вы, 
няўда лы; an ineffectual person няўда чнік

ineffi cient  adj. 1. няздо льны, нязда т-
ны, няўме лы; an ineffi cient government 
няздо льны ўрад 2. нядзе йсны; мала пра-
дукты ўны; ineffi cient use of energy малапра-
дукты ўнае скарыста нне эне ргіі

inelegant adj. неэлега нтны
ineligible  adj. (for) непрыда тны, 

непрыго дны
inept  adj. няўме  лы; нязгра  бны; неда-

рэ чны; an inept remark недарэ чная заўва га
inequality  n. няро ўнасць, не спра-

вядлı васць
inert  adj. 1. fml вя лы, пасı ўны, бяздзе й-

ны 2. phys. іне ртны, неакты ўны
inertia  n. 1. вя  ласць, пасı  ўнасць, бяз-

дзе й насць 2. phys. iне рцыя, іне ртнасць; 
through inertia па іне рцыі

inescapable  adj. неміну чы, 
непазбе жны, няўхı льны

inessential adj. неісто тны, нява жны
inestimable adj. fml неацэ нны
inevitable1  n. the inevitable неміну-

часць, непазбе жнасць
inevitable2  adj. неміну чы, непа-

збежны
inexact adj. недакла дны
inexcusable  adj. недарава льны; 

inexcusable behaviour недарава льныя паво-
дзіны

inexhaustible  adj. 1. невычэ рп-
ны, невычарпа льны; inexhaustible energy 
невычэ рпная эне ргія; inexhaustible patience 
бяско нцае цярпе нне; an inexhaustible supply 
невычэ рпны запа с 2. нясто мны
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inexpedient adj. немэтазго дны
inexpensive adj. недарагı , та нны
inexperience  n. няво пытнасць, 

неспрактыкава насць
inexperienced adj. няво пытны, 

неспрактыкава ны
inexpert  adj. няўме лы, неквалі фі-

кава ны
inexplicable adj. невытлумача ль-

ны, незразуме лы
infallibility  n. 1. беспамылко-

васць 2. надзе йнасць
infallible  adj. 1. беспамылко вы, 

бясхı бны 2. надзе йны, пэ ўны; an infallible 
method надзе йны спо саб; an infallible proof 
неабве ржны до каз

infamous adj. fml нясла ўны, бяссла ў-
ны, гане бны

infancy n. дзяцı нства
infant  n. fml дзіця , дзіцё, немаўля ; in-

fant mortality дзіця чая смяро тнасць
infantile  adj. 1. дзіця чы; infantile 

paralysis med. дзіця чы пара ліч 2. derog. 
інфанты льны; an infantile mind інфанты ль-
ны ро зум

infantilism n. psychol. інфан ты-
лı зм

infantry n. пяхо та
infatuation  n. (with) 1. улюбё-

насць 2. ця га
infect v. (with) заража ць (чым-н.)
infection n. заражэ нне
infectious adj. 1. інфекцы йны, зара з-

ны 2. зара злівы; infectious laughter зара з-
лівы смех

infer  v. рабı ць высно ву; From what did 
you infer that? З чаго ты зрабіў гэтую высно-
ву?

inference  n. 1. вы вад, заключэ нне, 
высно ва 2. вывядзе нне

inferior  adj. (to) дрэ нны; го ршы 
(якас цю); ніжэ йшы (паводле становішча); 
The goods were of inferior quality. Тавары 
былі дрэннай якасці.

inferiority  n. нізкасо ртнасць; 
непаўнацэ ннасць; an inferiority complex ко м-
плекс непаўнацэ ннасці/непаўнава ртасці

infernal  adj. fml пяке льны (таксама 
перан.)

inferno n. fml пе кла
infertile  adj. 1. неўрадлı  вы, неўра-

джа й ны (пра зямлю) 2. med. стэры льны, 
бяспло дны (пра людзей, жывёл, расліны)

infest  v. (with) навадня ць (чым-н.); 
кішэ ць; Mice infested the old house. Мышы 
апанавалі стары дом; а shark-infested sea 
мо ра, у якı м кіша ць аку лы

infi delity  n. (to) здра да; здра длі-
васць; няве рнасць

infi ghting  n. міжусо біца, уну траная 
барацьба 

infi ltrate1 n. med. інфільтра т
infi ltrate2  v. 1. прасо чвацца (пра 

ваду) 2. праніка ць
infi ltration  n. інфільтра цыя, 

пранікне нне (у розных знач.)
infi nite adj. бязме жны, бяско нцы; infi -

nite gratitude бяско нцая ўдзя чнасць
infi nitesimal  adj. fml бяско нца 

малы 
infi nitive  n. ling. інфініты ў, неазна-

ча льная фо рма дзеясло ва
infi nity  n. 1. бяско нцасць; бязме ж-

насць; бяскра йнасць 2. math. бескане чнасць
infi rm  adj. 1. няду жы, сла бы; кво лы, 

ляда шчы 2. няцвёрды; infi rm of purpose 
нерашу чы

infi rmary n. бальнı ца; амбулато рыя
infi rmity  n. 1. няду жасць, сла  басць 

2. недамага нне; хваро ба
infi x n. ling. ı нфікс
infl ame  v. 1. med. запаля цца (пра 

рану); выкліка ць запале нне 2. fml (with) 
узбуджа ць, узру шваць

infl amed  adj. запалёны (пра частку 
цела); an infl amed eye/throat запалёнае во ка/
го рла

infl ammable  adj. які лёгка загара-
ецца/узгара ецца; Petrol is highly infl ammable. 
Бензін лёгка ўспыхвае.

infl ammation  n. med. запале нне; 
infl ammation of the lungs запале нне лёгкіх

infl ate  v. 1. надзіма ць (паветрам або 
газам) 2. econ. узніма ць (цэны)

infl ated adj. 1. празме рна павялı чаны 
(пра цану) 2. пыхлı  вы, фанабэ  рысты, праз-
мер на ганары сты; infl ated with pride пыхлı вы 
ад ва жнасці; infl ated language напы шлівая 
мо ва

infl ation  n. 1. econ. інфля цыя 2. на-
дзіма нне

infl ect  v. ling. 1. скланя ць; спрага ць 
2. дабаўля ць/мяня ць канча так

infl ection, infl exion n. ling. 1. змяне н-
не фо рмы сло ва 2. фле ксія; канча так (слова)

infl exible  adj. 1. нягı бкі, нягну ткі; 
infl exible twigs нягну  ткія галı нкі; an infl exi-
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ble system нягı бкая сістэ  ма 2. непахı сны, 
няўмо льны; an infl exible will непахı сная во ля

infl ict  v. (on/upon) 1. нано сіць (удар, 
рану і да т.п.) 2. навя  зваць (погляды); на-
вя звацца, набіва  цца; I don’t wish to infl ict my-
self on you. Я не хачу набівацца да вас.

infl iction  n. нанясе нне (удару); 
прычыне нне (болю)

infl uence1  n. (over, on/upon, with) 
уп лы ў, уздзе янне; under the infl uence of пад 
уплы вам; а man of infl uence уплывo вая 
 асо ба

infl uence2 v. рабı ць уплы ў, уплыва ць, 
уздзе йнічаць (на што-н., каго-н.)

infl uential  adj. уплыво вы; аўта-
рытэ тны

infl uenza n. med. fml грып
infl ux n. (of) прыто к, прылı ў, наплы ў; 

an infl ux of tourists наплы ў туры стаў
inform v. (of/about) паведамля ць, ін фар-

мава ць; inform on smb. дано сіць на каго -н.
informal  adj. 1. нефарма льны; не-

афіцы йны 2. про сты; звыча йны (пра адзенне) 
3. ling. размо ўны (пра слова, стыль)

informality n. нязму шанасць
informant  n. 1. інфарма тар 

2. інфарма нт
informatics  n. comput. інфар-

ма тыка
information  n. (on/about) паве-

дамле нне, зве сткі, інфарма цыя; an interest-
ing piece of information ціка вая інфарма цыя; 
the information bureau бюро  даве дак; infor-
mation science comput. інфарма тыка ♦ for 
your information infml да ва шага ве дама

informative  adj. інфарматы ўны, 
змясто ўны

informed adj. (about) дасве дчаны
informer n. дано счык; інфарма тар
infrared adj. phys. інфрачырво ны
infrastructure  n. інфраструк-

тура
infrequent adj. рэ дкі, няча сты
infringe  v. (on/upon) паруша ць (за-

кон, правы, правілы і да т.п.)
infringement  n. парушэ нне (за-

кона, правоў, правіл і да т.п.)
infuriate v. прыво дзіць у шале нст-

ва/лю тасць
ingenious  adj. 1. арыгіна льны, 

адмысло вы (пра план, прыладу і да т.п.) 
2. вынахо длівы (пра чалавека)

ingenuity n. вынахо длівасць; ад-
мысло васць; арыгіна льнасць

ingenuous  adj. прастаду шны; 
няхı тры; наı ўны, нявo пытны

ingot n. злı так (металу)
ingrained adj. закаране лы; ingrained 

habits/prejudices закаране лыя звы чкі/за бабо -
ны, пры мхі

ingratiate v. паддо брывацца, падлı з-
вацца (да каго-н.), запабяга ць (перад кім-н.)

ingratiating adj. няшчы ры; падлıз-
лівы; an ingratiating smile ліслı вая ўсме шка

ingratitude n. няўдзя чнасць
ingredient  n. інгрэдые нт, састаў-

на я ча стка, кампане нт
inhabit v. насяля ць, жыць
inhabitant n. жыха р, насе льнік
inhale v. удыха ць
inherent  adj. уласцı вы; прыро джа-

ны; неад’е мны; inherent rights неад’е мныя 
правы ; inherent contradictions уну траныя 
супярэ чнасці

inherit  v. атры мліваць у спа дчыну, 
насле даваць

inheritable adj. biol. спа дчынны
inheritance n. 1. спа дчына; 2. biol. 

насле даванне
inheritor  n. (of) насле  днік, спад-

кае  мца
inhibit  v. 1. перашкаджа ць; заміна  ць; 

стры мліваць; Tight clothing may inhibit 
breathing. Цеснае адзенне можа перашка-
джаць дыханню. 2. ско ўваць; His presence in-
hibits me. Яго прысутнасць скоўвае мяне.

inhibited adj. скава ны, ско ваны (пра 
чалавека)

inhibition  n. скава насць; стры  м-
ліванне пачу ццяў

inhospitable  adj. (to/towards) 
негасцı нны, няве тлівы

inhuman  adj. 1. бесчалаве чны, 
бязлı тасны 2. нечалаве чы, нялю дскі

inhumane adj. негума нны; лю ты
inhumanity n. бесчалаве чнасць
initial1 n. звыч. pl. initials ініцыя лы
initial2 adj. (перша)пачатко вы
initial3  v. : initial a document ста віць 

ініцыя лы пад дакуме нтам
initially  adv. упача тку, напача тку, 

спача тку
initiate v. fml пачына ць
initiative  n. 1. ініцыяты ва; пачы н; on 

one’s own initiative па сваёй ініцыяты ве 
2. the initiative знахо длівасць, дасцı пнасць

inject  v. (into, with) 1. рабı ць уко л; 
упы рскваць, уво  дзіць 2. дадава ць, прыўно -
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сіць; inject a remark уста віць заўва гу 3. укла д-
ваць (сродкі ў што-н.)

injection n. 1. уко л, ін’е кцыя 2. ук ла-
да нне; an urgent cash injection тэрміно вае 
грашо вае ўклада  нне

injunction  n. 1. fml зага д, прадпі-
са нне 2. law (against) судо вая забаро на

injure v. 1. пашко джваць, ра ніць, кале-
чыць; Ten people were injured in the accident. 
Дзесяць чалавек былі пакалечаны ў выніку 
гэтай аварыі. 2. кры ўдзіць, абража ць

injured1 n. the injured кале кі
injured2 adj. 1. пара нены, пакале чаны 

2. пакры ўджаны, абра жаны
injurious  adj. fml (to) шко дны; 

Smoking is injurious to your health. Курэнне 
шкодзіць здароўю.

injury  n. (to) 1. ра на, ране нне; тра ў-
ма; a head injury тра ўма галавы  2. пашко-
джанне, шко да 3. кры ўда, знява га, паклёп

injustice  n. несправядлı васць; ra-
cial/social injustice ра савая/сацыя льная не-
справядлı васць

ink  n. чарнı ла; printer’s ink друка рская 
фа рба; written in ink напı санае чарнı  лам

inkling n. намёк; уяўле нне; I hadn’t the 
least inkling of their intentions. У мяне не 
было ніякага ўяўлення аб іх намерах.

inlaid1 adj. (with) інкрустава ны
inlaid2 past, p.p. → inlay
inland  adv. уну тр/углы б краı ны; We 

drove inland. Мы ехалі ўглыб краіны.
in-laws  n. pl. infml сваякı  з бо ку му жа 

або  жо нкі
inlay1 n. інкруста цыя
inlay2  v. (inlaid) інкрустава ць, інкрус-

тава цца
inlet n. 1. ву зкі залı ў; фіёрд 2. tech. упу ск; 

уво д 3. уста ўка (у адзенні)
inmate  n. 1. пацые нт (псіхіятрычнай 

бальніцы); жыха р (прытулка) 2. зняво лены (у 
турме)

inn n. 1. BrE, dated карчма , шыно к 2. AmE 
невялı кая за гарадная гасцı ніца

innards n. pl. infml вaнтро бы
innate adj. прыро джаны; прыро дны
inner  adj. 1. уну  траны; an inner voice 

уну т раны го  лас 2. духо  ўны, інты  мны; пата -
ем ны (пра думкі); an inner life духо ўны свет

innermost  adj. найглыбе йшы; in-
nermost feelings найглыбе йшыя пачу цці

innocence n. 1. невінава тасць, бязвı н-
насць 2. нявı ннасць; цнатлı васць; наı ўнасць

innocent adj. 1. невінава ты 2. нявı нны; 
цнатлı вы; наı  ўны

innocuous  adj. fml бясшко дны; бяс-
кры ўдны

innovate v. рабı ць новаўвядзе нні
innovation  n. 1. (in) інава цыя; 

новаўвядзе нне; recent technological innova-
tions тэхналагı чныя інава  цыі апо шняга ча су 
2. нава тарства

innovative adj. нава тарскі
innuendo n. derog. уско сны намёк; 

інсінуа цыя
innumerable adj. незлічо ны
inoculate  v. (against) прышчэ п-

ліваць, рабı ць ін’е кцыю (вакцыны)
inoculation  n. прышчэ пка; ін’е к-

цыя
inoffensive adj. бяскры ўдны; an in-

offensive remark бяскры ўдная заўва га
inoperable  adj. 1. med. неапера-

бельны; an inoperable cancer неапера бельны 
рак 2. fml непрыда тны

inoperative  adj. fml 1. неэфекты ў-
ны 2. нядзе йсны, няспра ўны (пра механізм)

inopportune  adj. fml недарэ чны; 
несвоечасо  вы; They arrived at an inopportune 
moment. Яны прыехалі/прыйшлі несвое ча-
сова.

inorganic  adj. неарганı чны; inor-
ganic chemistry неарганı чная хı мія

inpatient n. cтацыяна рны хво ры
input1 n. 1. укла д (у што-н.) 2. comput. 

уво д (інфармацыі)
input2 v. comput. (input) уво дзіць; input 

text/fi gures уво дзіць тэ кставую/лı чбавую ін-
фарма цыю

inquest  n. (on/into) 1. сле дства, да-
зна нне; a coroner’s inquest пе ршаснае рас-
сле даванне прычы  н і абста він сме рці 2. рас-
сле даванне, разбо  р (перан.)

inquire  v. пыта ць, пыта цца; даве д-
вацца, высвятля ць; May I inquire your name? 
Ці можна запытаць ваша імя?; We inquired 
about the train service. Мы даведаліся пра 
расклад цягнікоў.

inquiring adj. : an inquiring mind 
дапы тлівы ро зум

inquiry  n. (about) 1. пыта нне; за -
пыт; a letter of inquiry пісьмо вы за пыт; 
make inquiries наво дзіць даве дкі 2. (into) 
рассле даванне; дасле даванне; апы танне

inquisition  n. 1. the Inquisition 
hist. інквізı цыя 2. fml адшу кванне, до  след
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inquisitive  adj. дапы тлівы; ціка ў-
ны; Don’t be so inquisitive! Не будзь такім 
цікаўным!

inroad n. (into) 1. набе  г, нашэ  сце, на-
ва ла 2. зама х; make inroads into/on smth. 
зрабı ць зама х на што-н.

inrush  n. напо р, на ціск; an inrush of 
water наплы ў вады 

insane  adj. 1. infml вар’я цкі; звар’яце -
лы; He went insane. Ён звар’яцеў. 2. псіхı чна 
хво ры

insanitary  adj. антысаніта рны, 
негігіенı чны; insanitary conditions анты са-
ніта рныя ўмо вы

insanity  n. 1. псіхı чная хваро ба 
2. infml вар’я цтва; шале нства

insatiable  adj. ненасы тны; пра гны; 
insatiable appetite ненасы тны апеты т; insa-
tiable desire няўто льнае жада нне, пра га

inscribe v. 1. надпı сваць; прысвяча ць 
2. уно сіць у спіс; рэгістрава  ць

inscription n. на дпіс; прысвячэ нне
inscrutable  adj. незразуме  лы, за-

га д кавы; inscrutable mystery неспасцı жная 
таямнı ца

insect n. насяко мае
insecticide n. інсектыцы д
insecure  adj. 1. ненадзе йны; не-

бяспе чны 2. (about) няўпэ  ўнены
inseminate v. апладня ць
insemination  n. апладне нне; ar-

tifi cial insemination шту чнае апладне нне
insensible adj. 1. (to) нечуллı вы (да 

чаго-н.) 2. непрыто мны
insensitive  adj. (to) нечуллı вы; 

нячу лы (пра чалавека)
inseparable  adj. (from) непадзе ль-

ны; непары ўны, неад’е мны
insert v. (in/into) устаўля ць; insert a let-

ter into a word уста віць лı тару ў сло ва
insertion  n. уста ўка; увядзе нне, ука-

ране нне
inshore1  adj. прыбярэ жны; an inshore 

wind ве цер з мо ра
inshore2 adv. у напра мку да бе рага
inside1 n. 1. уну транасць 2. спод, ле вы 

бок (адзення) ♦ inside out навы варат
inside2  adj. уну траны; inside infor ma-

tion сакрэ тная інфарма цыя
inside3 adv. усярэ дзіне, унутры ; уну  тр; 

Come inside! Заходзьце ў хату!
inside4 prep. 1. (у прасторавым знач.) 

у; уну тры (чаго-н.); He is inside the house. Ён 
у хаце. 2. (у часавым знач.) ране й чым; The 

job is unlikely to be fi nished inside (of) a month. 
Праца наўрад ці будзе скончана раней чым 
праз месяц.

insider n. інса йдар
insidious adj. 1. кава рны, верало мны; 

здра дніцкі 2. прыхава ны
insight  n. (into) пранı клівасць; разу-

мен не; інтуı цыя; a man of insight пранı клівы 
чалаве к; understand smth. through insight 
разуме ць што-н. інтуіты ўна

insignia n. pl. 1. зна кі ўзнагаро ды; о р-
дэны 2. зна кі адро знення (у вайскоўцаў)

insignifi cance  n. нязна чнасць, 
малава жнасць

insignifi cant  adj. нязна чны, 
неісто тны, малава жны

insincere  adj. няшчы ры; крыва-
душны

insinuate v. намяка ць; What are you 
insinuating? На што вы намякаеце?

insinuation n. інсінуа цыя; намёк
insipid  adj. 1. нясма чны; insipid food 

нясма чная е жа 2. вя лы; неціка вы; an insipid 
conversation/talk неціка вая размо ва

insist  v. (on/upon) насто йваць, насто й-
ліва патрабава ць; дамага цца; I insisted on her 
coming with us. Я настойваў, каб яна ішла ра-
зам з намі.

insistence  n. насто йлівасць; упа р-
тасць; патрабава нне

insistent  adj. (on/upon) 1. насто й-
лівы; упа рты; insistent demands насто йлівыя 
патрабава нні 2. пı льны, пı льна патрэ бны

insofar as conj. fml (таксама in so 
far as) пако лькі

insole n. ву сцілка
insolence  n. дзёрзкасць, наха бнасць, 

гру басць
insolent  adj. дзёрзкі, наха бны, гру-

бы; insolent behaviour наха бныя паво дзіны
insoluble  adj. 1. невыраша льны 

2. chem. нераствара льны
insolvent adj. неплацежаздо льны
insomnia  n. med. бяссо нніца, бяс-

сон не; suffer from insomnia паку таваць ад 
бяссо нніцы

insomniac  n. med. чалаве к, якı  
паку туе на бяссо нніцу

inspect  v. інспектава ць; агляда ць; 
правяра ць

inspection  n. 1. агля д; праве рка; on 
closer inspection пры бліжэ  йшым разгля дзе 
2. інспе кцыя; кантро ль; рэвı зія
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inspector  n. інспе ктар; кантралёр; 
рэвізо р

inspiration n. (for) натхне нне
inspire  v. 1. натхня ць; inspire smb. to 

smth. натхня ць каго -н. на што-н. This success 
will inspire us to greater efforts. Гэты поспех 
будзе натхняць нас на большыя намаганні. 
2. абуджа ць, выкліка ць (пачуццё); not inspire 
confi dence не выкліка ць даве ру

inspired adj. натхнёны
instability  n. 1. няўсто йлівасць 

2. неўраўнава жанасць (характару)
install  v. 1. устана ўліваць; They have 

installed central heating. Яны ўстанавілі цэн-
тральнае ацяпленне. 2. прызнача ць на паса ду

installation  n. 1. устано ўка; улад-
кава нне 2. інсталя  цыя (пра твор мастацтва)

instalment  n. 1. узно с, унёсак; 
pay by instalments плацı ць у растэрміно ўку 
2. асо бны вы пуск, ча стка (кніжкі, тэле-
серыяла і да т.п., якія выходзяць праз пэўны 
тэрмін)

instance  n. (of) пры клад; вы падак 
♦ for instance напры клад; in the fi rst instance 
fml у пе ршую чаргу 

instant1  n. імгне нне, міг, мо мант; He 
left that very instant. У той жа момант ён пай-
шоў; in an instant мı гам, праз хвілı ну; I’ll be 
back in an instant. Я мігам вярнуся.

instant2 adj. 1. неадкла дны 2. : instant 
coffee хуткараствара льная ка ва

instantaneous  adj. вокамгне н-
ны; an instantaneous decision вокамгне ннае 
рашэ нне

instantly adv. за раз жа, неадкла дна
instead adv. заме ст, узаме н
instead of  prep. заме ст, узаме н; Will 

you do it instead of me? Ты не зробіш гэта за-
мест мяне?

instep n. anat. пад’ём (нагі)
instigate v. 1. выкліка  ць; стымуля-

ва ць 2. прымуша ць; схіля  ць, падбухто рваць
instinct n. 1. інсты нкт; an instinct for 

survival інсты нкт выжыва ння; by instinct 
інстынкты ўна 2. інтуı цыя

instinctive adj. інстынкты ўны, пад-
свядо мы, інтуіты ўны

institute1  n. 1. інстыту т; устано ва; a 
research institute дасле дчы інстыту т 2. та-
вары ства; супо лка

institute2  v. fml 1. устана ўліваць, 
засно ўваць 2. уво дзіць

institution  n. 1. устано ва; інс ты-
ту т; арганіза цыя 2. звы чка, трады цыя; но рма 
паво дзін 3. устанаўле нне

instruct  v. 1. навуча ць 2. інструкта-
ваць

instruction  n. 1. pl. instructions 
інстру кцыя, указа нне; Follow the instructions 
on the packet. Прытрымлівайцеся інструкцыі 
на пакеце. 2. навуча нне

instructive  adj. інструкты ўны, на-
вуча льны

instructor  n. 1. інстру ктар (па пла-
ванні, лыжах і да т.п.) a ski instructor 
інстру ктар па лы жах 2. AmE выкла дчык 
(у каледжы, універсітэце)

instrument  n. інструме нт, прыла-
да, прыбо р; a musical instrument музы чны 
інструме нт

instrumental  adj. 1. (in) кары-
сны; ва жны; He was instrumental in obtaining 
the order. Ён садзейнічаў атрыманню заказу. 
2. mus. інструмента льны; instrumental music 
інструмента льная му зыка 3. ling. тво рны 
(склон)

insubordinate  adj. fml непако р-
ны, непако рлівы

insubstantial  adj. 1. lit. нерэа ль-
ны, ілюзо рны 2. негрунто ўны, беспадста  ўны

insufferable  adj. невыно  сны, ня-
сце рп ны

insuffi cient  adj. (for) недастатко вы, 
няпо ўны, абмежава ны; insuffi cient evidence 
недастатко вы до каз

insular adj. астраўны ; перан. абме жа-
ва ны; ву зкі

insulate v. ізалява ць; засцерага ць
insulating tape  n. ізаляцы йная 

сту жка
insulation n. ізаля цыя
insulator n. ізаляцы йны матэрыя л
insulin n. biochem., pharm. інсулı н
insult1 n. (to) абра за, знява га; The ques-

tions were an insult to me. Гэтыя пытанні былі 
для мяне абразай.

insult2  v. абража ць, зневажа ць; She felt 
insulted. Яна адчувала сябе абражанай.

insuperable  adj. fml неадо льны; 
неперамо жны; insuperable diffi culties не-
адольныя ця жкасці

insupportable  adj. нясце рпны, 
невыно сны; insupportable behaviour ня-
сцерпныя паво дзіны

insurance n. 1. страхава нне; life in-
surance страхава нне жыцця  2. страхавы  
ўзно с; страхава я прэ мія 3. (against) сро дак 
абаро ны; гара нтыя
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insurance policy  n. страхавы  
по ліс

insure v. 1. (against/for) страхава ць; He 
insured his car for £10 000. Ён застрахаваў 
свой аўтамабіль на 10 000 фунтаў. 2. забяс-
печваць, гарантава ць

insured adj. застрахава ны
insurer  n. страхо ўшчык; страхава я 

кампа нія
insurmountable  adj. fml не-

адольны; неперамо жны; an insurmountable 
obstacle неадо льная перашко да

insurrection n. паўста нне
intact  adj. цэ лы, непашко джаны; не-

крану ты, незачэ плены; She kept her reputation 
intact. Яна зберагла сваю рэпутацыю.

intake  n. 1. набо р (колькасць прыня-
тых на працу, вучобу і да т.п.) 2. спажыва н-
не; sugar intake спажыва нне цу кру; food in-
take рацыён 3. : an intake of breath уды х

intangible  adj. неадчува льны; in-
tangible ideas няя сныя ідэ  і

integer n. math. цэ лы лік
integral  adj. 1. (to) істо тны, неад’е м-

ны 2. по ўны, цэ лы
integrate v. інтэграва ць; асімілява ць
integrated  adj. інтэграва ны; ко мп-

лексны; збалансавa ны; an integrated school 
зме шаная шко ла (для дзяцей розных рас або 
сацыяльных груп)

integration n. інтэгра цыя
integrity n. 1. сумле ннасць; чысціня ; 

надзе йнасць; a man of integrity сумле нны, 
прынцыпо  вы чалаве к 2. fml цэ ласнасць; 
national/territorial integrity нацыяна льная/
тэрытарыя льная цэ ласнасць

intellect  n. 1. інтэле кт, ро зум; a 
person of superior intellect чалаве к вялı кага 
ро зуму 2. разу мны чалаве к

intellectual1  n. 1. інтэліге нт, 
прадстаўнı к інтэліге нцыі; the intellectuals 
інтэліге нцыя 2. інтэлектуа л; інтэлектуа лка

intellectual2 adj. інтэлектуа льны, 
разумо вы; разу мны

intelligence  n. 1. ро зум, інтэле кт; 
great/keen/high intelligence высо кі ўзро вень 
разумо вага развіцця  2. зве сткі, інфарма цыя 
3. разве дка; the intelligence service разве д-
вальная слу жба

intelligent  adj. 1. разу мны, ке м-
лівы, дасцı пны 2. comput. інтэлектуа льны; 
intelligent systems інтэлектуа льныя сістэ  мы

intelligible adj. зразуме лы

intend  v. 1. хаце ць, збіра цца, нава ж-
вацца, мець наме р; She intended to catch the 
early train but missed it. Яна збіралася ехаць 
першым цягніком, але спазнілася. 2. мець на 
ўва зе

intended  adj. (for) прызна чаны; The 
book is intended for adults. Кніжка прызнача-
ецца для дарослых.

intense  adj. мо цны; інтэнсı ўны; in-
tense cold/pain мо цны хо лад/боль; intense 
heat спяко та

intensifi cation  n. інтэнсіфіка-
цыя; узмацне нне

intensify v. узмацня ць; узмацня цца
intensity n. інтэнсı ўнасць; сı ла, моц; 

напру жанасць
intensive adj. інтэнсı ўны; напру жаны
intensive care  n. інтэнсı ўная тэ-

рапı я; an intensive care unit блок інтэн сıў най 
тэрапı і

intent1  n. fml or law наме р; мэ  та; with 
good/evil intent з до брым/благı м наме рам 
♦ to all intents and purposes BrE факты чна, 
па су тнасці

intent2  adj. (on/upon) захо плены, 
засяро джаны; які ма е рашу чы наме р; She is 
intent on her new book. Яна захоплена працай 
над сваёй новай кнігай.

intention  n. (of) наме р; план; мэ  та; 
заду ма; He has no intention of going abroad. 
У яго няма намеру ехаць за мяжу.

intentional adj. наўмы сны
inter v. fml хава ць (нябожчыка)
interact v. (with) узаемадзе йнічаць
interaction n. (between, with) узае-

мадзе янне; interaction between a teacher and 
a student узаемадзе янне памı ж наста ўнікам і 
студэ нтам

interactive adj. 1. дыялагı чны; in-
teractive teaching дыялагı чнае навуча нне 
2. comput. інтэракты ўны; interactive systems 
інтэракты ўныя сістэ  мы

intercede  v. fml (for, on behalf of) 
заступа цца (за каго-н.); хада йнічаць

intercept  v. 1. перахо пліваць; inter-
cept a letter перахапı ць ліст 2. перапыня ць 
(падачу святла, вады і да т.п.) 3. падслу х-
ваць, падслухо ўваць (тэлефонную размову)

interception  n. 1. перахо п, перахо п-
ліванне 2. падслухо ўванне, падслу хванне

interchange1  n. 1. абме н; inter-
change of ideas абме  н ду  мкамі 2. пераста-
но ўка; заме  на; чаргава  нне 3. tech. (тра н-
спартны) раз’е зд
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interchange2  v. 1. абме ньвацца; 
interchange ideas абме ньвацца ду мкамі 
2. перастаўля ць; interchange the front and 
rear tyres of a car перастаўля ць пярэ днія і 
за днія шы ны машы ны

interchangeable  adj. узаема-
замяня льны

intercity  adj. міжгарадскı  (пра тран-
спарт)

intercom  n. перагаво рнае прыста са-
ва нне; селе ктар

interconnect  v. злуча цца; inter-
connecting rooms суме жныя пако і

interconnected  adj. узаемазвя-
заны

interconnection n. узаемасу вязь
intercontinental  adj. між кан-

тынента льны; intercontinental fl ights між-
кан тынента льныя палёты

intercourse n. 1. fml зно сіны; стасу н-
кі 2. : (sexual) intercourse палавы я зно сіны

interdepartmental  adj. 
міжве дамасны; interdepartmental rivalry 
міжве дамаснае сапе рніцтва

interdependent  adj. узаема-
зале жны

interdisciplinary adj. міждыс-
цыпліна рны

interest1  n. 1. (in) ціка васць, інтарэ с; 
be of interest быць ціка вым; take interest in 
smth. ціка віцца чым-н. 2. fi nance працэ нты; 
interest rate працэ нтная ста ўка; Six percent 
interest is paid on all accounts. Па ўсіх рахун-
ках выплачваецца 6%.

interest2 v. ціка віць; Politics doesn’t in-
terest me. Палітыка мяне не цікавіць.

interested  adj. (in) заціка ўлены; an 
interested party заціка ўлены бок; an interest-
ed look on her face заціка ўленасць на яе  тва-
ры; Are you interested in politics? Вы цікавіце-
ся палітыкай?; I’d be interested to know the re-
sults. Мне было б цікава даведацца пра 
вынікі.

interesting adj. ціка вы
interface  n. comput. інтэрфе йс (так-

сама перан.)
interfere  v. 1. (in) уме швацца; She 

never interferes in other people’s affairs. Яна 
ніколі не ўмешваецца ў чужыя справы. 
2. (with) шко дзіць, перашкаджа ць; заміна ць; 
This noise interferes with my work. Гэты шум 
перашкаджае маёй працы.

interference  n. (in, with) 1. умя-
ша нне 2. перашко да; 3. ling. інтэрферэ нцыя

interferon n. biol. інтэрферо н
intergovernmental  adj. між-

ура давы
interim1 n. : in the interim тым ча сам
interim2 adj. часо вы; праме  жкавы; in-

terim measures часо выя ме ры
interior1  n. 1. уну транасць; інтэр’е р 

2. the interior уну траныя, глыбı нныя раёны 
краı ны; He made a journey into the interior of 
China. Ён зрабіў падарожжа ўглыб Кітая. 3. : 
Minister of the Interior мінı стр уну траных 
спраў

interior2 adj. уну траны
interior decorator  n. дэка-

ратар
interior design  n. дыза йн 

інтэр’е ра
interject  v. fml устаўля ць (у раз-

мове), перабіва ць
interjection  n. 1. во кліч 2. ling. 

выклı чнік
interlingual adj. ling. міжмо ўны
interlocutor n. fml суразмо ўца
interloper n. няпро шаны госць
interlude  n. 1. перапы нак; праме ж-

кавы эпізо д 2. mus. інтэрлю дыя
intermediary n. пасрэ днік
intermediate  adj. (between) пра-

ме жкавы; перахо  дны
interment n. fml пахава нне
intermezzo  n. (pl. intermezzi or 

intermezzos) mus., theatre інтэрме цца
interminable  adj. бяско нцы; 

бязме жны; an interminable speech бяско нцая 
прамо ва

intermingle  v. (with) зме шваць; 
зме швацца

intermission  n. 1. перапы нак, па ўза 
2. AmE антра кт 

intermittent  adj. перары вісты; in-
termittent signals перары вістыя сігна лы

intern1  n. AmE інтэ рн (студэнт-стар-
шакурснік або выпускнік, які працуе пад 
кіраўніцтвам спецыяліста)

intern2 v. інтэрнı раваць
internal adj. уну траны; internal trade/

fl ight уну траны га ндаль/рэйс; internal inju-
ries пашко джанні ўну траных о рганаў

internal combustion engine
 n. tech. рухавı к уну транага згара ння

internally adv. 1. знутры  2. уну трана, 
у душы 

international  adj. інтэрнацыя-
нальны; міжнаро дны
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internecine adj. fml міжусо бны
Internet  n. the Internet інтэрнэ  т; I 

found information on the Internet. Я знайшоў 
гэтую інфармацыю ў інтэрнэце.

internist  n. AmE ура ч па ўну траных 
хваро бах, тэрапе ўт

internship n. AmE інтэрнату ра
interplay  n. (of/between) fml 

узаемадзе янне, узаемасу  вязь; the interplay of 
colours узаемадзе янне ко лераў

Interpol  n. Інтэрпо л (міжнародная 
арганізацыя паліцыі) 

interpose v. fml 1. устаўля ць (заўва-
гу, пытанне); interpose an objection запя-
рэ чыць 2. перабіва ць

interpret v. 1. інтэрпрэтава  ць; тлума-
чыць; I interpreted his silence as a refusal. 
Я зразумеў яго маўчанне як адмову. 2. пе-
раклада ць ву сна

interpretation  n. інтэрпрэта цыя; 
тлумачэ нне

interpreter  n. 1. перакла дчык (вус-
ны) 2. інтэрпрэта тар

interregnum  n. fml міжца рства 
(таксама перан.)

interrelated adj. узаемазвя заны
interrelationship  n. (of/be-

tween) (таксама interrelation) узаемаадно-
сіны, узаемасу вязь

interrogate v. дапы тваць, рабı ць до-
пыт

interrogation n. до пыт
interrogative adj. ling. пыта льны; 

interrogative pronouns пыта льныя займе н-
нікі

interrupt v. перапыня ць, перабіва ць; 
Sorry to interrupt, John. Прабач, што пера-
біваю, Джон.

interruption  n. перапы нак; пе ра-
шко да, замı нка

intersect  v. 1. перасяка ць; перася-
кац ца 2. перакрыжо ўваць; перакрыжо ўвацца

intersection  n. 1. перасячэ нне; the 
point of intersection math. кро пка або  лı нія 
перасячэ ння 2. скрыжава нне (дарог)

intersperse  v. 1. раскіда  ць, рассы-
па ць 2. рабı ць разнаста йным; упрыго жваць

interstate  adj. AmE міжшта тавы; an 
interstate highway міжшта тавая шаша 

intertwine  v. сплята  ць; сплята цца; 
Their arms were intertwined. Іхнія рукі 
спляліся.

interval  n. (between) 1. праме жак, 
інтэрва л; at intervals час ад ча су; at intervals 

of 10 metres з праме жкам у 10 ме траў 2. BrE 
перапы нак; антра кт

intervene v. (in) уме швацца
intervention  n. інтэрве нцыя; 

умяша нне
interview1 n. інтэрв’ю  ; гу тарка; a job 

interview/an interview for a job інтэрв’ю   
нако нт пра цы; at interview BrE у час 
інтэрв’ю  ; conduct interview ве сці інтэрв’ю , 
an exclusive interview эксклюзı ўнае інтэрв’ю 

interview2  v. браць інтэрв’ю  , інтэр-
в’юı раваць

interviewee  n. той, хто дае  інтэр-
в’ю , адка звае на пыта нні

interviewer n. інтэрв’юе р
intervocalic  adj. ling. інтэрва-

ка льны
interweave  v. (interwove, interwo-

ven) пераплята ць; пераплята цца
intestate  adj. law якı  памёр, не пакı -

нуўшы завяшча ння
intestinal adj. anat. кішэ чны
intestine n. звыч. pl. intestines кішэ ч-

нік
intimacy  n. 1. блı зкае сябро ўства 

2. інты мнасць; блı зкасць
intimate1 n. fml блı зкі ся бра
intimate2  adj. 1. блı зкі; an intimate 

friend блı  зкі ся  бра 2. (with) асабı  сты; па та -
ем ны; інты мны; on intimate terms у ін тымных 
адно сінах

intimate3  v. 1. паведамля ць 2. fml 
намяка ць; He intimated that she was having an 
affair with her boss. Ён намякнуў, што ў яе ра-
ман з начальнікам.

intimation n. fml 1. намёк, знак (ча-
го-н.), прыкме та 2. паведамле нне

intimidate  v. запу жваць, запало х-
ваць

intimidation  n. запу жванне, 
запало хванне; пагро зы

into    prep. 1. (у прасторавым 
знач.) у, уну тр; come into the room увайсцı  ў 
пако й 2. (у часавым знач. – да пэўнага мо-
манту) да; far/late into the night да по зняй 
но чы 3. (указвае на змену ў стане) у, на; The 
rain turned into snow. Дождж перайшоў у 
снег; translate into English пераклада ць на 
англı йскую мо ву

intolerable adj. нязно сны, нясце рп-
ны, невыно сны; intolerable pain нясце рпны 
боль

intolerance  n. неталера нтнасць, 
нецярпı масць; racial/religious intolerance ра-
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савая/рэлігı йная нецярпı масць; intolerance to 
antibiotics алергı я на антыбіётыкі

intolerant  adj. неталера нтны, не-
цярпı мы; той, хто не мо  жа міры цца (з кім-н., 
чым-н.)

intonation  n. 1. ling. інтана цыя 
2. mus. тон

intone  v. fml інтанава ць; чыта ць на-
распе ў; intone prayers чыта ць малı твы на-
распе ў

intoxicate  v. ап’яня ць (таксама 
перан.); узбуджа ць

intoxication  n. інтаксіка цыя, 
ап’яне нне

intractable  adj. fml 1. непако рны, 
незгаво рлівы; упа рты (пра чалавека) 
2. неадо льны, неперамо жны; an intractable 
problem неадо льная прабле ма

intramuscular  adj. унутрымы- 
шачны

intranet n. comput. інтранэ т
intransitive  adj. ling. неперахо д-

ны (пра дзеяслоў)
intravenous  adj. med. унутрыве н-

ны; an intravenous injection унутрыве нная 
ін’е кцыя

intrepid adj. fml бясстра шны, адва ж-
ны, сме лы

intricate  adj. заблы таны, склада ны, 
мудраге лісты; an intricate problem склада-
ная/неадназна чная прабле ма

intrigue1 n. інтры га
intrigue2  v. 1. інтрыгава ць; ціка віць; 

I was intrigued to learn that... Мне было ціка-
ва даведацца, што... 2. fml (with, against) ве -
сці інтры гі

intriguing  adj. спаку слівы; an in-
triguing prospect спаку слівая перспекты ва

intrinsic adj. (to) уласцı вы; intrinsic 
value сапра ўдная кашто ўнасць

introduce v. 1. уво дзіць; пачына ць; 
The new law was introduced in 2001. Новы за-
кон быў уведзены ў 2001; He introduced his 
speech with a quotation. Ён пачаў сваю прамо-
ву з цытаты. 2. знаёміць; прадстаўля ць May I 
introduce Mr Smith to you? Дазвольце прад-
ставіць вам містара Сміта; Please, introduce 
me to… Калі ласка, пазнаёмце мяне з...

introduction  n. 1. увядзе нне 
2. (to) уво дзіны, усту п, прадмо  ва 3. прад-
стаўле нне; знаёмства; a letter of introduction 
рэкамендацы йны ліст

introductory adj. уво дны, ус ту п-
ны

introspection  n. psychol. інтра-
спе кцыя; самаана ліз

introspective  adj. psychol. інтра-
спекты ўны

introvert n. інтраве рт; чалаве к, зася-
ро джаны на самı м сабе 

introverted  adj. засяро джаны на 
самı м сабе ; замкнёны

intrude  v. (into/on/upon) 1. урыва цца 
2. уме швацца; I hope I am not intruding. Спа-
дзяюся, я вам не замінаю.

intruder  n. 1. паруша льнік (межаў); 
рабаўнı к, грабе жнік 2. (на)даку члівы ча ла-
ве к, назо ла

intrusion  n. 1. уварва нне 2. умяша н-
не; apologize for the intrusion прасı ць 
прабачэ ння за ўмяша нне

intrusive  adj. няпро шаны; назо  й-
лівы, даку члівы

intuition n. інтуı цыя, чуццё
intuitive  adj. 1. інтуіты ўны (пра 

думку, пачуццё) 2. прадба члівы (пра чала-
века)

inundate v. 1. fml затапля ць, заліва ць 
2. навадня ць (таксама перан.); inundate the 
market with goods навадня ць ры нак тава-
рамі; I was inundated with questions. Мяне 
засыпалі пытаннямі.

invade  v. 1. урыва цца; напада ць 
2. навадня ць; A crowd of tourists invaded the 
restaurant. Турысты нахлынулі ў рэстаран; 
Doubts invaded his mind. Яго апанавалі сум-
ненні.

invader n. захо пнік, акупа нт
invalid1 n. інвалı д; кале ка; хво ры
invalid2  adj. 1. няслу шны, неаб грун-

тава ны (доказ, патрабаванне і да т.п.) an in-
valid argument беспадста ўны аргуме нт 
2. несапра ўдны; якı  не ма е зако н най сı лы 
(дакумент, дагавор і да т.п.); The marriage 
was declared invalid. Шлюб быў прызнаны 
несапраўдным.

invalidate  v. пазбаўля ць зако ннай 
сı лы; анулява ць

invalidity  n. 1. BrE інвалı днасць; 
invalidity benefi t дапамо га па інвалı днасці 
2. law несапраўдна сць

invaluable  adj. (to/for, in) неацэ н-
ны, бясцэ  нны; invaluable information каш-
то ўная інфарма цыя

invariable adj. нязме нны; ста лы
invariably  adv. нязме нна, ста ла; 

заўсёды, заўжды , уве сь час
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invasion  n. (of) уварва нне, напа д, 
нашэ сце

invective n. fml інвекты ва; ла янка
invent v. 1. вынахо дзіць 2. выдумля ць; 

What excuse did he invent this time? Якое 
апраўданне ён выдумаў гэтым разам?

invention n. 1. вынахо дніцтва; вы на-
хо дства 2. вы думка; His story is pure in-
vention. Ягоны расказ – адна выдумка.

inventive  adj. вынахо длівы, знахо  д-
лівы

inventor n. вынахо днік, вынахо дца
inventory n. інвента р; спіс, рэе стр
inverse  adj. адваро тны, супрацьле глы; 

in inverse proportion to smth. у адваро тнай 
прапо рцыі да чаго -н.

inversion  n. 1. перастано ўка, 
пераваро чванне 2. ling. інве рсія

invert  v. 1. fml перастаўля  ць, перава-
роч ваць 2. chem. інвертава ць

invertebrate1  n. biol. беспазва но ч-
ны; the invertebrates беспазвано чныя (жы-
вёлы)

invertebrate2 adj. беспазвано чны
inverted commas  n. pl. ling. 

двуко ссе
invest  v. інвестава ць, інвесцı рaваць, 

укла дваць гро шы/капіта л
investigate v. дасле даваць; рассле-

даваць
investigation  n. 1. (into) рассле-

даванне; сле дства; a murder investigation 
рассле даванне забо йства; a police investiga-
tion паліцэ йскае рассле даванне; be under in-
vestigation рассле давацца 2. (навуко вае) 
дасле даванне

investment  n. 1. інвестава нне, 
інвесцı раванне, капіталаўклада нне; a wise 
investment разу мнае скарыста нне гро шай 
2. інвесты цыя

investor n. інве стар
inveterate adj. fml закаране лы, зая д-

лы; an inveterate smoker зая длы курэ ц
invigilator n. BrE той, хто со чыць 

за студэ нтамі на экза менах
invigorate  v. 1. умацо ўваць; пры-

дава ць сіл або  эне ргіі 2. натхня ць; His speech 
invigorated the audience. Яго прамова натхні-
ла слухачоў.

invincible adj. неперамо жны; an in-
vincible army/team неперамо жная а рмія/
кама нда; invincible will непахı сная во  ля; an 
invincible ignorance беспрасве тнае не вуцтва

inviolable  adj. fml непару шны; 
недатыка льны

inviolate  adj. fml непару шаны; 
непару шны, некрану ты, нечапа ны

invisible  adj. (to) няба чны; invisible 
ink сімпаты чнае чарнı  ла (для тайнай пера-
піскі)

invitation n. запрашэ нне; Admission 
by invitation only. Уваход толькі па запра-
шальных білетах; an invitation card запра-
ша льны біле т/квіто к; at the invitation of 
smb. па запрашэ  нні каго -н.

invite v. (to, for) 1. запраша ць; invite to 
a party запраша ць на вечары нку; invite for 
interview запрасı ць для інтэрв’ю  2. fml 
прапано ўваць; прасı ць; I invited him to recon-
sider. Я прапанаваў яму перагледзець рашэн-
не; We were invited to choose. Нам быў пакі-
нуты выбар. 3. прыця  гваць; Her clothes invit-
ed attention. Яе адзенне прыцягвала ўвагу.

inviting  adj. прыва бны; an inviting 
prospect прына  дная/спаку  слівая перспек-
ты ва

invoice  n. econ. факту ра; накладна я; 
раху нак

invoke  v. fml 1. закліка ць; invoke the 
law закліка ць да выкана ння зако ну 2. прасı ць 
3. малı ць; invoke God’s blessing малı ць Бо га 
аб блаславе нні

involuntary  adj. 1. вы мушаны, 
неахво тны 2. выпадко вы 3. ненаўмы сны 
4. міжво льны; мімаво  льны

involve  v. 1. (in/with) уця гваць, 
далуча ць; I don’t want to get involved in this 
business. Я не хачу ўблытвацца ў гэту справу; 
He became involved with an actress. Ён звязаў-
ся з актрысай; This will not involve you in any 
expense. Гэта не ўвядзе вас у расходы. 
2. цягну  ць за сабо й, мець вы нікам; выклі-
каць; быць звя заным (з чым-н.); It would in-
volve my living in London. Мне прыйшлося б 
жыць у Лондане; I want to know what is in-
volved. Я хачу ведаць, з чым гэта звязана.

involved  adj. склада ны, заблы таны; 
an involved sentence/plot заблы таны сказ/
сюжэ т

involvement  n. (in/with) заме ша-
насць; удзе л

inward1  adj. уну траны; inward traffi c 
тра нспарт, якı  ідзе  да цэ нтра

inward(s)2 () adv. уну тр; The door 
opens inwards. Дзверы адчыняюцца ўнутр.

iodine n. chem. ёд
ion n. phys., chem. іо н
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ionize, BrE -ise v. chem. іанізава ць
iota  n. ёта; We will not yield one iota. 

Мы не адступім ні на ёту.
IOU  n. infml (скар. ад I owe you) 

пазыко вая/даўгава я распı ска
IPA  (скар. ад International Phonetic 

Alphabеt) Міжнаро дны фанеты чны алфавı т, 
МФА

ipso facto adv. лацін., fml як вы-
нік само га фа кта

IQ  n. (скар. ад intelligence quotient) 
каэфіцые нт разумо  вага развіцця 

IRA  n. (скар. ад Irish Republican 
Army) Ірла ндская рэспубліка нская а рмія

Iranian1  n. іра нец; іра нка; the 
Iranians іра нцы

Iranian2 adj. іра нскі
Iraqi1 n. іра кец; жыха р(ка) Іра ка
Iraqi2 adj. іра кскі
irate  adj. сярдзı ты, зло сны; send an 

irate letter дасла ць гне ўны ліст
iridescent  adj. fml вясёлкавы, ра-

дужны; пералı вісты, пералı ўны (пра колер)
iridium n. chem. іры дый
iris  n. 1. bot. ı рыс, каса ч 2. anat. ı рыс; 

ра дужная абало нка (вока)
Irish1  n. 1. ірла ндская мо ва 2. the Irish 

ірла ндцы
Irish2 adj. ірла ндскі
Irishman n. (pl. -men) ірла ндзец
Irishwoman  n. (pl. -women) ір-

ландка
irk  v. fml or lit. дакуча ць, раздражня ць, 

назаля ць
irksome  adj. fml даку члівы, раздраж-

ня льны, назо йлівы
iron1 n. 1. жале за; cast iron чыгу н; made 

of iron зро блены з жале за 2. прас 3. pl. irons 
кайданы , ланцугı ; put in irons закава ць у 
кайданы  ♦ strike while the iron is hot куй 
жале за, паку ль гара чае

iron2  adj. 1. жале зны (таксама перан.); 
iron ore жале зная руда ; an iron will жале зная 
во ля 2. сто йкі, цвёрды

iron3 v. прасава ць, гла дзіць
iron out phr.v. 1. разгла джваць; She 
ironed out the wrinkles in her skirt. Яна раз-
гладзіла складкi на спадніцы. 2. згла джваць 
(супярэчнасці, вастрыню і да т.п.)

Iron Age  n. the Iron Age жале зны 
век

Iron Curtain  n. the Iron Curtain 
hist. «жале зная засло на»

ironic(al)() adj. іранı чны

ironing  n. 1. прасава нне; do the iron-
ing прасава ць 2. бялı зна для прасава ння

ironing board n. прасава льная до-
шка

ironmonger  n. BrE гандля р ска-
бяны м тава рам; the ironmonger’s ска бя на я 
кра ма

ironwork  n. металı чная канстру к-
цыя; вы раб з жале за

ironworks  n. pl. чыгунаплавı льны 
заво д

irony n. іро нія; life’s irony зме нлівасць 
лёсу; The irony is that all your questions will 
remain unanswered. Іронія ў тым, што ўсе 
твае пытанні застануцца без адказу.

irradiate  v. 1. phys. апраме ньваць; 
выпраме ньваць 2. свяцı ць; асвятля ць, асве ч-
ваць

irrational  adj. 1. math. iрацыяна льны 
2. нелагı чны, нерацыяна льны; неразу мны; an 
irrational fear беспадста ўны страх

irreconcilable  adj. 1. непры мі-
ры мы 2. несумяшча льны, супярэ члівы (пра 
ідэі, словы і да т.п.)

irredeemable adj. fml непапра ўны
irrefutable  adj. fml неабве ржны, 

неабвярга льны, бясспрэ чны
irregular  adj. 1. няпра вільны; не-

прыня ты; an irregular marriage незако нны 
шлюб 2. бязла дны; He leads an irregular life. 
Ён вядзе бязладнае жыццё. 3. нерэгуля рны; 
at irregular intervals з неадно лькавымі 
інтэрва ламі; He keeps irregular hours. Ён ус-
тае і кладзецца спаць калі папала 4. няро ў-
ны; irregular teeth няро ўныя зу бы 5. ling. 
няпра вільны; an irregular verb няпра вільны 
дзеясло ў

irregularity  n. 1. беспара дак; 
бязла ддзе; незако ннасць (паводзін) 2. нерэ гу-
ля рнасць (з’яўлення) 3. няро ўнасць, несіме-
тры чнасць (формы)

irrelevance  n. 1. нерэлева нтнаcць; 
неадпаве днасць 2. недарэ чнасць

irrelevant adj. (to) 1. нерэлева нтны; 
неадпаве дны 2. недарэ чны; непатрэ бны; 
неісто тны, якı  не ма е дачыне ння або  адно сін 
(да чаго-н.); If he can do the job well, his age is 
irrelevant. Калі ён можа добра выконваць 
сваю работу, то яго ўзрост значэння не мае.

irreligious adj. fml няве руючы
irreparable  adj. непапра ўны; irrep-

arable damage/harm непапра ўнае пашко- 
джанне/шко да

irreplaceable adj. незаме нны
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irrepressible  adj. 1. неўтаймо ўны, 
неўтаймава ны; irrepressible child непасе д-
лівае дзіця  2. нястры мны (пра пачуцці)

irreproachable  adj. бездако рны, 
беззага нны

irresistible  adj. 1. непераадо льны; 
an irresistible impulse нястры мны пары ў 
2. (to) надзвы чай прыва бны; Her smile was ir-
resistible. У яе была чароўная ўсмешка. 3. пе-
ра кана ўчы; an irresistible argument неабве р-
жны до каз

irresolute adj. fml нерашу чы
irrespective  adv. (of) fml неза-

лежна; irrespective of age/the consequences 
незале жна ад узро сту/вы нікаў

irresponsibility  n. безадка з-
насць

irresponsible  adj. безадка зны 
(пра людзей); несур’ёзны; an irresponsible 
attitude безадка знае/несур’ёзнае ста  ўленне

irretrievable  adj. fml незваро тны, 
непапра ўны; the irretrievable breakdown of 
a marriage непапра ўны распа д шлю бу

irreverent adj. непачцı вы, непава ж-
лівы

irreversible  adj. неабарача льны, 
незваро тны

irrigate  v. 1. араша ць 2. med. прамы-
ваць

irrigation  n. 1. ірыга цыя, арашэ нне 
2. med. прамыва нне

irritable  adj. 1. раздражня льны 
2. чуллı вы; даліка тны (пра скуру)

irritate v. 1. дакуча ць (каму-н.), злава ць 
(каго-н.) 2. раздражня  ць; выкліка  ць раз драж-
не нне/запале нне (скуры, вачэй і да т.п.)

irritated  adj. узбу джаны; раздраж-
нёны (пра каго-н., што-н.)

irritating  adj. раздражня льны; an ir-
ritating man/habit раздражня  льны чалаве к/
звы чай; an irritating cough надаку члівы ка -
шаль

irritation  n. 1. раздражне нне, гнеў 
2. med. раздражне нне a skin irritation раз-
дражне нне скуры

is  3-я ас., адз. л., цяпер. ч. ад be; He is an 
actor. Ён артыст; It’s cold here. Тут холадна.

ISBN  n. (скар. ад International 
Standard Book Number) міжнаро  дны стан-
да ртны кнı жны ну мар

Islam n. ісла м, мусульма нства
Islamic   adj. ісла мскі, му-

сульма нскі
island n. во страў, вы спа

islander n. астраўля нін; астраўля  нка
isle n. во страў; the British Isles Брыта нскія 

астравы ; the Isle of Man во страў Мэн
islet n. астраво к
isn’t скар. ад is not
ism n. derog. вучэ нне, тэо рыя, кіру нак
ISO (скар. ад International Organiza-

tion for Standardization) Міжнаро дная ар га-
ніза цыя па стандартыза цыі

isobar n. geog. ізаба ра
isolate  v. 1. ізалява ць 2. аддзяля ць, 

адасабля  ць; раз’ядно ўваць 3. chem. вылуча ць
isolated adj. 1. ізаляваны; аддалены 

2. выклю чны; an isolated occasion асо бны/
выклю чны вы падак

isolation  n. 1. ізаля цыя (у розных 
знач.); разлучэ нне, раз’ядна нне; an isolation 
hospital інфекцы йная бальнı ца 2. само та, 
адзіно та; He lived in splendid isolation. Ён 
жыў у блаславёнай адзіноце.

isomer n. chem., phys. ізаме р
isotherm n. tech. ізатэ рма
isotope n. chem., phys. ізато п
ISP  (скар. ад Internet Service 

Provider) пастаўшчы к інтэрнэ т-паслу г
Israeli1 n. 1. ізраільця нін; ізраільця нка 

2. the Israilis ізраільця не
Israeli2 adj. ізра ільскі
issue1   n. 1. пыта нне, прабле ма; a 

complex issue склада нае пыта  нне; an impor-
tant/key/major issue ва жная/ключава я/гало ў-
ная прабле ма; political/economic issues 
паліты чныя/эканамı чныя пыта нні; raise an 
issue узніма ць пыта нне/прабле му; resolve an 
issue выраша ць пыта нне/прабле му 2. вы -
пуск; выда нне; issue of stamps вы пуск ма рак 
3. ну мар; the latest/July issue of the maga-
zine апо шні/лı пеньскі ну мар часо піса ♦ be at 
issue быць прадме там спрэ  чак; take issue 
with smb. fml выступа ць су праць каго -н., 
спрача цца з кім-н.

issue2   v. 1. абвяшча ць; He issued a 
solemn warning. Ён зрабіў сур’ёзнае папярэ-
джанне. 2. выпуска ць; выдава ць; issue pass-
ports/visas выдава ць пашпарты /вı зы; a book 
issued last year кнı га, вы дадзеная ў міну  лым 
го дзе 3. (from) выцяка ць; выхо дзіць; Smoke 
issued from the chimney. З коміна ішоў дым; 
Blood was issuing from his wounds. З яго ран 
сачылася кроў.

IT  n. (скар. ад information technology) 
інфарма цыйная тэхнало гія

it  pron. 1. ён, яна , яно  (звыч. пра жывёл, 
прадметы, рэчы); Have you seen my watch? 
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Yes, it is on the table. Ты бачыў мой гадзін-
нік? – Так, ён на стале; I don’t speak Belaru-
sian but I understand it. Я не размаўляю па-
беларуску, але разумею; The shed has no roof 
over it. Хлеў без страхі. 2. гэта; It’s me. Гэта 
я; Who is it? Хто гэта?; That’s not it. Гэта не 
тое. 3. (не перакладаецца): It’s late/hot. По-
зна/горача; It’s winter/summer. Цяпер зіма/
лета; It’s six o’сlock. Шэсць гадзін; It is fi ve 
miles to Oxford. Да Оксфарда пяць міль; It’s 
raining/snowing. Ідзе дождж/снег; It is said 
(that)... Кажуць, што...; It is hard to imagine. 
Цяжка сабе ўявіць; How goes it? Як маецеся? 
4. (ужываецца для эмфазы) It is here that the 
trouble lies. Вось у чым бяда; It was John who 
said this. Менавіта Джон сказаў гэта.

Italian1  n. 1. італья нец; італья нка 
2. the Italians італья нцы 3. італья нская мо ва

Italian2 adj. італья нскі
Italic adj. ling. рама нскі
italicize, BrE -ise  v. вылуча ць курсı-

вам
italics n. курсı ў; in italics курсı вам
itch1  n. 1. сверб (таксама перан.) 2. infml 

пра га, нясце рпнае жада нне
itch2 v. 1. cвярбе ць 2. infml (for) пра гнуць; 

карце ць; He is itching to travel. У яго неадоль-
нае жаданне вандраваць.

itchy  adj. свярблı вы ♦ get/have itchy feet 
не сядзı цца на адны м ме сцы

it’d скар. ад 1. it had 2. it would
item n. 1. прадме т; an item of furniture 

прадме т мэ блі 2. пункт; пара граф; ну мар (у 
спісе, праграме і да т.п.) the items on the 
agenda пу нкты пара дку дня 3. паведамле нне; 
a news item навіна  (у газеце, на тэлебачанні 
і да т.п.)

itemize, BrE -ise  v. пералı чваць, 
пераліча ць; склада ць, скла дваць; an itemized 
account падрабя зны раху нак

iterate  v. паўтара ць; iterate an 
accusation паўто рна абвінава ціць 

itinerary  n. маршру  т, план пада-
ро ж жа

it’ll скар. ад it will
its  pron. яго , яго ны; яе ; свой (звыч. пра 

жывёл, прадметы, рэчы)
it’s скар. ад 1. it is 2. it has
itself  pron. 1. (звыч. пра жывёл, прад-

меты, рэчы) сябе ; (таксама перадаецца зва-
ротнымі дзеясловамі); There’s no need for the 
team to feel proud of itself. Камандзе няма 
чаго ганарыцца. 2. сам; сама ; само ; He is al-
ways politeness itself. Ён заўсёды сама 

ветлівасць; by/in itself само  па сабе ; The door 
opened (all) by itself. Дзверы самі адчыніліся; 
The question is not very important by itself. 
Пытанне само па сабе не вельмі важнае.

ITV (скар. ад Independent Television) 
незале жная (камерцы йная) тэлевізı йная кам-
па нія

IUD  n. (скар. ад intrauterine device) 
унутрыма тачны супрацьзача ткавы сро дак

I’ve скар. ад I have
IVF n. med. (скар. ад in vitro fertiliza-

tion, BrE -isation) апладне нне ў прабı рцы
ivory1 n. 1. слано вая косць 2. вы раб са 

слано вай ко сці; a priceless collection of ivo-
ries бясцэ нная кале кцыя вы рабаў са слано - 
вай ко сці 3. ко лер слано  вай ко сці

ivory2  adj. 1. якı  вы раблены са слано -
вай ко сці 2. крэ мавы, ко леру слано  вай ко сці; 
ivory skin ма тавая ску ра

ivy n. bot. плюшч

Jj

J, jn. 10-я літара англiйскага алфавiта
jab1 n. 1. штуршо к, уда р (асаблiва чым-н. 

вострым); He gave me a jab in the ribs. Ён 
штурхнуў мяне локцем у бок. 2. med., infml 
уко л; прышчэ пка; a cholera jab прышчэ пка 
су праць хале ры 3. каро ткі прамы  ўда р па 
кор пусе (у боксе)

jab2  v. 1. шту рхаць, кало ць 2. (at) ты-
каць; She jabbed at the red button. Яна нацiс-
нула чырвоную кнопку.

jabber ] v. derog. гавары ць ху тка, 
усхвалява на i неразбо  рлiва; балбата ць

jabot ] n. жабо 
jack  n. 1. tech. дамкра т, пад’ёмнае пры-

стасава нне 2. tech. гняздо  (для падключэння 
электроннага абсталявання) 3. вале т (у кар-
тах) ♦ a jack of all trades ≅ ма йстар на ўсе 
ру кi (магчыма пры гэтым не вельмi спрак-
тыкаваны, не вельмi ўмелы)
jack around phr.v. AmE, infml 
наўмы сна перашкаджа ць, не дапамага ць у 
яко й-н. спра ве
jack in  phr.v. 1. BrE, infml кiда ць 
рабı ць што-н., кiда ць займа цца чым-н.; Last 
year she jacked in her job. Летась яна кiнула 
працу. 2. infml падключы цца да камп’ю тар-
най сістэ мы; I’m trying to jack in the Internet 
now. Я зараз спрабую падключыцца да інтэр-
нэту.
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jack up  phr.v. 1. падыма ць (дам-
кратам) 2. infml зна чна ўзнiма ць, павялı ч ваць 
(кошты, падаткі і да т.п.) 3. infml уво дзіць 
нарко тык у кроў

jackal ] n. шака л
jackass ] n. infml асёл, ду рань, ёлупень
jackboot ] n. 1. бот вышэ й кале на; 

батфо рт 2. the jackboot гру бы ціск, гру бая 
сı ла, насı лле, «кава ны бот»

jackdaw ] n. zool. га лка
jacket ] n. 1. пiнжа к; жаке т; ку ртка 

2. суперво кладка (на кнiжцы) 3. tech. абшыў-
ка, кажу х, чахо л 4. AmE канве рт для грам-
пласцı нкі, ды ска 5. pl. jackets BrE бульбяны я 
лупı ны

jacket potato ] n. (pl. jacket po-
tatoes) BrE пе чаная бу льба ў мундзı рах/лупı-
нах

jackfi sh ] n. (pl. jackfi sh) AmE, zool. 
шчупа к (асабліва малады)

jackfruit t] n. джэ кфрут, усходне ін-
ды йскае хле бнае дрэ ва

jackhammer ] n. AmE адбо йны 
малато к

jack-in-the-box ] n. ца цка-скры-
начка, з яко й выска квае фiгу рка

jackknife ] n. (pl. jackknives) склад-
ны  нож, сцізo рык

jack-o’-lantern ] n. ліхта р з гар-
буза  (з дзіркамі ў форме вачэй, носа і рота)

jackpot ] n. джэк-по т, гало ўны прыз 
(у латарэi, ігральным аўтамаце i да т.п.); 
банк (у картачнай гульнi); hit the jackpot 
 infml 1) забiра ць усе  ста ўкi 2) дасягну ць 
велiза рнага по спеху

jackrabbit ] n. zool. амерыка нскі 
за яц

jackstraw ] n. AmE біру лькі (гульня)
Jacobean  adj. hist. якı  ма е да чы-

не нне да праўле ння англı йскага караля  Я ка-
ва I (1603–1625)

jacuzzi n. джаку зі
jade1  n. 1. min. жадэı т, гага т 2. min. 

нефры т 3. зялёны ко лер, ко лер нефры ту
jade2  v. 1. заязджа ць (каня); стамля ць, 

змо рваць 2. тупı ць (нож) 3. перанасы  чваць 
(раствор)

jaded ] adj. той, яко му надаку чыла 
што-н.

jag1  n. infml стан узбу  джанасці або  
ап’яне ння ♦ have a jag on пад ча ркай (у ста-
не ап’янення)

jag2  n. 1. во стры вы ступ (скалы) 2. на-
рэ з, надрэ  з

jag3 v. 1. рабı ць нарэ зы, засе чкі 2. (i)р ваць 
або  рэ заць няро ўна

jagged adj. з няро ўным кра ем, з зазу-
бiнамi 

jaguar ] n. zool. ягуа р
jail1 n. турма 
jail2 v. саджа ць у турму , зняво льваць; He 

was jailed for two years. Яго пасадзiлi ў турму 
на два гады.

jailbait ] n. infml хло пец-падле так або  
дзяўчы на-падле так (сексуальная сувязь з 
якім або якой караецца законам)

jailbird  n. infml, dated 1. зняво лены, 
арышта нт 2. закаране лы злачы нца, рэцы-
дывı ст

jailbreak  n. уцёкi з турмы  (асаб-
ліва пра некалькi чалавек)

jailer  n. турэ мшчык, турэ  мны нагля д-
чык

jailhouse  n. AmE турма 
Jain  n. той, хто спавяда е джайнı зм 
Jainism  n. джайнı зм (адна з рэлігій 

у Індыі)
jam1  n. 1. варэ нне, джэм; strawberry 

jam варэ  нне з клубнı ц 2. зато р; a traffi c jam 
даро жны зато р ♦ be in a jam infml тра пiць у 
ця жкае або  няёмкае стано  вiшча, тра  пiць у 
пераплёт; jam tomorrow BrE, infml пусты я 
абяца нні

jam2  v. 1. упı хваць, запı хваць, уцı ск-
ваць; I can’t jam another thing into the bag. Я 
не магу больш нiчога ўпiхнуць у сумку. 
2. заяда ць (пра часткi механiзмаў); The lock 
has jammed, I can’t open it. Замок заела, я не 
магу яго адкрыць. 3. бітко м набіва ць, за-
грува шчваць, запаўня ць (праход); People in 
the bus were jammed together like sardines in a 
can. Людзей набілася ў аўтобус, як селядцоў 
у бочцы. 4. зашчэ млiваць, зацiска  ць; I jam-
med my fi nger in the door. Я прышчамiў палец 
дзвярыма. 5. ствара ць перашко ды, глушы ць 
(радыё i да т. п.) ♦ jam on the brakе(s) 
нацiскa ць на тармазы 

jamb n. вуша к (дзвярэй або акна)
jambalaya  n. AmE джамбала я 

(плоў з вяндлiнай, курыцай або вустрыцамі)
jamboree ] n. вясёлая сустрэ ча, 

вечары нка
jammed  adj. 1. якı  не мо жа ру хацца; 

I couldn’t go out. I was jammed in the crowd of 
people. Я не мог выйсці. Мяне заціснулі ў на-
тоўпе. 2. по ўны людзе й; Nobody could get on, 
the bus was jammed. Ніхто не змог сесці ў 
аўтобус, ён быў перапоўнены.
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jammy  adj. BrE, infml уда члiвы
jam-packed  adj. infml (with) 

бiтко м набı ты; Her room was jam-packed with 
fl owers and gifts. Яе пакой быў бiтком набiты 
кветкамi i падарункамi.

Jan. (пісьмовае скар. ад January) сту дзень 
Jane Doe  n. AmE Джэйн Доў, умо ў-

нае іменава нне асо бы жано чага по лу, чыё 
імя  невядо мае або  па тых ці ı ншых прычы-
нах не называ ецца

jangle  v. 1. бразгата ць, брынча ць 
(звыч. пра металiчныя прадметы); Her 
bracelets jangled as she walked. Яе бранзале-
ты бразгаталi пры хадзьбе. 2. раздражня ць, 
расстро йваць, дзе йнічаць на не рвы; быць 
напру жаным (пра нервы); She couldn’t sleep, 
her nerves jangling. Яна не магла спаць, нер-
вы былі напружаныя.

janitor  n. AmE вартаўнı к; дво рнiк; 
прыбiра льшчык

January  n. сту дзень; in January у 
сту дзенi

Jap  n. slang, derog., taboo япо нец; япо н ка
Japanese1  n. 1. япо нец; япо нка; the 

Japanese япо нцы 2. япо нская мо ва
Japanese2  adj. япо нскi
japonica  n. bot. айва  япо нская
jar1 n. 1. сло iк; збан 2. BrE, infml ку халь/

ку фель пı ва
jar2 n. 1. брынчэ  нне; бра згат 2. узрушэ н-

не; непрые мнае ўра жанне 
jar3  v. 1. (on) раздражня ць; хвалява ць; 

ашаламля ць; His voice jars on me. Яго голас 
рэжа мне вуха. 2. (with) дысгарманı раваць, 
не адпавяда ць; These colours jar. Гэтыя ко-
леры не гарманіруюць.

jargon  n. жарго н; прафесı йная мо ва; 
medical jargon медыцы нскi жарго н

jasmine  n. bot. язмı н
jaundice  n. med. жаўту ха
jaunt  n. dated or hum. каро ткае пада-

рож жа (дзеля забавы)
jauntily  adv. 1. бо йка, жва ва 2. бес-

тур бо тна, бесклапо  тна
jauntiness  n. 1. бо йкасць, жва васць 

2. бестурбо тнасць, бесклапо тнасць
jaunty  adj. 1. бо йкi, жва вы 2. бестур-

бо тны, бесклапо тны
javelin n. 1. кап’ё 2. the javelin кi-

да н не кап’я  (як вiд спаборнiцтва)
jaw1 n. 1. скı вiца; the top/upper jaw ве рх-

няя скı віца; the bottom/lower jaw нı жняя скı-
віца 2. падбаро дак; He’s got a very determined 
jaw. У яго вельмi рашучы падбародак. 3. pl. 

jaws рот; па шча 4. pl. jaws tech. зацiскно е 
прыстасава нне; абцугı  ♦ in the jaws of death 
у кiпцюра х сме рцi; smb.’s jaw dropped/fell/
sagged рот разя віўся ад здзіўле ння; the jaws 
of a tunnel ву зкі ўвахо д у тунэ ль (які выгля-
дае небяспечным)

jaw2  v. infml до ўга і шмат размаўля  ць 
(часта неадабральна)

jawbone n. anat. скı вічная косць
jawbreaker  n. AmE цвёрдая кара-

ме ль
jay n. zool. со йка
jaywalk  v. перахо дзіць ву ліцу, па-

руша ючы пра вілы ру ху
jaywalker  n. неасцяро жны пеша хо д
jaywalking  n. неасцяро жны пе-

рахо д праз ву лiцу
jazz  n. джаз ♦ and all that jazz infml і 

ўся така я лухта 
jazz up  phr.v. infml 1. ажыўля ць, 
упрыго жваць 2. зрабı ць апрацо ўку музы ч-
нага тво ра на больш суча сны лад

jazzy  adj. 1. я ркi, кı дкi; ве льмi суча с-
ны, мо  дны; а jazzy tie кı дкі га льштук 2. у 
сты лi джа за

jealous  adj. 1. раўнı вы; а jealous hus-
band/wife раўнı вы муж/раўнı вая жо нка 
2. (of) зайздро сны, зайздро слівы; She was 
jealous of his wealth. Яна зайздросцiла яго ба-
гаццю. 3. клапатлı вы, дба йны, руплı вы; пı ль-
ны, які стара  нна аберага е што-н.; be jealous 
of one’s good reputation стара нна аберага ць 
сваю  рэпута цыю

jealously  adv. 1. пı льна; This new 
technology is jealously guarded. Гэтая новая 
тэхналогiя пiльна ахоўваецца. 2. раўнı ва 
3. зайздро слiва

jealousy  n. 1. рэ ўнасць 2. за йздрасць
jeans n. pl. джы нсы
jeep n. джып
jeer1  n. звыч. pl. jeers кпı ны, насме шка; 

глум, здзе каванне 
jeer2  v. (at) кпiць, насмiха  цца; глумı цца, 

здзе кавацца 
jehad n. = jihad
Jehovah  n. bibl. Іего ва; Jehovah’s 

Witnesses іегавı сты (рэлігійная арганізацыя 
пратэстанцкага кірунку)

jejune  adj. fml 1. про сты, наı ўны 
2. неціка вы, беззмясто ўны (пра прамову, 
гісторыю і да т.п.)

jell  v. 1. добра працаваць разам; быць 
паспяховай групай (пра дзвюх ці болей асоб); 
We just didn’t jell as a group. Мы проста не 
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змаглі стаць камандай. 2. выкрышталiзо  ў-
вацца; вызнача цца (пра думкi, планы, iдэi i 
да т. п.) 3. tech. цвярдзе ць; застыва  ць

jellied  adj. залiўны ; у жэле  (пра ежу)
jello AmE = jelly 1.
jelly  n. 1. BrE жэле  2. джэм 3. лёгкі пла-

стыкавы пля жны абу так ♦ be/feel like jelly 
(пра ногі) слабе ць (з-за таго, што чалавек 
нервуецца); My legs turned to jelly. Ногi ў 
мяне сталi як быццам з ваты.

jelly bean  n. цуке рка «жэле йныя 
бабы »

jellyfi sh  n. (pl. jellyfi sh) zool. меду за
jelly roll  n. AmE руле т з джэ  мам
jemmy  n. BrE каро ткi ло мiк (для ўзло-

му дзвярэй, акон і да т.п.), «фо мка»
jeopardize, BrE -ise  v. fml ста вiць 

пад пагро зу, падвярга ць небяспе цы (што-н.)
jeopardy  n. : ♦ be in jeopardy быць у 

небяспе цы; This action puts in jeopardy the 
whole project. Гэтая акцыя ставiць пад пагро-
зу ўвесь праект.

jeremiad  n. fml бяско нцыя ска ргі
jerk1  n. 1. рыво к; штуршо  к; рэ зкi рух; 

The train moved off with a jerk. Цягнiк пачаў 
рэзка рухацца. 2. infml ду рань, нікчэ мнасць 
3. су тарга 4. замарынава нае мя са

jerk2  v. 1. рэ зка ту заць, штурха ць, то р-
гаць; выця гваць, вырыва ць; She jerked her 
arm free. Яна рыўком вызвалiла сваю руку. 
2. ру хацца рэ зкiмi штуршка мi; jerk to a halt/
stop рэ зка затармазı ць/спынı цца
jerk out phr.v. гавары ць адры віста

jerkily  adv. штуршка мi; рыўка мi; ад-
ры вiста

jerky  adj. 1. рэ зкi, пары  вiсты; су тар-
гавы; jerky movements су таргавыя ру хi; 
jerky speech адры вiстая гаво  рка; We had a 
jerky ride. У дарозе нас моцна трэсла.

Jerry  n. (pl. Jerries) BrE, slang, derog., 
taboo не мец, фрыц

jerry-built  adj. dated збудава ны абы-
я к (пра дом)

jersey  n. 1. джэрс  (мяккая шарсцяная 
або баваўняная тканiна) 2. пуло вер, свı тар 
3. : а football jersey футбо лка

jest1  n. fml жарт ♦ in jest жа ртам, жар-
тоўна

jest2  v. (about) fml жартава ць
jester  n. бла зан, бла зен
Jesuit  n. езуı т
Jesus  n. (таксама Jesus Christ) Iсу с 

Хрысто с

jet1  n. 1. min. чо рны буршты н, гага т 
2. блiс ку чы чо рны ко лер 

jet2 n. 1. рэакты ўны самалёт 2. струме нь; 
а jet of water струме нь вады 

jet3 v. 1. infml лята ць на рэакты ўным са-
малёце; He spent a great deal of time jetting 
around the world. Ён трацiў шмат часу ў па-
лётах па ўсiм свеце. 2. бiць струме нем (пра 
вадкасць або газ)

jet black  adj. чо рны як смоль; jet-
black hair чо рныя як смоль валасы  

jet engine n. рэакты ўны рухавı к
jetfoil n. су дна на падво дных кры лах 

з рэакты ўным рухавı ком
jet lag n. парушэ нне біяры тмаў ар га-

нı зма, адчува нне сто мленасці ў вы ніку до ў-
гага пералёту на рэакты ўным самалёце

jetliner n. рэакты ўны самалёт, ла й-
нер

jet-propelled  adj. з рэакты ўным 
рухавiко м

jet propulsion  n. рэакты ўны рух
jet set  n. ♦ the jet set «рэакты ўная 

пуб ліка», ву зкае ко ла бага тых падаро жнікаў 
(якія лятаюць на рэактыўных самалётах на 
фешэнебельныя курорты і да т.п.); вы б ра-
ныя, элı та

jettison  v. 1. адмаўля цца (ад планаў, 
думак i да т.п.) 2. пазбаўля цца; выкı дваць

jetty  n. пры стань, пiрс
Jew n. яўрэ й; яўрэ йка; the Jews яўрэ і
jewel  n. 1. кашто ўны ка мень 2. каш-

тоўнасць ♦ the jewel in the crown што-н. як 
са мая ле пшая або   найбо льш кашто ўная рэч; 
His new book is the jewel in his crown. Яго но-
вая кнiга – найлепшая з напiсаных iм.

jeweled  AmE = jewelled
jewelled  adj. упрыго жаны кашто ў-

насцямi
jeweler  AmE = jeweller
jeweller  n. ювелı р
jewellery  n. ювелı рныя вы рабы, каш-

то ўнасцi
jewelry  AmE = jewellery
Jewess  n. яўрэ йка (часта пагарджаль-

на)
Jewish  adj. яўрэ йскi; Her husband is 

Jewish. Яе муж яўрэй.
Jewry  n. fml яўрэ і
jib n. клı вер (трохвугольны касы парус у 

пярэдняй частцы судна)
jibe1 n. infml насме шка, кпı ны, шпı лькi
jibe2 v. 1. (at) насміха цца, кпiць; She al-

ways jibes at the errors he makes in speech. 
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Яна пастаянна насміхаецца з памылак, якія 
ён робіць, калі гаворыць. 2. AmE, infml (with) 
супада ць, адпавяда ць; Our opinions jibe. 
Нашы погляды абсалютна супадаюць.

jiffy  п. infml міг, мо мант; in a jiffy мı-
гам, у мо мант 

Jiffy bag  п. 1. BrE вялı кі мя ккі 
канве рт для перасы лкі рэ  чаў, якı я мо гуць 
пабı цца або  быць пашко джанымі 2. пла-
стыкавы паке т для ўпако ўкі рэ  чаў (асабліва 
ежы)

jig1 n. джы га (хуткi танец)
jig2  v. ру хацца штуршка мі; jig up and 

down 1) падско кваць; скака ць 2) падкı дваць 
(што-н.)

jigger n. entomol. пясча ная блыха 
jiggered  adj. : ♦ I’ll be jiggered! BrE, 

infml, dated чорт пабяры ! (ужываецца для пе-
радачы здзіўлення)

jigsaw  п. (таксама jigsaw puzzle) 
састаўны  малю нак-зага дка (гульня, у якой 
ма люнак складаецца з мноства маленькiх 
частак)

jihad n. джыха д, газава т 
jilt  v. пакiда ць, кı даць (каханага або ка-

ханую); She has jilted him. Яна яго кiнула.
jimmy  АтE = jеmmy 
jingle1  n. 1. звон, перазво н 2. каро ткая 

рэкла мная пе сенька
jingle2  v. звiне ць (пра металiчныя 

рэчы)
jinx  n. (on) то е, што прыно сiць пра-

клён; There is a jinx on my car. На маёй ма-
шыне нiбыта праклён ляжыць.

jitters  n. pl. infml хвалява нне, нерво вае 
ўзбуджэ нне; get the jitters нервава цца

jittery  adj. infml нерво вы, нерво зны; 
She is very jittery. Яна вельмi нервуецца.

jive  n. 1. джайв (хуткi танец) 2. AmE 
вы думка; пуста я балбатня 

Jnr BrE (пiсьмовае скар. ад junior) мало дшы 
(ужываецца пасля прозвiшча мужчыны, калi 
яго поўнае імя супадае з іменем яго бацькi); 
John Bright Jnr Джон Брайт мало  дшы

job  n. 1. пра ца, рабо  та, слу жба; a part- 
time job рабо та на працягу  то лькi ча сткı  
працо ўнага дня або   ты дня; a temporary/per-
manent job часо вая/пастая нная рабo та; be 
out of a job быць беспрацо ўным; change jobs 
мяня ць ме сца пра цы; get/fi nd a job атры-
маць/знайсцı  рабо ту; lose a job стра цiць 
рабо ту 2. апера цыя (на камп’ютары) ♦ just 
the job BrE, infml якра з то е, што патрэ бна; 

The computer we got is just the job! Кам-
п’ютар, што мы атрымалi, якраз тое, што 
патрэбна!

job centre  n. BrE бюро  па пра-
цаўладкава ннi 

jobless  adj. беспрацо ўны
job lot  n. разро зненыя рэ чы, якı я 

прадаю цца/купля юцца за бясцэ нак
jockey  n. жаке й
jocular  adj. fml жартаўлı вы, заба ў-

ны, вясёлы, камı чны; а jocular remark жар-
таў лı вая заўва га; a jocular reply жартаўлı вы 
адка з

jocularly  adv. жартаўлı ва, жа ртам, 
ве села 

jodhpurs  n. pl. штаны  для верхаво й 
язды , бры джы 

jog1  n. 1. бег трушко м; go for a jog бе-
гаць трушко м 2. штуршо к

jog2  v. 1. бе гаць трушко м 2. злёгку 
штурхну ць ♦ jog smb.’s memory напо мнiць, 
нагада ць; Perhaps this photo will help to jog 
your memory. Магчыма, гэтае фота паможа 
вам успомнiць.
jog along phr.v. BrE, infml цягну ц-
ца (без зменаў, прагрэсу)

jogger  n. бягу н трушко м
john n. infml прыбiра льня, туале т
joie de vivre  n. франц. ра дасць 

жыцця 
join1  n. стык; шво; злучэ нне; The join 

couldn’t be seen. Стыку не было вiдаць.
join2 v. 1. злуча ць, звя зваць 2. уступа ць 

(у партыю, арганiзацыю i да т.п.); join 
the army пайсцı  ў а рмiю/во йска 3. далуча ц-
ца; May I join you? Магу я да вас далучыцца?
join in phr.v. прыня ць удзе л у чым-н., 
далучы цца да чаго -н.; She listens but she nev-
er joins in. Яна слухае, але ніколі не далуча-
ецца. 
join up  phr.v. 1. BrE пайсцı  ў а р-
мiю/во йска 2. (with) згуртава цца ра зам для 
яко й-н. спра вы

joiner  n. BrE цясля р, це сля, сталя р 
joinery  n. BrE цясля рская спра ва 

(рамяство ), цясля рства
joint1 n. 1. anat. суста ў; My joints ache. 

У мяне ламата ў суставах. 2. BrE вя лiкi кава-
лак мя са для прыгатава ння (звычайна з 
косткай) 3. стык; шво; The pipe is leaking at 
the joint. Труба цячэ на стыку. 4. infml 
шыно к, пiўну шка 5. infml цыгарэ та з 
марыхуа най ♦ out of joint 1) вы вiхнуты (пра 
сустаў) 2) не ў пара дку
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joint2  adj. агу льны, суме сны; супо ль-
ны; аб’ядна ны; a joint venture суме снае 
прад прые мства; joint efforts суме сныя на ма-
га ннi 

jointly  adv. суме сна
joist n. брус; бэ  лька, кро ква
joke1  n. жарт; анекдо т; crack/make 

a joke сказа ць што-н. сме шнае; (not) get 
the joke (не) зразуме ць жарт; play a joke on 
smb. (па)жартава ць з каго -н. ♦ go/get beyond 
a joke станавı цца сур’ёзным, трыво жным

joke2  v. жартава ць; You are joking!/You 
must be joking! Ты, мусiць, жартуеш! ♦ joking 
apart/aside BrE жа рты ўбок, без жа ртаў

joker  n. 1. жартаўнı к 2. джо кер (у кар-
тах) ♦ the joker in the pack непрадказа льны 
(пра каго-н. або што-н.)

jok(e)y  adj. infml жарто ўны, не-
сур’ёзны

jokingly  adv. жарто ўна, жа ртам
jolly1  adj. вясёлы, ра дасны; прые мны; 

They had a very jolly time. Яны добра павеся-
лiлiся.

jolly2  adv. BrE, infml ве льмi, надзвы чай; 
It was jolly hard work. Гэта была вельмi цяж-
кая работа. ♦ jolly well BrE, infml (эмфатыч-
ны выраз) : I wish you’d jolly well hurry up. 
Ты не мог бы паспяшацца?

jolt1 n. 1. штуршо к 2. уда р, шок; I real-
ized with a jolt that they had left me alone. 
Мяне як токам ударыла, калі я зразумеў, што 
мяне пакiнулi аднаго.

jolt2  v. 1. падкı дваць; трэ  сцi; трэ  сцiся 
2. узру шваць, ура жваць, шакı  раваць

Jordanian1  n. іарда нец; іарда нка; 
the Jordanians іарда нцы

Jordanian2 adj. іарда нскі 
jostle  v. 1. шту рхаць; шту рхацца (пра 

людзей); We were jostled by the crowd. Нас 
заштурхалi ў натоўпе. 
jostle for  phr.v. сапе рнiчаць

jot1 n. ёта; not a jot/not one jot нi на ёту, 
нi кро пелькi; It matters not a jot. Гэта не мае 
(а)нiякага значэння.

jot2  v. (down) ху тка занато ўваць/запı с-
ваць; рабı ць каро ткi за пiс; Listen to the in-
structions and jot them down. Выслухайце ўка-
заннi i занатуйце iх.

jotter  n. BrE блакно т, ната тнік
jottings  n. pl. infml занато ўкi
journal  n. 1. часо пiс (навуковы, пра-

фесiйны i да т. п.); 2. газе та 3. дзённiк
journalism  n. журналı стыка 

journalist  n. журналı ст; журна-
лıстка

journalistic  adj. журналı сцкi
journey1  n. пае здка; падаро жжа; 

a journey across Europe падаро жжа праз 
Еўро пу; A journey to Oxford by bus will take 
you 20 minutes. Паездка ў Оксфард аўтобусам 
зойме ў вас 20 хвiлiн.

journey2  v. lit. падаро жнiчаць, ванд-
рава ць

joust v. 1. hist. бı цца на паяды нку 2. fml 
сапе рнiчаць

jovial  adj. дружалю бны; вясёлы; 
жыццяра дасны; а jovial smile дружалю бная 
ўсме шка; Grandma was kind and jovial. Бабу-
ля была добрай i жыццярадаснай.

jovially  adv. ве села, дружалю бна
joy n. 1. ра дасць; асало да; jump for/with 

joy скака ць ад ра дасцi 2. : no joy BrE, infml 
не шанцу е; дарэ  мна; I tried to get in touch 
with him but I didn’t have any joy. Я спрабаваў 
звязацца з iм, але дарэмна.

joyful  adj. ра дасны; joyful news ра-
дасная ве стка/навiна 

joyfully  adv. ра дасна
joyless  adj. fml бязра дасны, невясёлы
joylessness  n. бязра даснасць; жур-

ба , марко та, туга , сум
joyous  adj. lit. ве льмi ра дасны, шчас-

лıвы
joyously  adv. ра дасна, шчаслı ва
joyriding  n. ху ткая i небяспе чная 

язда  на скра дзенай машы не
joystick  n. comput. джо йстык
JP  n. (скар. ад justice of the peace) 

міравы  суддзя  
Jr BrE = Jnr
jubilant  adj. по ўны бу рнай ра дас-

цi/весяло сцi
jubilation  n. fml бу рная ра дасць/

весяло сць; трыумфава нне
jubilee  n. юбiле й
Judaism  n. iудаı зм
Judas  n. 1. bibl. Юда 2. здра днік
judge1  n. 1. суддзя  2. зна ўца; I’m no 

judge of poetry. Я не бяруся разважаць пра 
паэзiю.

judge2 v. 1. меркава ць, лiчы ць; judging 
by/from мярку ючы па; judging by what you 
say... мярку ючы па ва шых сло вах...; as far as 
I can judge нако лькi я магу  меркава ць 
2. судзı ць, выно сiць рашэ нне

judgement  n. (таксама judgment) 
1. меркава нне, по гляд; in my judgement на 
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маю  ду мку 2. разва жнасць, разва жлiвасць; а 
man of sound/good judgement разва жлiвы 
чалаве к 

judgemental adj. (таксама judg-
mental) крыты чна настро  ены

Judgement Day n. relig. (так-
сама the Day of Judgement) су дны дзень, 
дзень Стра шнага суда 

judicial  adj. 1. судо вы; the judicial 
system судо вая сiстэ ма 2. судзе йскi 3. раз-
важлiвы

judicially  adv. юрыды чна; у судо-
вым пара дку

judiciary  n. fml 1. судо вая ўла да; 
сiстэ ма судо вых о рганаў 2. су ддзi

judicious  adj. fml разу мны, праду -
маны, разва жлівы, памярко ўны

judiciously adv. разва жлiва, праду-
мана

judo  n. sport дзюдо 
jug n. збан
juggernaut  n. 1. BrE ве льмi вялı кi 

грузавı к (якi возiць грузы на вялiкiя адлеглас-
цi), фу ра 2. магу тная сı ла, яка я разбура е ўсё 
на сваı м шляху  

juggle  v. 1. (with) жанглı раваць 2. су-
мяшча ць 3. падрабля ць; ашу  кваць

juggler  n. 1. жанглёр 2. махля р, ашу-
ка нец

juice1  n. сок; orange juice апельсı навы 
сок; gastric juice стра ўнiкавы сок

juice2 v. выціска ць сок з агаро дніны або  
садавı ны; Juice two oranges. Выцісні сок з 
двух апельсінаў.
juice up phr.v. AmE, infml надава ць 
піка нтнасці

juicy  adj. 1. сакавı ты, со чны 2. infml 
пiка нтны; juicy stories/gossip/details пiка нт-
ныя гiсто рыi/плёткi/дэта  лi

jukebox  n. прайграва льнiк-аўтама т
Jul. (пісьмовае скар. ад July) лı пень
July n. лı пень; in July у лı пенi
jumble1  n. (of) 1. ку ча, гру да 2. блы-

танı на, мешанı на; a jumble of thoughts and 
feelings блытанı на ду мак i пачу ццяў 3. BrE 
стары я або  непатрэ бныя рэ чы (якiя збiраюць 
для бедных)

jumble2  v. зме шваць; зме швацца; пе-
раме шваць; пераме  швацца

jumble sale  n. BrE про даж ужы-
ва ных рэ чаў (звычайна з мэтай дапамогi 
мясцовай школе, царкве i да т. п.)

jumbo1  n. pl. jambos (таксама jam-
bo jet) аэро бус, вялı зны самалёт

jumbo2  adj. велiза рны (ужываецца 
ў асноўным у рэкламе)

jump1  n. скачо к; at a jump адны м 
скач ко м; the high/long jump скачо к у вы шы-
ню /у даўжыню  

jump2  v. 1. скака ць 2. падско чыць 
(таксама перан.); The number of crimes 
jumped by 10%. Колькасць злачынстваў пад-
скочыла на 10 працэнтаў. 3. (таксама jump 
on) infml нечака на напа сцi; Somebody jumped 
on him in the park last night. Нехта напаў на 
яго ў парку ўчора ўвечары. 4. : jump at an 
offer/chance ухапı цца за прапано ву/магчы-
масць

jumper  n. 1. BrE джэ мпер, свı тaр 
2. AmE сарафа н (якi надзяваюць на блузку) 
3. sport скаку н

jumpiness  n. нерво вы стан, нерво-
васць

jumpy  adj. нерво вы; feel jumpy 
нервава цца

junction  n. 1. скрыжава нне даро г 
2. чыгу начны ву зел

juncture  n. (at) пэ ўнае стано  вiшча 
або  пэ ўны час/мо мант; at this juncture у гэ-
ты мо мант

Jun. (пісьмовае скар. ад June) чэ рвень
June n. чэ рвень; in June у чэ рвенi
jungle  n. 1. джу нглi; the law of 

the jungle зако н джу нгляў 2. блытанı на, не-
разбяры ха

junior1  n. 1. sport юніёр 2. AmE, infml 
мало дшы сын ♦ Her husband is 5 years her ju-
nior. Яе муж на 5 гадоў маладзейшы за яе.

junior2  adj. мало дшы (па ўзросце або 
пасадзе); а junior team юна цкая кама нда, 
кама нда юнiёраў

junk n. 1. хлам, стары  зна, рыззё; уты  ль 
2. = junk food

junket  n. infml, derog. пае здка або  
вiзı т чыно ўнiка за дзяржа  ўны кошт

junk food  n. infml е жа, яку ю мо жна 
лёгка i ху тка прыгатава  ць, але  дрэ нная для 
здаро ўя

junkie, junky  n. 1. infml наркама н 
2. joc. той, хто захапля ецца i тра  цiць шмат 
ча су на якı -н. несур’ёзны заня так

juniper n. ядло вец
junta  n. derog. ху нта
Jupiter  n. astron. Юпı тэр
jurisdiction  n. fml юрысды кцыя; 

It is within/outside the court’s jurisdiction. Гэта 
ўваходзiць/не ўваходзiць у юрысдыкцыю 
суда.
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jurisprudence  n. fml юрыс-
прудэ нцыя

jurist  n. fml юры ст; зна ўца зако наў
juror  n. 1. член суда  прыся жных 

2. член журы 
jury  n. 1. law суд прыся жных 2. sport 

судзе йская кале гiя 3. журы 
juryman  n. (pl. -men) мужчы на – 

член суда  прыся жных, судзе йскай кале гii або  
журы 

jurywoman  n. (pl. -women) 
жанчы на – член суда   прыся жных, журы  або  
судзе йскай кале гii

just1  adj. справядлı вы; а just society 
справядлı вае грама дства; а just sentence 
справядлı вы прысу д

just2  adv. 1. менавı та, якра з, акура т, 
дакла дна; just at that spot менавı та на гэ тым 
ме сцы; just in time якра з своечасо ва; just 
the thing infml якра з то е, што трэ ба; That’s 
just what we need. Гэта якраз тое, што нам 
трэба. 2. то лькi што; He’s just come. Ён толькi 
што прыйшоў. 3. то лькi; про  ста; just 
the same усё ро ўна, тым не менш; just think/
listen/look то лькi паду май/паслу хай/паглядзı ; 
He’s just a child. Ён толькi дзiця. ♦ just now 
infml 1) то лькi што 2) BrE за раз, цяпе р; We 
are busy just now, could you come later? Мы 
занятыя зараз, прыходзьце, калi ласка, 
пазней; just so BrE, infml (дакла дна) так; 
They have nice kids. – Just so. У іх слаўныя 
дзеткі. – Менавіта так; just then якра з тады /у 
той мо мант

justice  n. 1. справядлı васць 2. пра ва-
су ддзе, юсты цыя; bring smb. to justice ад-
даць каго -н. пад суд 3. BrE суддзя  (ужываец-
ца перад прозвiшчам) ♦ do smb./smth. justice 
ацанı ць нале жным чы нам; To do her justice, 
she is really very beautiful. Трэба прызнаць, 
яна сапраўды вельмi прыгожая.

Justice of the Peace  n. мiравы  
суддзя 

justifi able  adj. зако нны; дара-
вальны; якı  мо жа быць апраўда ны; justifi able 
claims зако нныя патрабава ннi

justifi ably  adv. зако нна, апраў-
дана

justifi cation  n. (for) апраўда нне, 
до вад

justify  v. 1. апра ўдваць 2. абгрунто ў-
ваць ♦ the end justifi es the means мэ та апра ў д-
вае сро дкi

justly  adv. справядлı ва

jut v. (таксама jut out) (from, into, over) 
выдава цца, выступа ць (уперад), вытырка цца

jute n. джут
juvenile1  n. fml юна к, падле так, 

непаўнале тнi
juvenile2  adj. 1. law непаўнале тнi, 

падле ткавы; Juvenile crime is increasing. Рас-
це злачыннасць сярод падлеткаў. 2. дзiця чы, 
няста лы; дурны 

juvenile court  n. суд, якı  
разбіра е спра вы непаўнале тніх злачы нцаў

juvenile delinquency ] n. 
злачы ннасць сяро д падле ткаў

juxtapose  v. fml супастаўля  ць, 
процiпастаўля ць

juxtaposition  n. fml супастаў-
ле нне, процiпастаўле нне

Kk
K, k n. 11-я лiтара англійскага алфавiтa
kaleidoscope n. калейдаско п
kaleidoscopic  adj. калейдас ка-

пı чны
kangaroo n. кенгуру 
karate n. sport каратэ 
kayak n. кая к; ло дка
KB (пісьмовае скар. ад kilobyte) comput. кіла-

ба йт
keel  n. кiль ♦ on an even keel ро ўна, 

спако йна
keen  adj. 1. BrE заўзя ты; a keen photog-

rapher заўзя ты фато граф; be keen on smth./
smb. захапля цца чым-н./кiм-н.; be keen to do 
smth. ве льмi жада ць зрабı ць што-н. 2. разу м-
ны; дасцı пны; пранı клiвы 3. во стры; keen 
sight во стры зрок; keen hearing то нкi слых 
4. мо цны; iнтэнсı ўны; keen competition мо ц-
ная канкурэ нцыя

keep  v. (kept) 1. трыма ць; захо  ўваць; We 
keep our money in this bank. Мы захоўваем 
свае грошы ў гэтым банку; keep one’s word/
promise трыма ць сло ва/абяца нне 2. пакiда ць 
сабе , не аддава ць наза д; не вярта ць; You can 
keep the book, I don’t need it. Вы можаце пакi-
нуць кнiгу сабе, яна мне не патрэбна. 
3. трыма ць, мець; They keep pigs. Яны тры-
маюць свiней. 4. застава цца (у якiм-н. месцы, 
стане); не мяня ць; не мяня цца; He kept to his 
room. Ён не выходзiў са свайго пакоя; 
The weather kept dry. Надвор’е заставалася 
сухiм; keep left/right трыма цца ле вага/пра-
вага бо ку; keep (on) doing smth. праця гваць 
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рабı ць што-н.; keep smb. waiting прымуша ць 
каго -н. чака ць
keep away  phr.v. (from) трыма цца 
на адле гласцi; не падыхо дзiць
keep back  phr.v. хава ць, уто йваць
keep out  phr.v. не падыхо дзiць, не 
ўвахо дзiць
keep up  phr.v. праця гваць (рабiць 
што-н.); праця гвацца; keep up with smb. 
падтры мліваць канта кт з кім-н.; The noise 
kept up all day. Шум не сцiхаў увесь дзень; 
Keep up your spirits. Не падай духам. ♦ keep 
up appearances рабı ць вы гляд, што нiчо га 
дрэ н нага не зда рылася; keep up with the 
Joneses infml стара цца не адстава ць ад зна-
ёмых, быць не горш за ı ншых

keeper  n. дагля дчык; вартаўнı к; а 
lighthouse keeper дагля дчык маяка 

keeping  n. 1. до гляд; апе ка; in safe 
keeping у по ўнай цэ ласцi/надзе йнай захава-
насцi 2. адпаве днасць; in keeping with у 
адпаве днасцi з; out of keeping with smth. не 
адпавяда ць чаму -н.; супярэ чыць

keepsake n. падару нак на па мяць
kefi r n. кефı р
keg n. невялı кая бо чачка (звыч. для пiва)
kennel n. бу дка (для сабакі)
kept past, p.p. → keep
kerb n. BrE край тратуа рa
kerchief n. хусцı нка, ху стка
kernel  n. 1. ядро  (арэха, семя) 2. су т-

насць (заявы, плана і да т.п.)
kerosene n. (таксама kerosine) га за
kestrel n. zool. пустэ льга (птушка)
ketchup n. ке тчуп
kettle  n. ча йнiк ♦ another/a different 

kettle of fi sh infml зусı м ı ншая спра ва/рэч; 
a fi ne/pretty kettle of fi sh заблы таная/ непры-
ем ная сiтуа цыя

kettledrum n. mus. лiта ўра
key1  n. 1. ключ (у розных знач.) 2. ключ; 

разга дка 3. кла вiш(а)
key2 adj. гало ўны, асно ўны; ключавы ; вель-

мi ва жны; key industries асно ўныя/вяду  чыя 
галіны  прамысло васцi; key points/questions 
гало ўныя пу нкты/пыта ннi; key positions 
клю чавы я пазı цыi

keyboard n. 1. клавiяту ра 2. кно пачны 
нумарана бiра льнiк (у камп’ютары) 

keyhole n. замо чная шчы лiна
keynote  n. асно ўная ду  мка; асно  ўны 

пры нцып; лейтматы ў
keystone  n. 1. краевуго льны ка мень; 

асно ва, гало ўная ча стка пла на або  до казу 
2. archit. замко вы ка мень

kg (пiсьмовае скар. ад kilogram) кг, кілагра м
khaki  n. 1. ха кi (колер) 2. тканı на ко-

леру ха кi
kick1  n. 1. уда р (нагой, капытом, мячом) 

2. звыч. pl. kicks infml aсало да 3. infml но вае 
захапле нне 

kick2 v. бiць (нагой); брыка ць; брыка цца
kick-off  n. 1. час пача тку футбо льнай 

гульнı ; пе ршы ўдар па мячы ; Kick-off at 5.00. 
Пачатак гульнi а 5-й гадзiне. 2. infml пача так 
но вай дзе йнасцi

kid1  n. 1. infml дзiця  2. infml юна к; дзяў-
чы на; college kids студэ нцкая мо ладзь 3. сын 
або  дачка  4. казляня , казлянё ♦ treat/handle 
smb. with kid gloves абыхо дзiцца з кiм-н. 
 ве ль мi асцяро  жна, далiка тна

kid2  v. infml 1. дуры ць; жартава ць; Don’t 
get angry, I was only kidding. Не злуй, я толькi 
жартаваў; No kidding? Ты не жартуеш?; Гэта 
сур’ёзна? 2. дурэ ць, сваво  ліць; Stop kidding 
around and listen to me. Кiнь дурэць i паслу-
хай мяне. 

kidnap v. выкрада ць (людзей з мэтай 
атрымаць выкуп)

kidnapper n. выкрада льнiк (людзей)
kidney n. anat. ны рка
kill v. 1. забiва ць; рэ заць (скацiну) 2. права ль-

ваць (план, прапанову i да т.п.) 3. спыня ць 
(боль, хваробу i да т.п.) 4. знiшчa ць; загубi ць; 
Cancer kills thousands of people every year. Ад 
раку гінуць тысячы людзей кожны год; Frost 
killed the plants. Мароз загубiў раслiны. ♦ kill 
time марнава ць час; kill two birds with one 
stone ≅ забi ць двух зайцо ў адны м стрэ лам

killer n. забо йца; кı лер
killing n. забо йства
kilo  n. (pl. kilos) (скар. aд kilogram) 

кiло 
kilobit n. comput. кілабı т 
kilobyte n. comput. кілаба йт 
kilogram n. кiлагра м
kilometer AmE = kilometre
kilometre n. BrE кiламе тр
kilt  n. кiлт, спаднı ца ў кле тку (звыч. з 

шарсцяной тканіны); the kilt нацыяна льны 
ўбо р шатла ндцаў 

kin  n. pl. dated сям’я , радня ; next of kin 
блiжэ йшая радня 

kind1  n. род, гату нак, разнавı днасць; 
What kind of book do you want? Якая кнiга 
вам патрэбна?; What kind of person is he? 
Што ён за чалавек?; different kinds of ani-
mals/plants ро зныя жывёлы/раслı ны ♦ in 
kind : 1) pay in kind плацı ць нату рай 2) re-
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spond/return in kind адка зваць такı м жа чы-
нам, плацı ць той жа мане тай; а kind of infml 
не шта накшта лт гэ тага, ама ль што; kind of 
infml крыху , пэ ўным чы нам; nothing of the 
kind ні ў я кім ра зе; of a kind таго  ж са мага 
ро ду/ты пу, адно лькавыя 

kind2  adj. (to) до бры, мı лы; That’s very 
kind of you. Гэта вельмi мiла з вашага боку; 
Would you be so kind as to tell me... Будзьце 
ласкавы, скажыце мне...

kindergarten n. дзiця чы сад(о к)
kind-hearted  adj. до бры, чу лы, 

спага длiвы
kind-heartedness  n. дабрыня , 

чу ласць, спага длiвасць, пато ля
kindle  v. распа льваць; разгара цца; 

kindle a fi re распа льваць аго нь (таксама пе-
ран.); kindle a desire распа льваць жада нне

kindliness  n. дабрыня , мякка сар-
дэ чнасць

kindly1 adj. до бры; дружалю бны; спа-
га длiвы

kindly2  adv. ласка ва, прыя зна; доб ра-
зычлı ва; Will/would you kindly pass the salt? 
Будзьце ласкавы, перадайце соль; look 
kindly on smb. ста вiцца стано ўча да каго  -н., 
ухваля ць каго -н.

kindness  n. дабрыня , дабрата ; 
добразычлı васць

kinetic adj. phys. кiнеты чны; a kinetic 
tone ling. кінеты чны тон

king n. (of) каро ль
kingdom  n. 1. карале ўства; ца рства; 

дзяржа ва; the United Kingdom Злу чанае 
Карале ўства (Вялiкабрытанii i Паўночнай Iр-
ландыi) 2. ца рства; свет; the аnimal/plant 
king dom жывёльны/раслı нны свет; mineral 
king dom нежыва я прыро да ♦ till kingdom 
come dated да друго га пры шэ с ця, нiко лi

kingfi sher n. zool. зiмаро дак
king-size(d) () adj. ве льмi вялı кi; вя-

лı зны; a king-size bed вялı зны ло жак
kink n. (in) 1. пятля ; ву зел 2. загı б, загı н; 

зало м 3. завіто к (валасоў) 4. infml заско к; 
выкрута сы, вы верт (пра чалавека)

kinky adj. 1. кучара вы, у завiтка х  2. infml 
(пра чалавека) дзіва к, з дзiва цтвамi, вы крута-
самi; з сексуа льнымі адхіле ннямі

kinship n. fml (with, between) 1. (кроў-
ная) ро днасць 2. схо днасць, блı зкасць (харак-
тараў, iнтарэсаў)

kiosk n. кiёск, пала тка
kiss1  n. пацалу нак; blow smb. a kiss па-

слаць каму -н. паве траны пацалу нак

kiss2  v. цалава ць; цалава цца; kiss smb. 
goodnight/goodbye пацалава ць каго -н. пе рад 
сном/на развiта нне

kit  n. 1. набо р, кампле кт (прыладаў для 
пэўнай мэты) 2. рышту нак (для турыстаў, 
салдат, спартсменаў i да т. п.)

kitbag n. BrE рэ чавы мяшо к
kitchen n. ку хня
kitchen garden n. агаро д
kite  n. паве траны змей; fl y a kite запус-

каць зме я
kitsch  n. кiч, тандэ т, безгусто ўнасць; 

мазанı на (пра карцiну)
kitten n. кацяня , кацянё
kitty1  n. infml гро шы, сабра ныя для пэ ў-

най мэ ты
kitty2 n. infml кı са, кı ска
kiwi n. zool. кı вi (птушка) 
kiwi fruit n. кı вi (фрукт)
km (пiсьмовае скар. ад kilometre) км, кіла-

ме тр
knack n. 1. уме нне, спрыт; have a knack 

of doing smth. быць ма йстрам у чым-н. 
2. BrE звы чай

knapsack n. рукза к
knave n. 1. BrE вале т (у картах) 2. infml 

ашука нец, круце ль, махля р
knead  v. 1. мясı ць (цеста) 2. рабı ць 

маса ж, масажава ць
knee n. кале на; sit on smb.’s knees сядзе ць 

у каго -н. на кале нях ♦ bring smb. to his knees 
перамагчы  каго -н., паста вiць каго -н. на кале-
нi; at one’s mother’s knee з дзяцı нства/з ма-
лако м ма цi

kneecap n. anat. кале нная рэ пка
kneel v. (knelt) кле нчыць
knell n. fml пахава льны звон
knelt past, p.p. → kneel
knew past → know2

knick-knack n. за баўка, ца цка 
knife1 n. (pl. knives) нож, но жык
knife2 v. уда рыць нажо м; закало ць
knight n. 1. ры цар 2. конь (у шахматах)
knit v. (knitted or knit) 1. вяза ць (прутка-

мі) 2. (together) звя зваць; быць звя заным 
♦ knit one’s brows нахму рыцца, насу пiцца

knitter  n. 1. вяза льшчык; вяза льшчыца 
2. вяза льная машы на

knitting  n. вяза нне; a piece of knitting 
вя занка

knitting needle n. вяза льны пруто к
knitwear  n. трыката ж, трыката жныя 

вы рабы; вя занае адзе нне
knives pl. → knife
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knob  n. 1. шарападо бная ру чка (на дзвя-
рах, скрынцы і да т.п.) 2. кава лачак; melt 
a knob of butter in the pan растапı ць кава-
лачак ма сла на патэ льнi

knobbly adj. шышкава ты; бугры сты
knobby = knobbly
knock1 n. 1. стук; a knock at/on the door 

стук у дзве ры 2. удар
knock2  v. (at/on) 1. сту каць; сту  кацца 

2. бiць 
knock down  phr.v. збiва ць з ног; 
I was knocked down by a car. Мяне збіла ма-
шына.

knocker  n. 1. малато к або  кальцо  (на 
знадворных дзвярах) 2. прыдзı ра, прычэ па

knockout  n. 1. sport нака ўт; The fi ght 
ended in a knockout. Бой скончыўся накаўтам. 
2. infml не шта ве льмi прыва бнае або   сен са-
цы йнае; хто-н. ве льмi прыва бны

knot1  n. 1. ву зел (на вяроўцы, шнуры i 
да т.п.) 2. пучо к (валасоў) 3. (марскi) ву зел 
(мера хуткасцi карабля = 1,853 км за гадзi-
ну)

knot2 v. завя зваць на ву зел/вузло  м
knotty  adj. 1. каржакава ты, сучкава ты 

(пра дрэва) 2. ця жкi, цяжкı ; заблы таны; а 
knotty problem заблы таная спра ва/прабле ма

know1 n. : ♦ be in the know быць у ку рсе 
спра вы; быць до бра iнфармава ным

know2  v. (knew, known) 1. ве даць; as/so 
far as I know нако лькi мне вядо ма; as you 
know як вам вядо ма; I wouldn’t know infml 
адку ль мне ве даць; How do you know? Ад-
куль вы ведаеце?/Чаму вы так лiчыце? 
2. разуме ць; Do you know what I mean? Вы 
разумееце, што я маю на ўвазе? 3. быць 
знаёмым; I know Mr Smith – he lives near me. 
Я ведаю пана Смiта – ён жыве недалёка ад 
мяне; get to know знаёмiцца; I’m getting to 
know my neighbours. Я знаёмлюся з маiмi су-
седзямi. 4. (by) пазнава ць; I knew him by his 
voice. Я пазнаў яго па голасе. ♦ not know 
smb. from Adam infml зусı м не ве даць 
каго-н.; know smth. inside out ве даць што-н. 
даскана ла; know smb. by sight ве даць каго -н. 
у твар (але не быць добра знаёмым); Heaven/
God/who knows infml бог/хто яго  ве дае

know-all  n. BrE, infml усёзна йка, 
усёве д

know-how  n. infml ноу-хау; уме нне; 
ве ды; сакрэ ты тэхнало гii 

knowingly adv. 1. выра зна; He glanced 
at me knowingly. Ён выразна зірнуў на мяне. 
2. наўмы сна; kill knowingly наўмы сна забı ць 

know-it-all = know-all
knowledge  n. (of/about) 1. ве ды 2. ве-

данне, iнфармава насць; bring to smb.’s 
knowledge даво дзiць да ве дама каго -н.; with-
out smb.’s knowledge без чыйго -н. ве дама 
♦ to (the best of) my knowledge нако лькi мне 
вядо ма; іt is common knowledge that ... усi м 
вядо ма/усе  ве даюць, што ...

knowledgeable  adj. (about) до бра 
iнфармава ны; дасве дчаны; той, хто ве дае 
шмат; He’s very knowledgeable about the histo-
ry of the city. Ён ведае шмат пра гiсторыю го-
рада.

known p.p. → know2

knuckle n. суста ў (пальца)
KO (скар. ад knockout) n. sport нака ўт
koala n. zool. каа ла
kodak  n 1. фотаапара т «ко дак» 

2. зды мак, зро блены фотаапара там «ко дак» 
Koran n. relig. Кара н
Korean1  n. 1. карэ ец; карэя нка; 

the Koreans карэ йцы 2. карэ йская мо ва
Korean2 adj. карэ йскi
kph (скар. ад kilometers per hour) 

км/г, кіламе траў у гадзı ну
krona n. 1. (pl. kronur) кро на (грашо-

вая адзінка Ісландыі) 2. (pl. kronor) кро на 
(грашовая адзінка Швецыі)

krone n. (pl. kroner) кро на (грашовая 
адзінка Даніі і Нарвегіі)

kudos n. прэсты ж
Ku Klux Klan n. ку-клукс-кла н
kung fu  n. sport кун-фу /кунг-фу  (вiд 

кiтайскай барацьбы)
kW (пісьмовае скар. ад kilowatt) phys. кВт, кі-

лава т

Ll
L, l n. 12-я літара англійскага алфавіта 
l 1. (пісьмовае скар. ад litre) літр 2. (пісьмовае 

скар. ад line) радо к
Lab (скар. ад Labour) лейбары  сцкая па р-

тыя
lab n. infml = laboratory
label1  n. 1. лэйбл, этыке тка, ярлы к; бı р-

ка, нале пка 2. ярлы к (перан.)
label2 v. 1. накле йваць нале пку, этыке тку 

і да т.п.; ве шаць бı рку, ярлы к 2. прыкле йваць 
ярлы к (каму-н.; на што-н.) 

labial adj. ling. лабія льны, губны  (пра 
гук)

labor AmE = labour
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laboratory  n. лабарато рыя; a 
research laboratory дасле дчая лабарато рыя

laborious adj. ця жкі, працаёмкі
laboriously adv. стара нна
labor union n. AmE прафсаю  з
labour1  n. BrE 1. пра ца, рабо та (асаб-

ліва фізічная); manual labour фізı  чная прa -
ца 2. рабо чыя, працо ўныя; рабо чая сı ла; 
skilled/unskilled labour кваліфікава ныя/не-
кваліфікава ныя рабо чыя; cheap labour та н-
ная рабо чая сı ла, нізкаапла тныя рабо  чыя; a 
shortage of labour няста ча, недахо п рабо чых 
3. ро давыя му кі, ро ды 4. Labour лейбары сц-
кая па ртыя; a Labour MP член парла мента 
ад па ртыі лейбары стаў

labour2  v. BrE 1. (цяжка) працава ць 
2. змага цца, ве сці барацьбу  

labour camp  n. папра ўча-пра-
цоўны ла гер

labourer  n. BrE некваліфікава ны ра-
бо чы; a farm labourer рабо тнік на фе рме

labour force  n. BrE рабо тнікі, пра-
цаўнікı , рабо чая сı ла

labour market n. BrE ры нак пра-
цы

labour movement  n. рабо чы 
рух 

Labour Party  n. the Labour Party 
(таксама Labour) лейбары сцкая па ртыя, 
пар тыя лейбары стаў

labour-saving  adj. якı  зберага е/
экано міць вялı кія затра ты пра цы; a labour-
saving device/gadget прыла да/інструме нт, якı  
зберага е затра ты пра цы

labyrinth n. fml 1. лабіры нт 2. што-н. 
ве льмi склада нае, блытанı на 

lace1 n. 1. кару нкі 2. шнуро к (у абутку) 
lace2  v. 1. (up) шнурава ць 2. аздабля ць 

кару нкамі 3. дадава ць алкаго ль або  нарко тык 
у е жу, ка ву і да т.п.

lack1 n. (of) недахо п, няста ча; адсу тнасць; 
a lack of experience недахо п/адсу тнасць во-
пыту; a complete/total lack of по ўная адсу т-
насць; for/through lack of з-за недахо пу; no 
lack of дастатко вая ко лькасць; мно ства 

lack2  v. не мець, нестава ць, не мець дас-
татко ва (чаго -н.); He lacks confi dence. Яму не 
хапае ўпэўненасці.

lackey  n. 1. dated лаке й 2. derog. лаке й, 
лёкай

lacking  adj. 1. (in) якı  не ма е (чаго-н.); 
яко му не хапа е (чаго-н.) 2. адсу тны; She seems 
to be lacking in tact. Ёй, здаецца, не хапае 
такту.

lackluster AmE = lacklustre
lacklustre  adj. BrE цьмя ны; без 

 бля с ку
laconic  adj. лаканı чны, нешмат слоў-

ны, сцı слы
lacquer1 n. лак
lacquer2 v. пакрыва ць ла кам
lactation n. fml лакта цыя
lactic acid n. мало чная кiслата 
lactose n. chem. лакто за
lacuna n. fml (pl. lacunaе or lacunas) 

лаку на
lacy adj. кару нкавы
lad  n. BrE, infml 1. хло пец, юна к 2. the 

lads сябры  па пра цы
ladder  n. 1. драбı ны; a rope ladder вя-

ро вачная ле свiца 2. iерархı чная ле свiца 
3. BrE спу шчаныя во чкi ў панчо  хах, калго т-
ках i да т.п. 

laddie n. ScotE, infml хло пец, юна к
laden  adj. 1. нагру жаны; уве шаны; The 

tree was laden with fruit. Дрэва гнулася ад 
пладоў. 2. абцяжа раны, прыгне чаны цяжа рам 
(перан.); laden with troubles/problems/debt 
прыгне чаны цяжа рам кло патаў/прабле м/
пазы к

ladies’ room n. AmE жано чая пры-
бiра льня; туале т для жанчы н

ladle n. 1. апало нік 2. чарпа к
lady n. 1. да ма, па нi 2. Lady лэ дзi (ты-

тул); Lady Diana лэ дзi Дыя на 3. the ladies 
BrE, infml жано чы туале т

ladybird n. бo жая каро ўка
lag1  n. адстава нне; спазне нне; a time lag 

of one month спазне нне на адзı н ме сяц
lag2 v. (behind) адстава ць 
lager n. BrE све тлае пı ва, ла гер
lagoon n. лагу на
laid past, p.p. → lay3

lain p.p. → lie3

lair n бярло г(а), нара  (таксама перан.)
laissez-faire  n. франц. неўмяша ль-

ніцтва; неўмяша нне; a policy of laissez-faire 
палı тыка неўмяша льніцтва

laity  n. the laity лю дзi, якı я прыма юць 
удзе л у дзе йнасцi царквы , але  не нале жаць 
да духаве нства

lake  n. во зера; Lake Victoria во зера 
Вiкто рыя

lama n. relig. ла ма
lamb n. 1. ягня , ягнё 2. малада я бара нiна
lame  adj. кульга вы; go lame стаць куль-

га вым; a lame excuse неперакана ўчая адга-
ворка
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lame duck n. няўда чнiк; няўда  чніца; 
небара ка, недарэ ка

lamely  adv. 1. кульга ючы 2. запiна ю-
чыся, з запı нкамi (пра гаворку)

lameness n. кульга васць; кульга нне
lament1 n. 1. ля мант, плач; галашэ  нне; 

го ркая ска рга 2. жало бная пе сня/му зыка
lament2  v. 1. лямантава ць, апла кваць; 

галасı ць (па кім-н.) 2. ска рдзiцца
lamp n. ля мпа; лiхта р
lampoon n. памфле т, па сквiль
lampshade n. абажу р 
lance n. кап’ё
land1  n. 1. зямля ; су ша; by land па су-

шы; on land на су шы 2. зямля , гле ба; fertile 
land урадлı вая зямля /гле ба 3. lit. краı на; 
one’s native land радзı ма

land2 v. 1. прызямля цца 2. выса джвацца 
(з самалёта, карабля) 3. выгружа ць (груз, 
людзей з самалёта, карабля) 4. infml нечака-
на апыну цца 5. infml (in, on) даво дзiць, пры-
во дзiць; His carelessness landed him in trou-
ble. Нядбайнасць прывяла яго да бяды. 
6. infml дабı цца, здабы ць (месца працы, кан-
тракт i да т.п.); He landed a good job. Ён 
знайшоў добрае месца працы.

landfi ll  n. зако пванне вялı кай ко ль-
касцi сме  цця, адыхо даў у глыбо кую я му; a 
landfi ll site мо гільнік для сме  цця, адыхо даў

landing  n. 1. ле свiчная пляцо ўка 
2. паса дка, прызямле нне; вы садка

landlady  n. гаспады ня кватэ ры, 
гасцı нiцы; улада льнiца до ма (якая здае яго за 
плату)

landless adj. беззяме льны
landlocked adj. (краi на) яка я не ма е 

вы хаду да мо ра
landlord  n. 1. гаспада р кватэ ры, 

гасцı нiцы; улада льнiк до ма (якi здае яго за 
плату) 2. hist. лендло рд

landmark n. 1. (in) вяха  2. назе мны 
арыенцı р

landowner  n. землеўлада льнiк, 
зем леўла снiк

landscape  n. 1. краявı д, пейза ж, 
ландша фт 2. пейза ж (вiд жывапiсу, малюнак) 
3. агу льная карцı на/сiтуа цыя (перан.); politi-
cal landscape агу льная палiты чная сi туа цыя

landslide  n. 1. апо ўзень 2. (такса-
мa a landslide victory) (блiску чая) перамо га 
на вы барах; by a landslide са зна чнай пе ра-
ва гай

lane n. 1. ву зенькая даро га; сце жка (асаб-
ліва за горадам) 2. заву лак 3. рад (руху 

транспарту) 4. даро жка (у спаборнiцтвах) 
5. тра са (у паветры або на моры)

language n. мо ва; a native language 
ро дная мо ва; modern languages суча сныя 
мо вы; a dead language мёртвая мо ва; bad/
foul language бры дкiя сло вы, ла янка

language laboratory  n. 
клас/лабарато рыя тэхнı чных сро дкаў наву-
чан ня мо ве

languid  adj. fml паво льны; мару д-
лівы; вя лы, мля вы

languish  v. fml ча хнуць, чэ  знуць, 
марне ць, знемага ць

lanky  adj. цыба ты, падга лiсты, даў га-
вя зы

lantern n. лiхта р
Laotian1   n. 1. лао сец; лао ска 

2. лао ская мо ва
Laotian2 adj. лао скi
lap1  n. 1. (in, on) кале ні (чалавека, якi 

сядзiць); She sat with her hands in her lap. Яна 
сядзела, склаўшы рукi на каленях. 2. sport 
эта п дыста нцыi, круг; a lap of honour/a 
victory lap AmE круг го нару 3. адка знасць; 
зале жнасць ♦ in the lap of the gods у бо жых 
рука х 

lap2  v. 1. (against) плёскацца (пра хвалi) 
2. пiць (звычайна пра жывёлiну) 3. sport 
апярэ дзіць на круг
lap up phr.v. infml пра гна пiць (так-
сама перан.)

lapel n. ла цкан
lapse1  n. 1. недарэ чная памы  лка, не да-

гля д, ля псус; a memory lapse права л па мяцi; 
a lapse of the tongue агаво рка; a lapse of the 
pen апı ска 2. праме жак ча су

lapse2 v. 1. спыня цца (канчаткова або на 
пэўны час) 2. law стра чваць сı лу 3. па сцi (ма-
ральна)
lapse into  phr.v. перахо дзiць у 
 больш спако  йны, менш акты ўны стан; lapse 
into silence/sleep замо ўкнуць/засну ць 

laptop  n. сomput. лэпто п (невялiкi пе-
раносны камп’ютар)

lapwing  n. zool. кнı гаўка, ка ня 
(птуш ка)

larceny n. law кра жа, крадзе ж
larch n. bot. лiсто ўнiца
lard1 n. лярд, то пленае свiно е са ла
lard2  v. шпiгава ць (салам) ♦ lard one’s 

speech (with) аздабля ць/перасыпа ць сваю   
мо ву (спецыфiчнымi словамi, цытатамi i 
да т.п.)

larder n. кладо ўка
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large  adj. 1. вялı кi; a lаrge city/room 
вялı кi го рад/пако й 2. ва жны, сур’ёзны; a 
large problem ва жная прабле ма; a large issue 
сур’ёзнае пыта нне ♦ at large 1) нао гул, у 
асно ўным; the public at large шыро кія ко лы 
грама дства 2) на во лi (пра збеглых звяроў) 

largely adv. у зна чнай ме ры/ступе нi; у 
асно ўным, гало ўным чы нам

large-scale adj. буйнамашта бны
lark n. жа варанак, жа ўранак, жаўру  к
larva n. entomol. (pl. larvae) лiчы нка
larvae pl. → larva
larynx n. anat. гарта нь
lascivious adj. fml юрлı вы, пажадлı вы
laser n. phys. ла зер 
laser printer  n. сomput. ла зерны 

пры нтaр
lash1 n. 1. бiзу н 2. уда р бiзуно  м 3. ве йка
lash2  v. 1. хваста ць, сцяба ць 2. бiчава ць, 

высме йваць
lash out  phr.v. (at) накı двацца (на 
каго-н.); пача ць ла яцца (на каго-н.)

lass n. ScotE дзяўчы на; малада я жанчы на
last1  n. the lаst : be the last to do smth. 

зрабı ць што-н. апо шнiм, пасля  ı ншых; The 
cаptain was the last to leave the ship. Капiтан 
пакiнуў карабель апошнiм. ♦ at (long) last 
нарэ шце; урэ  шце; нарэ  шце-такı ; lаst but one 
BrE перадапо шнi; to/till the last да канца 

last2 adj. 1. мiну лы; lаst Tuesday у мiну-
лы аўто рак; lаst week на мiну лым ты днi; lаst 
year ле тась, у мiну  лым го дзе 2. апо шнi; in 
the last two/fi ve years за апо шнiя два гады  /
пяць гадо ў; the lаst chapter апо шняя глава  
♦ the lаst person/thing (самы) непажаданы; 
неспадзява ны; He is the lаst person I expected 
to see. Менш за ўсё я спадзяваўся ўбачыць 
яго; on one’s last legs ця жка хво ры; on its last 
legs у ве льмi дрэ нным ста не; This machine is 
on its last legs. Гэта машына вось-вось разва-
лiцца.

last3  v. (for, until, through) 1. праця г-
вацца; трыма цца; The game lasted 2 hours. 
 Гульня працягвалася 2 гадзiны; The hot 
weather lasted (for) the whole summer. Гарачае 
над вoр’е трымалася ўсё лета. 2. (таксама 
last out) вы трымаць, вы стаяць (нягледзячы 
на цяжкасцi) 3. хапа ць (быць дастат-
ковым); The water supply should last another 
48 hours. Запасаў вады павiнна хапiць яшчэ 
на 2 днi.

last4  adv. апо шнi раз; When did you see 
him last? Калi ты бачыў яго апошнi раз? 

♦ last but not least апо шняе, але  не менш 
 ва ж нае 

lasting adj. до ўгi, трыва лы; пастая нны; 
a lasting peace трыва лы мiр; a lasting imp-
ression непазбы ўнае, глыбо кае ўра жанне

lastly  adv. нарэ шце, урэ шце, у рэ шце 
рэшт

last name n. про звiшча
latch1 n. 1. за саўка, за шчапка; запо р; клям ка 

2. амерыка нскi замо к ♦ on the latch BrE на 
за саўцы 

latch2  v. зачынı ць на за саўку, кля мку 
 (дзверы, акно i да т.п.)
latch on  phr.v. infml зразуме ць, 
 ске міць, сця міць, змікı ціць

latchkey n. ключ ад замка 
late1 adj. 1. по знi, запо знены; Іt’s late. Поз-

на; be late for спазня цца; John was late for 
school. Джон спазнiўся ў школу; The train 
was an hour late. Цягнiк спазнiўся на гадзiну. 
2. у канцы ; in the late 19th century у канцы  
XIX стаго ддзя 3. нябо жчык; her late hus-
band яе нябо жчык муж; the late president 
нябо жчык прэзiдэ нт

late2 adv. 1. по зна; He mаrried late. Ён поз-
на ажанiўся 2. у канцы ; late in August/1995 
у канцы  жнı ўня/1995 (го да) ♦ better late than 
never лепш по зна, чым нiко лi; of late fml 
няда ўна; His life has changed of late. Нядаўна 
яго жыццё змянiлася.

latecomer n. той, хто спазнı ўся
lately adv. апо шнiм ча сам, няда ўна
latent adj. латэ нтны, скры ты 
later1  adj. пазне йшы, больш по знi; The 

meeting was postponed to a later date. Сход 
быў адкладзены на больш познюю дату.

later2 adv. 1. пазне й, по тым; I’ll join you 
later. Я далучуся да вас потым. 2. праз; two 
years later праз два гады  ; fi ve days later праз 
пяць дзён ♦ not/no later than не пазне й чым

lateral  adj. латэра льны; бакавы  ; 
папяро чны; lateral thinking шыро кi 
кругагля д; a lateral plosion ling. латэра льны 
вы бух

latest  adj. 1. апо шнi; the latest news 
апо шнiя навı ны 2. найно ўшы, са мы но вы; 
the latest model са мая апо шняя/са мая но вая 
мадэ ль ♦ at the latest не пазне й чым; I’ll be 
back by 6 o’clock at the latest. Я вярнуся не 
пазней чым а 6 гадзiне.

lathe n. така рны стано  к
lather n. мы льная пе на
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Latin1  n. 1. лацı нская мо ва, лацı на 
2. жы ха р краı ны, дзе размаўля  юць на адно й з 
рама нскiх моў

Latin2 adj. 1. лацı нскi 2. рама нскi
Latin American  adj. лаціна-

амерыка нскi
Latino  n. (pl. Latinos) лацiна амеры-

ка нец
latitude n. 1. geog. шырата  2. fml (in/

for) свабо да (дзеянняў); шырыня  (поглядаў); 
цярпı масць

latter  adj. fml апо шнi, другı  (з двух на-
званых раней)

latter-day adj. суча сны (як параўнан-
не з кiм-н. або чым-н. у мiнулым); а lаtter-
day Robin Hood суча сны Ро бiн Гуд

lattice n. рашо тка
Latvian1  n. 1. латы ш; латы шка; the 

Latvians латышы  2. латы шская мо ва
Latvian2 adj. латвı йскi; латы шскi
laud v. fml хвалı ць, усхваля ць
laugh1  n. смех; give a laugh засмяя цца 

♦ have the last laugh пасмяя цца апо шнiм 
(выйсцi пераможцам у спрэчцы, барацьбе)

laugh2  v. (at/about) смяя цца; What were 
they laughing at? З чаго яны смяялiся?; burst 
out laughing засмяя цца, зарагата ць; it’s no 
laughing matter infml не жа рты, не жа ртачкi; 
Losing your job is no laughing matter. Стра-
цiць працу – гэта табе не жартачкi.

laughable  adj. сме шны, камı чны; 
смяхо тны

laughing stock n. пасме шышча
laughter  n. смех, ро гат; hysterical 

laughter iстэры чны ро гат
launch1  n. спуск (на ваду карабля); за-

пуск (ракеты)
launch2  v. 1. спуска ць (на ваду кара-

бель), запуска ць (ракету, спадарожнік) 2. па-
чына ць, распачына ць (запланаваную дзей-
насць, кампанiю, атаку); The police have 
launched an enquiry. Палiцыя пачала рассле-
даванне. 3. выпуска ць у про даж (новы пра-
дукт, выраб, кнiгу)

launch3 n. мато рная ло дка, ка тар
launch pad  n. (таксама launching 

pad) cта ртавая пляцо ўка/платфо рма (такса-
ма перан.)

launder  v. 1. fml мыць (бялiзну) 2. ад-
мыва ць гро шы (перан.); They laundered the 
money via a small fi rm. Яны нелегальна пра-
вялi грошы праз невялiкую фiрму.

laund(e)rette  n. ВrE пра льня сама-
абслуго ўвання 

laundromat n. AmE пра льня сама-
абслуго ўвання 

laundry n. 1. пра льня 2. бялı зна; clean/
dirty laundry чы стая/бру дная бялı зна

laurel n. 1. bot. лаўр 2. pl. laurels ла ўры, 
прызна нне, ушанава нне ♦ rest on one’s 
laurels спачыва ць на ла ўрах

lav n. BrE, infml прыбiра льня, туале т
lava n. ла ва
lavatory n. fml прыбiра льня, туале т
lavender n. 1. bot. лава нда 2. бле дна-

лiло вы ко лер
lavish1  adj. 1. (with/in) шчо дры 

2. марнатра ўны; празме рны
lavish2  v. (on/upon) дары ць, шчо дра 

раздава ць 
lavishly adv. 1. шчо дра 2. празме рна
law  n. 1. зако н; break the law паруша ць 

зако н; by law па зако  не, зго дна з зако нам; 
within the law у ра мках зако ну 2. пра ва; 
criminal/international law крымiна льнае/
мiжнаро днае пра ва 3. зако н (пра бізнес, 
прыроду, навуку); the law of gravity зако н 
прыцяжэ ння 4. суд; gо to law звярну цца ў суд 
5. пра вiла; the laws of football пра вiлы ігры  ў 
футбо л 6. юрыспрудэ нцыя; prаctise law 
быць юры стам 7. the law infml палı цыя; Оpen 
the door, that’s the law. Адчынiце дзверы, гэта 
палiцыя. ♦ the law of the jungle зако н джу нг-
ляў

law-abiding  adj. законапаслух-
мяны

law and order  n. 1. правапара дак 
2. зако ннасць

lawbreaker n. паруша льнiк зако  ну
law court n. BrE суд
law enforcement  n. праваахо ў-

ная/законаахо ўная дзе йнасць
lawful adj. fml зако нны
lawfully adv. зако нна
lawless adj. беззако нны; незако нны
lawlessness  n. беззако ннасць; неза-

ко ннасць
lawmaker  n. заканада вец, закана-

даўца
lawn1 n. газо н 
lawn2 n. баты ст
lawsuit () n. судо вы працэ с; bring in a 

lawsuit прад’яўля ць iск
lawyer n. юры ст; адвака т; юрыско нсульт
lax  adj. нядба йны; нястро гi; lax dis cip-

line сла бая дысцыплı на
laxative  n. слабı цельнае (пра лякар-

ства, ежу)
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lay1  adj. непрафесı йны (пра чалавека, якi 
не з’яўляецца спецыялiстам, прафесiяналам 
у чым-н.); The lay reader may fi nd the book 
diffi cult. Неспецыялiсту кнiжка можа здацца 
складанай.

lay2 past → lie3

lay3 v. (laid) 1. кла сцi, пакла  сцi (асцярож-
на, акуратна); lay the basis/foundation(s) 
заклада ць асно вы; 2. lay the table накрыва ць 
(на) стол;  3. не сціся; не сцi/кла сцi я йкі (пра 
птушак); адклада ць/кла сці я йцы (пра нася-
комых, паўзуноў, млекакормячых) ♦ lay the 
blame on усклада ць вiну  (на каго-н.)
lay aside  phr.v. 1. адкла сцi, адста-
вiць убок 2. захава ць на бу дучае
lay down phr.v. 1. пакла сцi; скла сцi 
(зброю, iнструменты i да т.п.) 2. закла сці 
(фундамент будынка) 3. устана ўлiваць, вы-
знача ць (правілы і да т.п.)
lay off phr.v. infml 1. звальня ць (звыч. 
часова) 2. спынı ць рабi ць або   ўжыва ць што-
н.; He should lay off alcohol before it’s too late. 
Пакуль не позна, яму трэба кінуць пiць.
lay out  phr.v. 1. выкла дваць; рас-
клад ваць; He laid out the map. Ён разгарнуў 
карту. 2. планава ць, праектава ць 3. infml тра-
цiць гро  шы 4. infml павалı ць, збiць з ног
lay up  phr.v. (with) быць прыкава-
ным да ло жка (з-за хваробы); He was laid up 
with a broken leg. Ён быў прыкаваны да лож-
ка з-за зламанай нагi.

layabout n. BrE, infml, dated гульта й, 
ло дар, лайда к

lay-by  n. BrE прыдаро жная пляцо ўка 
для прыпы нку аўтамашы н

layer1 n. (of) слой, пласт
layer2 v. насло йваць, напласто ўваць
layered  adj. слаı сты; multi-layered/

single-layered шматсло йны/аднасло  йны
layman  n. (pl. -men) 1. непра фе-

сiяна л; дылета нт; a book for laymen кнı га 
для шыро кага ко ла чытачо ў 2. eccl. чалаве к, 
якı  не ма е духо ўнага зва ння, але  нале жыць 
да хрысцiя нскай царквы 

lay-off n. 1. звальне нне 2. перапы нак на 
не йкi перы яд у пра цы або  акты ўнай дзе й-
насцi

layout  n. план; планiро ўка; размяш-
чэнне

laziness n. ляно та, гульта йства
lazily adv. лянı ва, гультаява та
lazy  adj. лянı вы, гультаява ты; spend a 

lazy Sunday праве сцi нядзе лю нiчо га не ро-
бячы

lb BrE (pl. lb or lbs) (пiсьмовае скар. ад pound) 
фунт (= 454 г.)

lead1 n. 1. the lead першынство ; be in the 
lead быць упе радзе/на пе ршым ме сцы 
2. (over, of) перава га; have a lead of several 
points over smb.ʼs rival мець перава гу ў не-
калькi ачко ў над сваı м сапе рнiкам 3. кіраўнı ц-
тва; пры клад; ініцыяты ва; give a lead to smb. 
дава ць пры клад каму  -н.; take the lead браць, 
узя ць (на сябе) кіраўнı цтва/ініцыяты ву; 
follow smb.’s lead браць з каго -н. пры клад 
4. след; ключ; The police are looking for a 
lead. Палiцыя спрабуе выйсцi на след. 
5. гало ўная ро ля; гало ўны выкана ўца (у 
п’есе, фiльме) 6. BrE павадo к, шво рка; The 
dog was on the lead. Cабака быў на павадку. 
7. BrE са мае ва жнае паведамле нне (у газеце) 
8. BrE, electr. про вад

lead2 v. (led) 1. ве сцi (у розных знач.); lead 
smb. by the hand ве сцi каго -н. за руку ; Where 
does the road lead? Kуды вядзе гэта дарога?; 
He led an active life. Ён вёў актыўны лад 
жыцця; lead the way пака зваць даро гу, ве сцi 
за сабо й 2. кiрава ць, быць на чале ; lead a 
party/a campaign быць на чале  па ртыi/
кампа нii; lead a choir кiрава ць хо рам ♦ lead 
smb. by the nose прымуша ць каго -н. iсцı  на 
павадку , трыма ць каго -н. на павадку 

lead3 n. 1. chem. свiне ц 2. графı т; гры фель 
(у алоўку) 

leaden adj. lit. 1. свiнцо вы; шэ  ры; leaden 
clouds/waves свiнцо выя хма ры/хва лi 2. ну д-
ны; a leaden performance ну дны спекта кль 
3. паво льны; сто  млены (пра рух); ця жкi (пра 
крокi)

leader  n. 1. (of) лı дар; кiраўнı к; пра ва-
ды р 2. BrE перадавы  арты кул 3. BrE пе ршая 
скры пка (у аркестры) 4. AmE дырыжо р

leadership n. 1. кiраўнı цтва 2. уме н не, 
здо льнасць паве сцi за сабо й людзе й 3. пер-
шынство  (у канкурэнцыi, спаборнiцтве)

lead-in  n. усту п; усту пнае сло  ва (асаб-
ліва на радыё або тэлебачаннi)

leading  adj. 1. вяду чы, кiру ючы, пе ра-
давы  ; a leading industrial nation вяду чая/
перадава я iндустрыя льная краı на 2. асно ўны, 
гало ўны; a/the leading part гало ўная ро ля (у 
фiльме, п’есе)

leaf1  n. (pl. leaves) 1. лiст (дрэва); oak 
leaves лı сце ду ба; come into leaf распуска ц-
ца; in leaf пакры ты лісто тай 2. лiст (кнiгi, ме-
талу) ♦ shake like a leaf калацı цца/дрыжа ць 
як асı навы лiст; take a leaf from smb.’s book 
браць пры клад з каго -н.; turn over a new leaf 
пача ць жыць па-но  ваму
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leaf2  v. : leaf through пераго ртваць (ста-
ронкi кнiгi)

leafl ess  adj. без лı сця (пра дрэва або 
раслiну)

leafl et n. 1. лісто ўка, улётка 2. букле т
leafy adj. 1. густалı сты 2. заро слы мно ст-

вам дрэў i раслı н
league n. 1. лı га, аб’ядна нне, саю з 2. клас, 

катэго рыя; be not in the same league (as) не 
iсцı  нi ў яко е параўна  нне ♦ be in league (with 
smb.) быць у змове  (з кім-н.) 

leak1 n. 1. це ча, дзı рка, прабо  іна; a leak in 
a boat/roof це ча ў ло дцы/да ху 2. уце чка; a 
gas/water/oil leak уце чка га зу/вады /на фты 
3. уце чка iнфарма цыi

leak2  v. працяка ць, цячы ; Тhe roof leaks 
when it rains. Дах працякае, калi iдзе дождж.

leaky  adj. той, што працяка е; дзiра вы; a 
leaky bucket дзiра вае вядро 

lean1 adj. 1. худы , хударля вы 2. по сны, ня-
тлу сты (пра мяса) 3. ця жкi (пра час); a lean 
year for business ця жкi год для бı знесу 
4. экано мны, канкурэнтаздо льны (пра фiрму, 
арганізацыю i да т.п.)

lean2  v. (leant BrE or leaned) 1. (forward, 
back, over) нахiля ць; нахiля цца; схiля ць; 
схiля цца 2. (against/on) прыхiля ць; прыхi-
ляцца

leaning  n. (towards) схı льнасць, пры-
хıльнасць

leant past, p.p. → lean2

lean-to  n. (pl. -tos) прыбудо ва (невя-
лiкiх памераў) 

leap1  n. 1. (вялi кi) скачо к; a leap of 5 
metres скачо к на 5 ме траў 2. (in) скачо к, 
павелiчэ нне (перан.); a leap in prices рэ зкае 
павелiчэ нне/скачо к цэн ♦ by/in leaps and 
bounds iмклı ва, сямiмı льнымi кро  камi

leap2  v. (leapt or leaped) 1. скака ць, 
падско кваць (таксама перан.); Тhe price of 
gas has leapt again. Цэны на газ зноў падско-
чылі. 2. (at) ухапı цца (за што-н.); leap at the 
chance/opportunity ухапı цца за ша нец/ма г-
чы масць

leapfrog n. чахарда 
leapt past, p.p. → leap2

leap year n. высако сны год
learn  v. (learned or learnt) 1. вывуча ць, 

вучы ць; вучы цца; What language do you 
learn? Якую мову вы вывучаеце?; learn to 
swim/to use a computer вучы цца пла ваць/
карыста цца камп’ю тарам 2. (of/about) даве д-
вацца; I learned the news this morning. Я даве-
даўся пра гэту навiну сёння ранiцай.

learned  adj. 1. якı  вало дае глыбо кiмi 
ве дамi, вучо ны, эрудзı раваны 2. навуко вы; 
learned books/works навуко выя кнı гi/пра цы

learner n. 1. ву чань; He’s a quick learner. 
Ён здольны вучань. 2. вадзı цель-ву чань

learning  n. 1. вывучэ нне, вучо ба 2. ве-
ды, эруды цыя; a man of great learning 
чалаве к з вялı кай эруды цыяй

learnt past, p.p. → learn
lease1 n. арэ нда; a long lease доўга тэр мiно-

вая арэ нда; take out a lease браць у арэн ду; 
We took the house on a 20-year lease. Мы ўзялi 
гэты дом у арэнду на 20 гадоў; Тhe lease is 
running out. Тэрмiн арэнды заканчваецца. 
♦ give a (new) lease of life BrE вярта ць зда-
роўе/сı лы/по спех i да т.п.; Тhe operation has 
given me a new lease of life. Аперацыя вярну-
ла мне здароўе i сiлы.

lease2  v. 1. арандава ць, браць у арэ нду; 
lеase smth. from smb. арандава ць што-н. у 
каго -н. 2. (таксама lease out) здава ць у арэ н-
ду; lease smb. smth./lease smth. (out) to smb. 
здава ць што-н. каму -н.

leash  n. павадо к; Аll dogs in public places 
must be on a leash. Усе сабакi ў грамадскiх 
месцах павiнны быць на павадку.

least1 n. мініма льная ко лькасць; Тhat’s the 
least of my worries. Гэта мяне турбуе менш за 
ўсё. ♦ to say the least мя кка ка жучы; not in 
the least нiко лькi, зус м не, нiя  кiм чы нам; I’m 
not in the least interested in that. Я нiколькi 
гэтым не цiкаўлюся.

least2 adj. (звыч. the least) найме ншы, са-
мы малы , са мы нязна чны; Нe hasn’t the least 
idea of it. Ён не мае пра гэта анiякага ўяўлен-
ня. ♦ last but not least апо шнi, але  не менш 
ва жны

least3  adv. найме ней, найме нш, менш за 
ўсё; It happened when we least expected it. 
Гэта здарылася, калi мы менш за ўсё гэтага 
чакалi. ♦ at least прына мсi; You should at least 
apologize. Прынамсi, вам трэба папрасiць 
прабачэння.

leather1 n. ску ра (вырабленая скура жы-
вёлiны)

leather2 adj. скураны 
leave1 n. 1. (таксама lеave of absence) во д-

пуск, адпачы нак; be on leave знахо дзiцца ў 
во дпуску; sick leave вызвале нне ад пра цы 
з-за хваро бы; maternity leave дэкрэ тны во д-
пуск 2. fml дазво л; give smb. leave to do 
smth. даць каму -н. дазво л зрабı ць што-н. 
♦ take leave of smb./take one’s leave развı т-
вацца
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leave2  v. (left) 1. пайсцı , вы йсцi, пае хаць; 
They left Rome for Paris. З Рыма яны паехалi 
ў Парыж; What time did you leave home? Калi 
вы выйшлi/пайшлi з дому? 2. ад’язджа ць, 
адыхо дзiць, адпраўля цца; The train leaves at 
8 a.m. Цягнiк адпраўляецца а 8 гадзiне 
ранiцы. 3. кı даць, пакіда ць; Нe left his family. 
Ён пакiнуў сям’ю; Нas anyone left a message 
for me? Нiхто нiчога мне не пакiдаў?; leave 
smb./smth. alone пакiда ць каго -н./што-н. у 
спако i, не турбава ць, не чапа ць; You’d better 
leave him alone. Лепш пакiнь яго ў спакоi, не 
турбуй яго; Leave my things alone! Не чапай 
мае рэчы! 4. забыва ць; забыва цца; I’ve left 
the key at home. Я забыў ключ дома. 5. : be 
left застава цца; She was left a widow. Яна за-
сталася ўдавой; How much money is there left? 
Колькi грошай засталося?
leave behind  phr.v. 1. абганя ць, 
пераганя ць (кагo-н./што-н.); We left him far 
behind. Мы пакiнулi яго далёка ззаду. 2. : be 
left behind адстава ць; She got left behind with 
her maths. Яна адстала па матэматыцы.
leave off  phr.v. infml перастава  ць, 
спыня цца (рабiць што-н.); The rain would not 
leave off. Дождж нiяк не спыняўся/не пе-
раставаў; Where did we leave off? На чым мы 
спынiлiся? 
leave out  phr.v. прапусцı ць, не 
ўключа ць (каго-н./што-н. у групу, у спiс i 
да т.п.); You’ve left out a letter in the last 
word. Ты прапусцiў літару ў апошнiм слове.

leaves pl. → leaf
Lebanese1  n. лiва нец; лiва нка; the 

Lebanese лiва нцы
Lebanese2 adj. лiва нскi
lecher n. распу снiк
lecherous adj. распу сны
lechery n. распу ста
lecture1  n. (on/about) 1. ле кцыя; a lec-

ture on ancient Rome by Professor Parker ле к-
цыя прафе сара Па ркера аб старажы тным 
 Ры ме; attend a lecture слу хаць/праслу хаць 
ле кцыю; give a lecture чыта ць ле кцыю 
2. ната цыя, настаўле нне

lecture2 v. (about/on) 1. чыта ць ле кцыi 
2. чыта ць ната цыi, настаўле  ннi

lecturer  n. ле ктар, дакла дчык, вы-
клад чык (ва ўнiверсiтэце)

led pаst, p.p. → lead2

ledge n. пла нка; палı чка
ledger  n. гросбу х, (гало ўная) улiко вая 

кнı га
lee n. укры цце (ад ветру, непагоды)

leech  n. 1. п’я ўка 2. крывапı вец; кры-
васмо к (пра чалавека) ♦ like a leech як п’я ўка

leek n. цыбу ля-парэ й
leer v. (at) ухмыля цца; глядзе ць пажа дліва, 

юрлı ва
leery  adj. іnfml (оf) недаве рлiвы, па да-

зро ны
lees  n. pl. аса дак (вiна ў бутэльцы або 

бочцы); drink/drain to the lees вы пiць да дна
left1  n. 1. ле вы бок/накiру нак; In Britain 

cars drive on the left. У Вялікабрытаніі лева-
старонні рух; from the left зле ва; to the left 
нале ва; on/to my left зле ва ад мяне  2. the left/
the Left pl. ле выя (у палiтыцы)

left2 adj. ле вы; left hand/glove ле вая рука /
пальча тка; left side/turn ле вы бок/паваро  т; 
Take a left turn at the crossroads. На скрыжа-
ваннi зрабіце левы паварот.

left3  adv. зле ва, нале ва; Turn left at the 
crossroads. На скрыжаваннi павярнiце на-
лева.

left4 past, p.p. → leave2

left-handed  adj. якı  карыста ецца 
ў асно ўным ле вай руко й; a left-handed per-
son ляўша ; ляўшу  н 

left-hander n. ляўша ; ляўшу н
leftist1  n. той, хто прытры мліваецца ў 

палı тыцы ле вых по глядаў; ся бра ле вай па р-
тыi; лява к

leftist2 adj. ле вы (у палітыцы)
left-luggage offi ce n. (таксама 

left luggage) BrE ка мера захо ўвання (на 
станцыi, у аэрапорце i да т.п.)

leftover  n. 1. pl. leftovers рэ шткi 
(яды); Give the leftovers to the dog. Аддай 
рэшткi яды сабаку. 2. перажы так; след

left wing  n. ле вае крыло  (у па-
лiтыцы); He’s on the left wing of the party. Ён 
належыць да левага крыла партыi.

left-winger n. той, хто нале жыць да 
ле вага крыла  па ртыi

lefty, leftie n. infml 1. ле вы, чалаве к з ле-
вы мi по глядамi; лява к (неадабральна) 2. ляў-
ша 

leg n. 1. нага ; ла па, ла пка 2. но жка (мэблi) 
3. кало ша, калашына  4. эта п, ча стка даро гi 
або  маршру ту 5. sport тур, круг, эта п (у эста-
феце) ♦ not have a leg to stand on infml не 
мець магчы масцi даказа ць што-н.; pull 
smb.’s leg infml дуры ць каго -н.; be on its last 
legs infml кана ць; дайсцı  да ру чкі

legacy n. (of) спа дчына
legal  adj. 1. юрыды чны; the British 

legal system брыта нская юрыды чная сiстэ  ма; 
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a legal adviser юрыско нсульт 2. лега льны; за-
ко нны; дазво  лены зако нам 3. судо вы; take 
legal action падава ць у суд, узбуджа ць судо-
вую спра ву

legality n. зако ннасць; лега льнасць
legalize, BrE -ise v. легалiзава ць; уза-

ко нiць
legally  adv. лега льна, зако нна; на пад-

ста ве зако ну
legend  n. 1. леге нда, пада нне 2. ле-

генда рная асо ба
legendary adj. легенда рны
leggy  adj. infml даўгано гi (звыч. пра 

жан чын)
legible  adj. разбо рлiвы, выра зны, 

чытэ льны; My handwriting isn’t very legible. 
Мой почырк не вельмi разборлiвы.

legibly adv. разбо рлiва, выра зна
legion  n. 1. легiён 2. fml вялı кае мно-

ст ва, легiён; Their name is legion. Iмя iм – 
легiён.

legislate v. (against, for, on) fml вы-
да ва ць зако ны; legislate against gambling 
забаранı ць зако нам аза ртныя гу льнi

legislation n. fml заканада ўства
legislative adj. fml заканада ўчы
legislator  n. fml заканада вец, зака-

нада ўца
legislature n. fml заканада ўчы о р-

ган; заканада ўчая ўла да
legitimate  adj. 1. зако нны; дазво-

лены зако нам 2. абгрунтава ны; пра вiльны 
3. законнанаро джаны; a legitimate child за-
кон нанаро джанае дзiця 

legitimize, BrE -ise  v. fml узако-
нiць, прызна ць зако нным; апраўда ць (асаб-
ліва што-н. несправядлiвае або амаральнае)

leisure  n. во льны час; at (your) leisure 
без спе шкi, калi  вам зру чна; In her leisure 
time she visits museums. У вольны час яна на-
ведвае музеi; the leisure industry iнду стрыя 
адпачы нку

leisurely1 adj. паво льны; спако  йны, ня-
спе шны; at a leisurely pace паво льна, па-
воль ным кро кам

leisurely2  adv. паво льна; спако  йна, ня-
спе шна; The ship sailed leisurely. Карабель па-
вольна паплыў.

lemon  n. 1. лiмо н (дрэва і плод) 2. лi-
мо нны ко лер 3. infml дрэнь, барахло  4. infml 
права л, няўда ча 5. BrE ду рань

lemonade  n. 1. лімана д, сiтро  
2. лімо нны сок з вадо  й і цу крам

lend v. (lent) 1. пазыча ць (каму-н.); дава ць 
на пэ ўны тэ рмiн; Can you lend me $20? Ты 
можаш пазычыць мне 20 долараў?; Will you 
lend me the book till Tuesday? Калi ласка, дай 
мне гэтую кнiгу да аўторка. 2. ака зваць 
падтры мку, дапамо  гу 3. надава ць пэ ўную 
 я касць; Facts lend probability to the theory. 
Факты робяць гэтую тэорыю больш верагод-
най. ♦ lend a hand infml дапамага ць; lend an 
ear (to smb.) слу хаць, выслу хваць (каго-н.) 

lender n. 1. fi nance крэдыто р 2. лiхвя р
lending library  n. бiблiятэ ка з 

вы дачай кнiг на дом
length  n. 1. даўжыня ; 5 metres in length 

5 ме траў у даўжыню  2. праця гласць; Films of 
this length are pretty rare. Фiльмы такой пра-
цягласцi даволi рэдкiя. ♦ at length 1) па-
драбя зна; We’ve discussed the subject at length 
previously. Мы падрабязна абмеркавалi гэтую 
тэму раней. 2) lit. нарэ шце, урэ шце

lengthen v. падо ўжыць; падо ўжыцца
lengthy  adj. (празме рна) до  ўгi, расцяг-

нуты; праця глы
lenient adj. мя ккi; пабла жлiвы, няс тро гi; 

а very lenient sentenсe ве льмi мя ккi прысу д
lens  n. 1. лı нза; аб’екты ў; лу па 2. anat. 

хруста лiк (вока)
Lent  n. Вялı кi Пост (перад Вялiкаднем); 

Lent term вясе ннi трыме стр (у некаторых 
універсітэтах)

lent past, p.p. → lend
lentil  n. сачавı ца, сачы ўка; lentil soup 

сачавı чная по лiўка
Leo  n. 1. astron. Леў (сузор’е) 2. astrol. 

Леў (знак задыяка; чалавек, якi нарадзiўся 
пад гэтым знакам) 

leopard  n. леапа рд ♦ a leopard cannot 
change its spots ≅ гарба тага магı ла вы правіць

leper n. 1. пракажо ны; пракажо  ная 2. па-
рыя; чалаве к, яко га ўсе пазбяга юць, цура-
юцца

leprosy n. med. прака за
lesbian1 n. лесбiя нка
lesbian2 adj. лесбı йскi
lesion n. med. ле зiя, пашко джанне (орга-

на, тканкi); skin lesion пашко джанне ску ры
less1  adj. (выш. ст. ад little) ме ншы, 

менш; less water/salt/attention менш вады /
со лi/ува гi; a bit/a little less крыху  менш; far/
much/a lot less зна чна менш 

less2 adv. (выш. ст. ад little) менш, ме  ней; 
You ought to smоke less. Вам трэба менш 
курыць/паліць; less interesting/serious менш 



less 342 level

цiка вы/сур’ёзны ♦ less and less усё ме ней і 
ме ней; none the less тым не менш

less3  prep. без, мı нус; He got $5,000 less 
tax. Ён атрымаў 5 тысяч долараў мiнус па-
датак.

lessen v. змянша ць; змянша цца
lesser adj. ме ншы, малы , нязна чны; to a 

lesser extent/degree у ме ншай ступе нi; lesser 
known poets/works ме ней вядо мыя паэ  ты/
тво ры ♦ the lesser of two evils/the lesser evil 
ме ншая з дзвюх бед; оf two evils choose the 
lesser з дзвюх бед выбіра й ме ншую

lesson  n. 1. (in, on) уро к, заня ткі; an 
English lesson уро к англı йскай мо вы; a 
lesson in maths уро к матэма тыкi; take/give 
lessons браць/дава ць уро кі 2. уро к, пе ра-
сцяро га, перасцеражэ нне; teach smb. a lesson 
правучы ць каго -н.; Let that be a lesson to you. 
Няхай гэта будзе для вас урокам.

lest  conj. fml (уводзiць даданыя сказы, 
змест якiх азначае што-н. непажаданае) 
каб... не; I was afraid lest they should fi nd me. 
Я баяўся, каб яны не знайшлi мяне.

let  v. (let) 1. дазваля ць; Let me help you. 
Дазвольце мне дапамагчы вам; He won’t let 
me work. Ён не дае мне працаваць; Let go (of) 
my hand. Адпусцiце маю руку. 2. : let smb. 
know паведамля ць каму -н. 3. : (дапаможны 
дзеясл. у загадным ладзе); let’s go! хадзе м-
це!; let’s hope бу дзем спадзява цца 4. здава ць 
уна ймы/унаём; They let a room. Яны здаюць 
пакой. ♦ let alone пакiда ць у спако і; let fall/
slip прагавары цца; let me see пачака йце, да й-
це паду маць
let down phr.v. 1. падво дзiць; I was 
badly let down. Мяне здорава падвялi. 
2. спуска ць; let down tyres спуска ць шы ны 
♦ let the side down infml падво дзiць сваı х
let in phr.v. упуска ць; прапуска ць; He 
let himself in. Ён сам адчынiў дзверы i ўвай-
шоў; These old shoes let the water in. Гэтыя 
старыя туфлi працякаюць. 
let off  phr.v. 1. выпуска ць; Let me off 
at the next stop. Cсадзiце/высадзiце мяне на 
наступным прыпынку. 2. дарава ць, не кара ць; 
They left him off his debt. Яны даравалi яму 
доўг. 
let out  phr.v. выпуска ць; let the wa-
ter out of the bath выпуска ць ваду   з ва нны; 
let out the sleeves выпуска ць рукавы ; let out 
a secret прагавары цца
let up phr.v. 1. слабе ць 2. прыпыня ц-
ца 3. перадыха ць; He never lets up in his work. 
Ён працуе без перадышкi.

lethal  adj. смяртэ льны, смяро тны, ля-
тальны; a lethal dose смяртэ льная до за

lethargic adj. вя лы, апаты чны
lethargy n. вя ласць, апа тыя
let’s infml (скар. ад let us); Let’s go! По й-

дзем!; Хадзе мце!
Lett n. латы ш; латы шка; the Letts латышы 
letter n. 1. пiсьмо , лiст; a registered letter 

заказно е пiсьмо ; a letter of introduction 
рэкамендацы йнае пiсьмо  ; a letter of credit 
акрэдыты ў; post a letter BrE/mail a letter 
AmE пасла ць ліст 2. лi тара; a capital letter 
вялı кая лı тара; a small letter мала я лı тара; 
3. pl. letters infml лiтарату ра; a man of letters 
лiтара тар ♦ to the letter лiтара льна, дакла д-
на; I followed the instructions to the letter. 
Я дакладна прытрымлiваўся iнструкцыi.

letter bomb n. бо мба ў канве рце
letterbox n. пашто вая скры нка
Lettish1 n. латы шская мо ва
Lettish2 adj. латы шскi
lettuce n. сала т(а) (расліна)
let-up  n. перапы нак; перады шка, пе ра-

ды х; We were working 7 days a week with no 
let-up. Мы працавалi 7 дзён у тыдзень без пе-
рапынку.

leukaemia  n. BrE, med. лейкемi я, 
лейко з, белакро ўе

leukemia AmE = leukaemia
level1 n. 1. узро вень; a high/low level вы-

со кi/нı зкi ўзро вень; the level of infl ation/radi-
ation узро вень iнфля цыi/радыя цыi; at eye 
level на ўзро ўнi вачэ  й; be on a level with 
быць на адны м узро ўнi з 2. раўнı на 3. tech. 
ватэрпа с, узро вень, грунтва га ♦ on the level 
infml сумле нна, праўдзı ва; Is it on the level? 
Гэта праўда?

level2 adj. 1. ро ўны; пло скi; гарызанта ль-
ны; a level surface пло ская паве рхня 2. ро ў-
ны; be level with быць адно лькавай вы шы нı  , 
адно лькавага ўзро ўню; The river was level 
with the banks. Рака была ўровень з берагамi. 
3. ро ўны, спако йны; ураўнава жаны; a level 
voice ро ўны, спако йны го лас; keep a level 
head застава цца спако йным, не панiкава ць 

level3  v. 1. раўня ць, выраўно  ўваць; за-
гладж ваць; level a road раўня ць даро гу 2. зраў-
но ў ваць, руйнава ць з зямлёй, по ўнасцю раз-
бура ць; Тhe storm levelled a part of the town. 
Бура поўнасцю разбурыла частку горада. 
level at  phr.v. нацэ львацца, пры-
цэльвацца; level a charge/criticism at/against 
абвiнава чваць/крытыкава ць; Нe levelled bitter 
criticism against the government. Ён жорстка 
крытыкаваў урад.
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level off  phr.v. зраўня цца, пераста ць 
ру хацца ўверх або   ўнiз; Тhe plane levelled out 
at about 10,000 metres. На вышынi прыклад-
на 10 000 метраў самалёт выраўняўся; Infl a-
tion has begun to level off. Iнфляцыя спынiла 
свой рост.
level out  phr.v. = level off

level crossing  n. BrE чыгу начны 
перае зд

level-headed  adj. спако йны; ураў-
на ва жаны, разва жлiвы

lever  n. 1. рыча г, падва га, ру чка 2. (for/
against) сро дак уздзе яння, рыча г 

leverage  n. 1. уздзе янне, уплы ў; 
diplomatic leverage дыпламаты чнае ўздзе-
янне 2. дзе янне рычага  3. сiстэ ма рычаго ў

levitate v. паднiма ць/узніма ць у паве-
тра; уздыма цца, паднiма цца; луна ць (з дапа-
могай магii)

levy1 n. (on) збор, пада так
levy2  v. (on) збiра ць пада ткі; абклада  ць 

пада ткамi
lewd() adj. распу сны; непрысто йны; lewd 

comments непрысто йныя заўва гi/выказ ваннi
lexical adj. ling. лексi чны
lexicographer n. лексiко граф
lexicography  n. ling. лексiка-

графiя
lexicology n. ling. лексiкало гiя
lexicon  n. ling. лексiко н, ле ксiка, 

сло ўнiк
lexis n. ling. ле ксiка, сло ўнiк
liability  n. 1. (for) адка знасць; аба-

вя зак; absolute/ limited liability неабмежава-
ная/абмежава ная адка знасць 2. pl. liabilities 
econ. даўгı  , грашо  выя абавяза  цельствы 
 3. infml перашко да; абу за, даку ка, назо ла 4. (to) 
схı льнасць; liability to infectious diseases 
 схı льнасць да iнфекцы йных захво рванняў

liable adj. 1. схı льны (да пэўных дзеян-
няў); She is liable to forget her promises. Яна 
схiльная забывацца на свае абяцаннi. 2. (for) 
абавя заны, адка зны; Is a man liable for his 
wife’s debt? Цi адказны муж за даўгi сваёй 
жонкi? 3. магчы мы; Diffi culties are liable to 
arise. Могуць узнiкнуць цяжкасцi.

liaise v. (with) падтры млiваць су вязь
liaison  n. 1. (between) пастая нная су-

вязь, абме н iнфарма цыяй 2. любо ўная су вязь
liana n. bot. лiя на
liar n. iлгу н, маню ка
Lib BrE (скар. ад Liberal) лібера льны
lib n. infml (скар. ад liberation) : women’s 

lib рух жанчы н за раўнапра ўе

Lib Dem  n. BrE (скар. ад Liberal 
Democrat) лібера льны дэмакра т

libel1  n. (пiсьмо вае) iлжы вае абвiнава-
чанне, дыфама цыя

libel2  v. law iлжы ва абвiнава чваць (у 
друку), займа цца дыфама цыяй

liberal1  n. 1. лiбера л, чалаве к з лiбе-
раль нымi по глядамi 2. Liberal член/ся  бра 
 па р тыi лiбера лаў; The Liberals hold 20 seats 
in parliament. Лiбералы маюць 20 месцаў у 
парламенце. 

liberal2 adj. 1. лiбера льны, лiбералı сц-
кi 2. шчо дры, бага ты 3. гуманіта рны; a libe-
ral education шыро кая адука цыя; гуманiта р-
ная адука цыя; the liberal arts гуманiта рныя 
наву кi

liberalism n. лiбералı зм
liberalize, BrE -ise v. лiбералізава ць
liberate v. (from) вызваля ць, ратава ць
liberation n. вызвале нне
liberator  n. fml вызвалı цель; вызва-

лı цельнiца
Liberian1  n. лiберы ец; лiберы йка; 

the Liberians ліберы йцы
Liberian2 adj. лiберы йскi
liberty  n. свабо да; во ля ♦ at liberty 

быць на во лі; be at liberty to do smth. мець 
магчы масць рабı ць што-н.; take the liberty of 
doing smth. асме львацца/адва  жвацца зрабi  ць 
што-н.

Libra n. 1. astron. Ша лi (сузор’е) 2. astrol. 
Ша лi (знак задыяка; чалавек, якi нарадзiўся 
пад гэтым знакам) 

librarian n. бiблiятэ кар
library  n. 1. бiблiятэ ка; a public 

library грама дская бiблiятэ ка; a reference 
library даве дачная бiблiятэ  ка 2. кале кцыя 
(кнiг) 3. се рыя (кнiг)

Libyan1  n. лiвı ец; лiвı йка; the Libyans 
лівı йцы

Libyan2 adj. лiвı йскi
lice pl. → louse 
licence  n. BrE. 1. лiцэ нзiя, патэ нт, 

афiцыя льны/афіцы йны дазво л; a driving 
licence вадзı цельскiя правы ; lose one’s 
licence быць пазба ўленым вадзı цельскiх пра-
во ў 2. во льнасць 3. fml злоўжыва нне cвабо -
дай ♦ poetic licence паэты чная во льнасць; 
under licence па лiцэ нзii, з дазво  лу

license AmE = licence
license  v. дазваля ць, дава ць дазво л; 

выдава ць лiцэ нзiю, патэ нт
licensed adj. 1. якı  ма е дазво  л, лiцэ н-

зiю, патэ нт (на што-н.); a licensed doctor док-
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тар, якı  ма е дазво  л на прыва тную пра ктыку 
2. BrE якı  ма е дазво л на про даж спiртны х 
напо яў; licensed premises кафэ   або  рэстара н, 
дзе дазво лена прадава ць спiртны я напо i

licensee  n. fml улада льнiк/улада ль-
нiца лiцэ нзii

license plate  n. AmE нумарны  
знак (на аўтамашыне)

lichen n. bot. лiша йнiк
lick1 n. 1. лiза нне, аблı званне; Сan I have a 

lick of your ice cream? Можна мне лiзнуць 
тваё марожанае? 2. infml кры шку, тро шкі (ча-
го-н.) ♦ a lick and a promise наспе х, абы-я к; at 
a (great/fair) lick infml умо мант, вока мгненна

lick2  v. 1. лiза ць, аблı зваць 2. infml узя ць 
верх, пабı ць (перамагчы ў бойцы або спабор-
нiцтве) ♦ lick one’s wounds залi зваць ра ны; 
lick smb.’s boots лiза ць каму -н. бо ты

lid  n. 1. на крыўка; ве ка, ве чка 2. паве ка, 
ве ка ♦ keep a/the lid on трыма ць пад кантро -
лем, кантралява ць; put the lid on smth. 
1) кла сцi кане ц чаму -н. 2) руйнава ць пла ны

lie1  n. мана , хлусня ; tell a lie схлусı ць, 
зманı ць; tell lies хлусı ць, манı ць, iлга ць; a 
white lie нявı нная мана  ♦ give the lie to smb. 
абвiнава ціць каго -н. у хлуснı ; give the lie to 
smth. fml адхілı ць што-н. як хлусню  

lie2  v. манı ць, iлга ць, хлусı ць; Statistics of-
ten lie. Статыстыка часта хлусiць.

lie3  v. (lay, lain) 1. ляжа ць; Don’t lie in the 
sun too long. Не ляжы на сонцы занадта доў-
га; The town lay in ruins. Горад ляжаў у руi-
нах. 2. быць, знахо дзiцца; London lies on the 
Thames. Лондан стаiць на Тэмзе; The choice 
lies with you. Выбар залежыць ад вас. ♦ lie 
ahead/in store чака ць; I wonder what lies in 
store for us. Цiкава, што чакае нас у бу-
дучынi; lie low infml хава цца, таı цца; The 
blame lies at his door. Гэта яго вiна.
lie behind  phr.v. хава цца за; Do 
you know what lies behind it all? Вы ведаеце, 
што за гэтым cтаіць? 
lie down  phr.v. кла сцiся; I’ll lie 
down for an hour. Я прылягу на гадзiнку.

lie detector  n. дэтэ ктар хлуснı , 
палiгра ф

lie-down  n. BrE, infml каро ткi ад па-
чы нак (звыч. на ложку)

lieutenant n. 1. mil. лейтэна нт 2. на-
ме снiк

life  n. (pl. lives) 1. жыццё; for life на ўсё 
жыццё; city/country life гарадско е/вяско вае 
жыццё; private/social life прыва тнае/све цкае 
жыццё; everyday /daily life штодзённае 

жыццё; a way of life лад жыцця ; take smb.’s 
life забı ць каго -н.; take one’s own life ско н-
чыць жыццё самагу бствам; risk life and limb 
сур’ёзна рызыкава  ць; in real life у рэа льным 
жыццı , у рэчаı снасцi; be true to life быць 
рэа льным, праўдзı вым; the next life тагасве т-
нае жыццё; life imprisonment пажыццёвае 
зняво ленне 2. тэ рмiн рабо ты, дзе яння (ме-
ханiзма i да т.п.) 3. жыццё, бiягра фiя, 
жыццеапіса нне, жыццяпı с; a life of Johnson 
бiягра фiя Джо нсана 4. свет (жы вёльны, рас-
лiнны); animal life жывёльны свет

life assurance  n. BrE страхава н-
не жыцця 

lifebelt n. выратава льны по яс
lifeboat  n. выратава льная шлю пка/

ло дка
life expectancy  n. вераго дная 

праця гласць жыцця 
lifeguard  n. выратава льнiк; выра та-

ва льнiца (на пляжы, у басейне)
life insurance  n. страхава нне 

жыцця 
lifeless adj. 1. нежывы , мёртвы; змяр ц-

ве лы 2. ну дны, неціка вы 
lifelike adj. як жывы , рэалiсты чны
lifeline  n. выратава льны сро дак; я кар 

рату нку; адзı ная/апо шняя надзе я
lifelong  adj. пажыццёвы; якı  iснуе  на 

праця гу жыцця ; my lifelong friend мой ся бра 
з дзяцı нства

lifer n. infml пажыццёвы зняво лены
life-saving adj. выратава льны
life sentence  n. пажыццёвае зня-

во ленне (пакаранне) 
life-size(d) () adj. у натура льную 

велiчыню  (пра партрэт, статую i да т.п.)
lifespan  n. праця гласць жыцця  (ча-

лавека) або  дзе яння чаго -н. (вырабу, арганi-
зацыi i да т.п.); Men have a shorter lifespan 
than women. Працягласць жыцця ў мужчын 
меншая, чым у жанчын.

lifestyle n. лад жыцця 
lifetime  n. (усё) жыццё; During her 

lifetime she witnessed two world wars. На пра-
цягу свайго жыцця яна была сведкай дзвюх 
сусветных войнаў. ♦ the chance of a lifetime 
рэ дкая, выклю  чная магчы масць

lift1  n. 1. BrE лiфт; пад’ёмнiк 2. пад’ём, 
падня цце 3. phys. пад’ёмная сı ла 4. : give 
smb. a lift 1) падве зцi каго -н. на машы не 
2) падбадзёрыць каго -н.; The news gave her a 
lift. Навiна падбадзёрыла яе. 
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lift2 v. 1. падыма ць; падыма цца; уздыма ць; 
уздыма цца (таксама перан.); lift one’s head/
eyes падня ць галаву /во чы; lift one’s voice 
павы сiць го лас 2. адмяня ць (закон, пастано-
ву) 3. пераво зiць (самалётам, паветраным 
шляхам) 4. infml кра сцi, спı сваць 5. выко п-
ваць (бульбу, буракі i да т.п.) ♦ not lift a fi n-
ger infml па льцам не варухну ць

lift-off n. узлёт (ракеты, самалёта)
ligament n. anat. звя зка
light1  n. 1. святло , асвятле нне; electric 

light электры чнае святло ; artifi cial light шту ч-
нае асвятле нне; by/in the light of пры святле ; 
at fi rst light на до свiтку; 2. ля мпа; turn/
switch/put on the light запа  льваць святло  / 
ля  мпу; turn/switch/put оut the light тушы ць 
святло /ля мпу 3. (звыч. pl. lights) святлафо р; 
go аgainst the lights e хаць на чырво нае 
святло ; the green light «зялёнае святло  », «зя-
лёная ву лiца» 4. (звыч. pl. lights) фа ры 
5. infml аго  нь; запа  лка; запальн ца, запа  ль-
н ч ка; Hаve you got a light? У вас няма агень-
чыку?; Give me a light. Дайце прыкурыць. 
6. но выя зве сткi, iнфарма цыя ♦ come to light/
be brought to light вы явiцца, вы п лысцi; cast/
shed/throw light on smth. пра лiва ць святло  
на што-н.; light at the end of the tunnel 
святло  ў канцы  тунэ ля

light2  adj. 1. све тлы; Іt’s getting light. 
Свiтае/Вiднее. 2. све тлы, бле дны (пра колер); 
light green бле дна-зялёны; light blue бла-
кıтны

light3  v. (lit or lighted) 1. запа льваць; за-
паль вацца; The fi re won’t light. Агонь не рас-
пальваецца/не хоча гарэць; He lit (up) a ciga-
rette. Ён запалiў цыгарэту. 2. асвятля ць; 
асвятля цца; poorly lit streets дрэ нна асве т-
леныя ву ліцы; The room was well lighted. Па-
кой быў добра асветлены.
light up phr.v. асвятля ць; асвятля ц ца; 
азары ць; азары  цца (таксама перан.); A smile 
lit up his face. Яго твар асвяцiўся ўсмешкай.

light4  adj. 1. лёгкi, няця жкi; light luggage 
лёгкi бага ж 2. непаўнава жкi 3. сла бы; цı хi 
(пра вецер, голас i да т.п.); There was a light 
knock at the door. Пачуўся цiхi стук у дзверы. 
4. лаго дны; a light sentence мя ккi прысу д 
5. нямо цны (пра вiно, пiва) 6. чу йны, чу ткi 
(пра сон) 7. несур’ёзны; легкаду мны; бес-
клапо тны; light music лёгкая му зыка 8. лёгкі, 
ры хлы; light soil ры хлая гле ба 9. нязна чны, 
неiсто тны; light remarks нязна чныя заўва гi; 
He made light of the diffi culties. Ён перамен-
шыў цяжкасцi.

light5  adv. лёгка ♦ travel light падаро ж-
нiчаць уле гцы; get off light infml адкруцı цца, 
адб цца

light bulb n. (электры чная) ля мпачка
lighten  v. 1. святле ць; прасвятля ць; 

прасвятля цца; The sky began to lighten. Неба 
пачало святлець. 2. аблягча ць; знiжа ць; па-
мянша ць; lighten a burden аблягча ць цяжа р; 
lighten taxes змянша ць пада ткі 3. рабı цца 
весяле йшым, адчува ць палёгку; At the news 
her mood visibly lightened. Ад гэтай навiны яе 
настрой вiдавочна палепшыўся.

lighter n. запальн ца, запальн чка
light-headed  adj. : She felt light-

headed. У яе закружылася галава.
light-hearted  adj. 1. бесклапо тны, 

бестурбо тны 2. несур’ёзны; заба ўны
lighthouse n. мая к
light industry  n. лёгкая прамы-

сло васць
lighting n. асвятле нне
lightly adv. 1. лёгка, злёгку; цı ха 2. бес-

клапо тна; легкаду мна
lightning n. мала нка, блiскавı ца; thun-

der and lightning гром i мала нка; be struck 
by lightning быць забı тым мала нкаю ♦ like 
(greased) lightning (ху тка) як мала нка

lightning conductor  n. BrЕ 
маланкаадво д

lightwеight  n. 1. sport лёгкая вага ; 
спартсме н лёгкай вагı  2. infml 1) чалаве  к, якı  
не ма е ўплы ву 2) легкава жны, несур’ёзны, 
павярхо ўны чалаве  к

light year n. astron. светлавы  год
like1  n. 1. падабе нства; the likes of you 

такı я ж лю дзi, як вы; I never heard the like 
(of it) нiко лi не чуў нiчо га падо  бнага (да гэ  -
тага); and the like i да таго  падо бнае 2. : 
smb.’s likes and dislikes чые -н. сiмпа тыi i 
антыпа тыi 

like2  adj. 1. падо бны; in like manner 
падо бна/такı м жа чы нам; what is he like? 1) 
як ён выгляда е? 2) што ён сабо ю ўяўля е? 
2. адно лькавы; ро ўны; like signs math. адноль-
кавыя зна кi ♦ as like as two peas ≅ падо бныя 
як дзве кро плi вады ; like father, like son якi  
ба цька, такi  i сын

like3  v. 1. падаба цца, любı ць; What music 
do you like best? Якая музыка вам падабаецца 
найбольш?; like doing smth./like to do smth. 
любi ць; I like swimming/playing tennis. Я люб-
лю плаваць/гуляць у тэнiс; I like people to tell 
the truth. Я люблю, калi (людзi) гавораць 
праўду. 2. хаце ць, жада ць; would like хаце-
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лася б; He would like to come. Ён хацеў бы 
прыйсцi; Would you like a drink? Жадаеце 
выпiць (чаго-н.)?; whether you like it or not 
хо чаш не хо  чаш, во ляй-няво ляй; as you like 
як хо чаце, як вам пажада на ♦ if you like infml 
калı  жада еце; I like that! iron. гэ та мне 
падаба ецца!

like4 prep. 1. падо бны (да каго-н./чаго-н.); 
так, як хто-н./што-н.; She’s like her mother. 
Яна падобная да сваёй мацi; a house like 
yours дом як у вас/як ваш; It sounds like thun-
der. Як быццам бы грымiць (гром); It’s like 
nothing on earth. Гэта нi да чаго не падобна; 
something like каля , пры кладна, прыблı зна; 
there’s nothing like infml няма  нiчо га лепш 
за; There’s nothing like a nice cup of coffee! 
Няма нiчога лепш за кубачак добрай кавы! 
2. : feel like doing smth. хаце ць зрабı ць што-н.; 
I felt like crying. Мне хацелася плакаць. 
♦ more like дакла дней, хутчэ й; It’s his ad-
vice – well, orders, more like. Гэта ягоная па-
рада, дакладней – загад.

like5 conj. infml 1. як; He talks like I do. Ён 
гаворыць так, як i я. 2. : I acted like I couldn’t 
see them. Я паводзiў сябе, як быццам iх не ба-
чыў.

lik(e)able  adj. прые мны, прыва бны, 
сiмпаты чны

likelihood  n. (of) вераго днасць; 
There’s little likelihood of his coming. Малаве-
рагодна, што ён прыйдзе; in all likelihood 
ама ль несумне нна, напэ ўна

likely1  adj. 1. вераго дны; магчы мы; be 
likely to быць вераго дным, магчы мым; He is 
likely to be here next week. Ён, магчыма, будзе 
тут на наступным тыднi; She is not likely to 
forget that. Яна наўрад цi забудзецца пра гэ-
та. 2. якı  (што) пасу е, падыхо дзiць; a likely 
candidate адпаве дны кандыда т ♦ a likely sto-
ry! infml, iron. так я i паве рыў!

likely2  adv. напэ ўна, магчы ма ♦ most/
very likely хутчэ й за ўсё/ве льмi вераго дна; 
not likely! infml нi ў я кiм ра зе!; а як жа!

like-minded  adj. якi  (што) пры-
тры мліваецца тых жа са  мых по глядаў; a like-
minded man аднаду мец

liken  v. (to) прыпадабня ць, параўно ў-
ваць

likeness n. 1. (to) падабе нства 2. парт-
рэ т; фатагра фiя; скульпту  ра

likewise  adv. 1. fml падо бна, такı м 
 са мым чы нам; Watch him and do likewise. 
Cачы за iм i дзейнiчай такiм самым чынам. 

2. infml (у адказ на прывiтанне або ветлiвую 
заўвагу) такса ма; Glad to meet you. – Like-
wise. Вельмi прыемна пазнаёмiцца. – I мне 
таксама.

liking n. (for) прыхı льнасць; сiмпа тыя; 
I took a liking to him. Я адчуў сiмпатыю да 
яго; He has a liking for quotations. Ён любiць 
цытаты. ♦ be to smb.’s liking быць даспадо-
бы, падаба цца каму  -н.

lilac n. 1. бэз 2. бэ завы (колер)
lily n. лı лія, ліле я
lily of the valley  n. (pl. lilies of 

the valley) ла ндыш
limb n. 1. anat. кане чнасць 2. fml сук, гал -

на ♦ go out on a limb infml рызыкава ць; tear/
rip smb. limb from limb iron. pва ць каго -н. 
на ча сткi

limbo n. : be in limbo быць у невядо-
масцi, няпэ ўным стано  вiшчы; Our plans are 
in limbo because of lack of money. Нашы 
планы няпэўныя з-за адсутнасцi грошай; I’m 
in limbo until I get a job. Я ў няпэўным стано-
вiшчы, пакуль не здабуду працу.

lime1 n. ва пна
lime2  n. bot. лайм (дрэва або яго плод); 

lime juice ла ймавы сок
lime3 n. bot. лı па
limelight  n. 1. святло  ра мпы; ча стка 

сцэ ны каля  ра мпы 2. вядо масць; ува га прэ сы, 
тэлеба чання; be in the limelight быць у цэ нт-
ры ўва гi

limerick n. лi мерык (жартоўны верш 
з пяцi радкоў)

limestone n. вапня к
limit1  n. (to, on) мяжа , рубе ж; гранı ца; 

set a limit (on) абмяжо ўваць; without limit 
неабмежава на; to the limit максiма льна, да 
канца ; be off limits быць недазво леным; 
Smoking was off limits everywhere. Курэнне 
было ўсюды забаронена ♦ that’s the limit 
 infml гэ та ўжо зана дта; гэ  та ўжо невыно сна 
within limits у пэ  ўных ме жах

limit2 v. (to) абмяжо ўваць
limitation  n. (of) абмежава нне; 

абмежава насць; have one’s limitations мець 
свае  недахо пы; It’s a good car but it has its 
limitations. Гэта добрая машына, але ў яе 
свае недахопы.

limited adj. 1. абмежава ны; limited in-
comes абмежава ныя дахо ды 2. econ. Limited 
BrE з абмежава най адка знасцю

limitless adj. неабмежава ны; limitless 
possibilities/opportunities неабмежава ныя 
магчы масцi
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limousine   n. лiмузı н, шы-
ко ўны аўтамабı ль 

limp1 n. кульга васць
limp2 adj. 1. мя ккi 2. сла бы, вя лы; a limp 

handshake сла бы по цiск рукi 
limp3 v. 1. кульга ць 2. ру хацца паво льна, 

з ця жкасцю, валачы ся (пра пашкоджаны ка-
рабель, самалёт i да т.п.) 

linden n. (таксама linden tree) лı па
line1  n. 1. лı нiя, ры са; a straight/curved 

line прама я/крыва я лı нiя 2. лı нiя (сувязi, чы-
гункi); line engaged лı нiя заня тая; The line is 
bad. Дрэ нна чува ць; Hold the line. Не вешай 
трубку. 3. рад, шэ раг; чарга  4. маршчы на (на 
твары) 5. радо к; Drop me a line. Напiшы мне 
хоць радок. 6. pl. lines рэ плiка, сло  вы ро лi 
7. вяро ўка, лёска; She put her washing on the 
line. Яна павесiла бялiзну на вяроўку. 
8. напра мак, накіру нак 9. кампа нiя (транс-
партная) 10. пазı цыя, курс, ста ўленне, палı-
тыка; take a hard line заня ць цвёрдую пазı-
цыю 11. рабо та, род заня ткаў; What’s his line? 
Чым ён займаецца? 12. infml iнтарэ  с, прые м-
ны заня так; Cooking isn’t in my line. Я не лю-
блю гатаваць ежу. 13. радаво д 14. : be on line 
comput. працава ць на камп’ю тары, быць у 
інтэрнэ  це; go on line падключы цца да ін-
тэрнэ ту

line2 v. 1. абiва ць, абшыва ць знутры ; вы-
сцiла ць чым-н.; Her coat was lined with silk. 
Яе палiто было на шоўкавай падкладцы/пад-
бiўцы. 2. выстро йвацца ў рад, лı нiю; цягну  ц-
ца ўздоўж; Thousands of people lined the 
streets of the capital. Тысячы людзей стаялi 
ўздоўж вулiц сталiцы. ♦ line one’s own pock-
ets разбагаце ць
line up  phr.v. ста вiць; станавı цца; 
выстро йваць у рад; Line up, everybody! Стань-
це ўсе ў рад!

lineage n. fml радаво д; пахо джанне
linear  adj. 1. лiне йны; прамалiне йны 

2. паслядо ўны; бесперапы нны, няспы нны 
lined adj. 1. падшы ты, на падбi ўцы (пра 

адзенне) 2. лiнава ны, разлінава ны (пра папе-
ру) 3. маршчы нiсты (пра скуру) 4. : tree-lined 
streets ву лiцы з дрэ  вамi ўздоўж iх

linen  n. 1. палатно  (iльняное) 2. бялı зна 
(асабліва пасцельная i сталовая) ♦ wash 
one’s dirty linen in public мыць бру дную 
бялı зну на лю дзях; ≅ выно сiць сме цце з ха ты

liner n. ла йнер (карабель, самалёт)
linesman  n. (pl. -men) sport суддзя  

на лı ніі

line-up n. 1. склад выкана ўцаў (на кан-
цэрце) або  спартсме наў (у гульні) 2. не калькі 
людзе й, вы страеных у адзı н рад для апазна н-
ня сяро д іх злачы нца

linger  v. (on, over) 1. затры млівацца; 
затры мліваць ува гу, спыня ць по зірк; The 
guests lingered over coffee. Госці засядзеліся 
за кавай. 2. мару дзіць; She lingered over her 
dressing. Яна доўга апраналася. 3. паво льна 
паміра ць; The old man lingered for another 
week. Стары працягнуў яшчэ адзін тыдзень. 

lingerie n. жано чая спо  дняя бялı зна
linguist  n. 1. чалаве к, якı  вало дае 

 ı ншымі мо вамі; He is a good linguist. Яму 
лёгка даюцца іншыя мовы. 2. лінгвı ст, мова-
зна ўца

linguistic  adj. лінгвісты чны, мова-
зна ўчы

linguistics  n. лінгвı стыка, мо ва-
зна ўства

lining  n. 1. падкла дка, падшэ  ўка 
2. абліцо ўка 3. (уну траныя) сце нкі стра ўніка 
і ı ншых о рганаў ♦ every cloud has a silver 
lining ≅ няма  лı ха без дабра 

link1 n. 1. звяно  (у розных знач.); a miss-
ing link адсу тнае звяно  2. (between, with) су-
вязь, по вязь, суадно сіны; links between 
Britаin and Australia су вязі памı ж Брыта -
ніяй і Аўстра ліяй

link2  v. (to/with) звя зваць, злуча ць; Suc-
cess in business is closely linked with self-confi -
dence. Поспех у бізнесе цесна звязаны з не-
пахіснай верай у сябе; link one’s arm 
through another’s узя ць каго -н. пад руку 

linkage n. злучэ нне, су вязь
link-up n. 1. злучэ нне (паміж дзвюма 

машынамі або сістэмамі камунікацыі) 
2. сты ко ўка (касмічных апаратаў) 3. парт-
нёрства дзвюх арганіза цый або  фірм

lino n. BrE, infml ліно леум
linoleum n. ліно леум
lion  n. 1. леў 2. the Lion astron. Леў 

(сузор’е) 3. the Lion astrol. Леў (знак задыя-
ка; чалавек, якi нарадзiўся пад гэтым зна-
кам) ♦ the lion’s share BrE (і)львı ная до ля

lioness n. (і)львı ца
lip n. 1. губа ; the upper/lower lip ве рхняя/

нı жняя губа  2. край (пасудзіны, кратэра і 
да т.п.), но сік (жбана) ♦ keep a stiff upper 
lip захо ўваць самавало данне, вало даць са бо й; 
be on everyone’s lips быць ва ўсı х на ву снах

lip service  n. крываду шныя запэ ў-
ненні, пусты я сло вы; pay lip service to smb. 
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крываду шна запэ  ўніваць каго -н. у сва іх до б-
рых пачу ццях, наме рах 

lipstick n. губна я пама да
liqueur n. лікёр
liquid1  n. ва дкасць; Water is a liquid. 

Вада – вадкасць.
liquid2  adj. 1. ва дкі 2. ліквı дны (пра 

каштоўныя паперы і да т.п.)
liquidate v. ліквідава ць, знішча ць 
liquidation n. ліквіда цыя, спыне н-

не існава ння; go into liquidation спыня ць 
існава нне (пра кампаніі, фірмы)

liquidator  n. ліквіда тар; асо  ба, 
яка я займа ецца ліквіда  цыяй фı рмы і да т.п. 

liquor n. алкаго льны напо й
lira n. (pl. lire) лı ра (грашовая адзінка)
list1  n. (of) спіс; an alphabetical list ал-

фавı тны спіс; be on the list быць у спı се; at 
the top/bottom of the list у пача тку/у канцы  
спı са

list2  v. састаўля ць спіс, уключа ць у спіс, 
пералı чваць; a listed building BrE буды нак, 
уклю чаны ў спіс гістары  чных або   архітэк-
тур ных по мнікаў, якı я ахо ўваюцца дзяржа  вай

listen  v. (to) слу хаць; паслу хацца; listen 
to the radio слу хаць ра дыё; We warned him 
but he wouldn’t listen to us. Мы папярэджвалі 
яго, але ён і слухаць не хацеў; I wish I’d lis-
tened to your advice. Шкада, што я не па-
слухаў тваёй парады.

listener  n. слуха ч; радыёслуха ч; listen-
er’s choice канцэ рт па зая  ўках радыё слу-
хачо ў; a good listener той, хто ўме е слу  хаць 
з ува гай і спачува ннем 

listening device  n. прыстасава н-
не для падслухо ўвання

listing n. спіс
listless adj. вя лы, абыя кавы, апаты чны
listlessly adv. вя ла, абыя кава
listlessness n. вя ласць, абыя  кавасць, 

апа тыя
lit past, p.p. → light3

litany n. 1. eccl. літа нне, екцяння  2. до ў гі 
і ну дны пералı к (чаго-н.)

liter AmE = litre
literacy n. пісьме ннасць
literal  adj. 1. літара льны; the literal 

meaning/sense літара льны сэнс; a literal 
translation літара льны перакла д 2. пазба ў-
лены фанта зіі 3. дакла дны, сапра ўдны

literally adv. 1. літара льна 2. дакла дна, 
без перабо льшванняў

literary adj. літарату рны; literary crit-
icism літарату рная кры тыка; literary history 

гісто рыя літарату ры; literary property а ўтар-
с кае пра ва

literate  adj. 1. пісьме нны; About one 
tenth of the population is/are not literate. Пры-
кладна адна дзясятая насельніцтва – непісь-
менныя; computer-literate якı   ўме  е карыс-
та ц ца камп’ю тaрам 2. шыро ка адукава ны 
(асабліва ў літаратуры і мастацтве) 

literature  n. 1. літарату ра 2. друкава-
ныя матэрыя лы (буклеты, брашуры і да т.п.)

lithography n. літагра фія
Lithuanian1 n. 1. літо вец; літо ўка; 

the Lithuanians літо ўцы 2. літо ўская мо ва
Lithuanian2 adj. літо ўскі
litigation  n. грамадзя   нская (не 

крымінальная) судо вая спра ва
litmus  n. ла кмус; litmus paper ла кму-

савая папе ра
litotes n. ling. літо та
litre n. BrE літр
litter1  n. 1. сме цце, адкı ды; “No litter” 

«Не к даць сме цце» (надпіс) 2. прыпло д, вы-
вадак; a litter of pups прыпло д шчаня т 
3. падсцı лка (для жывёлы) 4. раскı даныя ў 
беспара дку папе ры, кнı жкі і да т.п.

litter2 v. 1. засме чваць; раскı дваць абы-я к 
2. дава ць прыпло д (пра жывёл), шчанı цца, 
парасı цца 3. рабı ць падсцı лку (для жывёлы)

little1  n. 1. нямно гае, ама ль нічо га; think 
little of smb./smth. быць невысо кай ду мкі аб 
кім-н./чым-н.; I see little of him now. Цяпер я 
рэдка яго бачу; Our plans came to little. З на-
шых планаў амаль нічога не атрымалася. 
2. : what little/the little то е нямно гае, та я кры -
ха/ма ласць; I gave him the little I had. Я аддаў 
яму тую крыху, што меў. ♦ little by little ма-
ла-пама лу, памале ньку, паступо ва

little2 adj. 1. малы , мале нькі; мало  дшы; a 
little house (мале нькі) до мік; a little boy хло п-
чык; my little brother мой бра цік; the little 
ones дзе ці 2. нязна чны, нікчэ мны; little 
things дро бязі 3. невысо кі; нядо ўгі, каро ткі; 
He was a little man. Ён быў чалавек не вя-
лікага росту; in a little while ху тка ♦ a little 
bird told me infml я чуў, што…

little3 adv. (less, least) 1. ма ла, недастатко-
ва; ама ль нічо га; There is little butter left. 
Масла засталося мала; I see him very little. 
Я вельмі рэдка бачуся з ім; He is little known 
here. Тут яго амаль не ведаюць; as little as 
pos sible як мага   ме  ней 2. : a little кры ху  , 
кры шку; She is a little over 40. Ёй крыху за 40.

Little Bear  n. the Little Bear Мала я 
Мядзве дзіца (сузор’е)
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little fi nger n. ме зенец (на руцэ)
live1  adj. 1. жывы ; live fi sh жыва я ры ба 

2. прамы  (пра перадачы па радыё або ТБ) 
3. дзе ючы; нявы карыстаны; зара джаны; live 
coals незага слае вуго лле; a live bomb 
неўзарва ная бо мба; a live wire про вад пад то-
кам/напру жаннем 4. жва вы, дзе йны

live2  v. 1. жыць, пражыва ць; Where do you 
live? Дзе вы жывяце?; She lived for her son. 
Яна жыла дзеля сына; live an active life 
жыць акты ўным жыццём; as long as I live 
паку ль бу ду жыць; we live and learn век 
жывı  – век вучы ся; Long live…! Няха й 
жыве …! 2. вы жыць, дажы ць; She lived to be 
105. Яна дажыла да 105 гадоў. ♦ live from 
hand to mouth ледзь зво  дзіць канцы   з кан-
ца мі
live down phr.v. загла джваць (віну, 
памылку і да т.п.)
live off  phr.v. жыць за чый-н. кошт; 
жыць з чаго -н.
live on phr.v. = live off; They lived on 
welfare of ₤40 a week. Яны жылі на дапамогу 
ў 40 фунтаў на тыдзень.
live through phr.v. перажы ць (цяж-
касці, небяспеку і да т.п.)
live up  phr.v. (to) апраўда ць спа-
дзява нні, абяца нні
live with  phr.v. 1. знахо дзіцца ў 
сужыцц  (з кім-н.) 2. міры цца (з чым-н.), 
цярпе ць, трыва ць

live3 adv. : broadcast a speech/match live 
перадава ць выступле нне/матч у прамы  м эфı-
ры; perform live выступа ць пе рад пу блікай 
(а не для запісу на плёнку)

live-in adj. якı  знахо  дзіцца ў сужыцц  (з 
кім-н.); her live-in boyfriend яе  сужы цель 

livelihood n. сро дкі на існава нне/на 
пражыццё; earn one’s livelihood by fi shing 
зарабля ць на пражыццё ры бнай ло ўляй

liveliness  n. жва васць, жы васць, 
энергı чнасць

lively  adj. 1. жва вы, жывы , энергı чны, 
по ўны жыцця ; take a lively interest жы ва 
ціка віцца; look lively! хутчэ й! жыве й! 2. вя-
сёлы, ціка вы; a lively discussion ціка вая 
дыску сія 3. я ркі (пра фарбы)
liven up  phr.v. ажыўля ць; ажыў-
ляцца

liver  n. пячо нка; liver sausage пячо нач-
ная каўбаса 

livery n. ліўрэ я
lives pl. → life
livestоck n. сво йская жывёла

living1  n. 1. сро дкі на пражыццё/на 
існава нне; He sells brushes for a living. Ён 
гандлюе шчоткамі, каб зарабіць на пра жыц-
цё; earn/make a living зарабля ць на пра жыц-
цё 2. лад жыцця ; the stresses of urban living 
стрэ сы гарадско га ла ду жыцця ; loose living 
распу сны лад жыцця  3. the living pl. жывы я; 
the living and the dead жывы я і паме рлыя

living2  adj. жывы  (цяпер); a living lan-
guage жыва я мо ва; one of the greatest living 
writers адзı н з найвялı кшых суча сных пісь-
ме ннікаў; living things раслı ны і жывы я істо-
ты ♦ in living memory у па мяці людзе й 

living room  n. агу льны пако й, гас-
цıная

living standard(s) () n. жыц цё-
вы ўзро вень; a fall in living standards зні-
жэн не жыццёвага ўзро ўню

lizard n. я шчарка
ʼll размоўнае і пісьмовае скар. ад дапаможных 

дзеясл. shall; will; He’ll come. = Hе will come. 
Ён прыйдзе.

lo interj. hum. : lo and behold і ра птам!; ты 
то лькі глянь, то лькі паду маць

load1  n. 1. груз, но ша, цяжа р (таксама 
перан.) 2. нагру  зка; test under load выпра-
бо ўваць пад нагру зкай 3. infml a load/loads 
(of smth.) шмат, мно ства (чаго -н.); Don’t wor-
ry, there’s loads of time. Не хвалюйся, у нас 
шмат часу.

load2  v. 1. грузı ць, загружа ць 2. зара-
джаць (фота-, відэакамеру, стрэльбу і да т.п.) 
3. закла дваць прагра му (у камп’ютaр)
load down phr.v. абцяжа рваць

loaded adj. 1. загру жаны, абцяжа раны 
2. зара джаны 3. : a loaded question навадно е 
пыта нне 4. infml мо цна п’я ны, п’я ны ў дым 
5. infml якı  ма е гро шы, пры граша х

loaf1 n. (pl. loaves) бо хан, буха нка, бато н
loaf2  v. infml (about) гультаява ць, ло дар-

нічаць, лайда чыць, лы нды біць
loafer n. 1. гульта й; гульта йка; бадзя га, 

ба дзя ка 2. pl. loafers мя ккія скураны я ту флі
loan1  n. 1. пазы ка, крэды т; a domestic/

foreign loan уну траная/заме жная пазы ка; a 
bank loan ба нкаўскі крэды т; take out a loan 
браць крэды  т; repay a loan выпла чваць 
крэды т; give smb. the loan of smth. пазы чыць 
каму -н. што-н.; have smth. on loan атрыма ць 
што-н. у часо вае карыста  нне 2. ling. (такса-
ма a loan word) запазы чанне, пазы чанне, 
запазы чанае сло ва 

loan2 v. пазыча ць (каму-н. што-н.)
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loathe  v. ненавı дзець, га дзіцца, бры дзіц-
ца, адчува ць агı ду (да каго-н./чаго-н.)

loathing n. 1. агı да 2. няна вісць
loaves pl. → loaf 
lob v. падкı  дваць, падкіда  ць, кіда  ць (вы-

со ка) угару 
lobby1  n. 1. ло бі; the oil lobby ло бі 

нафтапрамысло ўцаў 2. вестыбю ль, хол
lobby2  v. (for/against) лабı равaць, уздзей-

нічаць на заканада ўчыя о рганы шля хам 
закулı сных перамо  ў

lobbyist n. лабı ст
lobe n. мо чка (вуха)
lobster n. zool. ама р, лангу ст
local1  n. 1. звыч. pl. тутэ йшы, тубы лец, 

мясцо вы жыха р 2. BrE, infml бліжэ йшы паб, 
бліжэ йшая піўна я 3. AmE пры гарадны аўто-
бус/цягнı к (які спыняецца на ўсіх прыпын-
ках)

local2 adj. мясцо вы, лака льны; the local 
authority мясцо выя ўла ды; local government 
мясцо вае самакірава нне; local showers ме с-
цамі дажджы ; 2 o’clock local time 2 гадзı ны 
па мясцо вым ча се

locality  n. fml мясцо васць, раён; in 
the locality паблı зу

localized, BrE -ised  adj. fml ла ка-
лізава ны; a localized infection лакалізава ная 
інфе кцыя

locally  adv. 1. паблı зу 2. лака льна, на 
ме сцах, ме сцамі

locate  v. 1. вызнача ць месцазнахо-
джанне 2. размяшча ць; Where will they locate 
the new fi rm? Дзе яны размесцяць новую фір-
му?; be located знахо дзіцца, размяшча цца; 
Our offi ce is located in the centre. Наш офіс 
знаходзіцца ў цэнтры.

location  n. 1. месцазнахо  джанне 
2. вызначэ нне месцазнахо джання 3. : on lo-
cation на нату ры (пра здымку фільма)

loch n. во зера (у Шатландыі)
lock1 n. ло кан, ку дзер, па сма
lock2 n. 1. замо к 2. шлюз 3. сто пар (у ме-

ханізме) 4. sport захва т (у барацьбе) ♦ under 
lock and key пад замко м; lock, stock and 
barrel по ўнасцю, ца лкам, з усı мі прынале ж-
насцямі; They rejected my proposal lock, stock 
and barrel. Яны поўнасцю адхілілі маю 
прапанову. 

lock3  v. 1. запіра ць; запіра цца; замыка ць; 
замыка цца; Does this door lock? Гэтыя дзве-
ры запіраюцца? 2. сціска ць; lock smb. in 
one’s arms сціска ць каго -н. у абды мках, аб-
дыма ць, абніма ць 3. злуча ць, сплята ць

lock away phr.v. хава ць пад замо  к
lock out  phr.v. запіра ць дзве ры і не 
ўпуска ць

locker  n. ша фка з замко м (для адзення, 
абутку ў школе, спартзале, на працы)

locker room  n. раздзява льня, раз-
дзя ва лка (у школе, на працы і да т.п. з інды-
відуальнымі шафкамі)

locomotive n. лакаматы ў
locust n. entomol. саранча 
lodge1 n. 1. до мік, часо вае жыллё (для па-

ляўнічых, лыжнікаў і да т.п.) 2. варто ўня, 
старо жка (ля варот парку, маёнтка) 3. швей-
ца рская 4. масо нская ло жа 5. ха тка бабра 

lodge2  v. 1. (at, with) пражыва ць, аран-
дава ць пако й 2. (in) засе сці, захра с нуць; 
A bone was lodged in her throat. Костачка за-
села ў яе ў горле. 3. размяшча ць (каго-н.) 
4. здава ць на захо ўванне 5. : lodge a com-
plaint падава ць ска ргу

lodger n. кватара нт; кватара нтка
lodging  n. 1. (часовае) жыллё 2. pl. 

lodgings наёмная кватэ ра; He lives in lodg-
ings. Ён здымае кватэру.

loft  n. 1. гара , гары шча (у хаце); падда -
шак (у будынку); вы шкі (у хляве, канюшні) 
2. хо ры (у царкве) 3. галубя тня

lofty  adj. fml 1. ве льмі высо  кі (пра 
будынкі, горы і да т.п.) 2. узвы шаны, уз-
нёслы; lofty style узнёслы стыль; lofty prin-
ciples/ideals высакаро  дныя пры  нцыпы/
ідэа  лы 3. высакаме рны

log1  n. 1. кало да, бервяно  2. naut. лаг 
3. (таксама logbook) ва хтавы журна л; бар-
тавы  журна л ♦ like a log нерухо ма; у не-
прыто мнасці; He slept like a log. Ён спаў як 
забiты.

log2  v. запı сваць (у вахтавы журнал і 
да т.п.); зано сіць у камп’ю тар
log in phr.v. comput. увахо дзіць у сіс-
тэ му
log off phr.v. comput. выхо дзіць з сіс-
тэ мы
log on phr.v. = log in
log out phr.v. = log off

logarithm n. math. лагары фм
logbook  n. ва хтавы журна л; бартавы  

журна л
log cabin n. до мік/ха тка з бярве ння
logger n. AmE = lumberjack 
loggerheads  n. : ♦ be at logger-

heads (with smb.) быць у сва рцы, не ў лада х 
(з кім-н.)
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logging n. нарыхто ўка ле су, лесара спра-
цо ўка

logic n. 1. ло гіка 2. лагı чнасць, зака на-
ме рнасць 3. comput. алгары тм

logical adj. лагı чны, заканаме  рны
logically adv. лагı чна, заканаме  рна
logo  n. (pl. logos) эмбле ма (кампаніі, 

арганізацыі)
loin n. 1. філе  2. pl. loins паяснı ца
Londoner  n. ло нданец, жыха р/жы-

хар ка Ло ндана
lone  adj. адзіно кі; a lone mother ма ці-

адзіно чка
loneliness n. адзіно цтва, адзіно та
lonely adj. адзіно кі; само тны; feel lone-

ly адчува ць сябе  адзіно кім
loner n. адзіно чка; нелюдзı м; замкнёны 

чалаве к
long1  adj. 1. праця глы, до ўгi; for a long 

time до ўгi час; a long memory до брая па-
мяць; a long time ago даўно ; How long is the 
fi lm? Колькi часу доўжыцца фiльм? 2. до ўгi, 
даўгı ; the long jump скачо к у даўжыню  ♦ at 
long last нарэ шце; the long and short оf it са-
мая су тнасць гэ тага, са мае гало ўнае; the long 
and short of it is that… караце й ка жучы, 
спра ва ў тым, што…; be long in the tooth 
hum. быць ве льмi стары м

long2  adv. : long ago даўно ; not long ago 
няда ўна; it won’t take long гэ та не зо йме 
шмат ча су; My holiday is 2 weeks long. У мяне 
двухтыднёвы адпачынак; all day/week/year 
long уве сь дзень/ты дзень/год; before long 
 ху т ка, у ху ткiм ча се, у блiжэ  йшы час ♦ for 
(so) long до ўгi час, даўно ; Long live..! Няха й 
жыве …!; so long infml да пабачэ ння

long-awaited adj. доўгачака ны
long-distance  adj. далёкi; a long-

distance call мiжгаро дняя або  мiжнаро дная 
тэлефо нная размо ва

longevity  n. fml до ўгае жыццё, 
д оў гi век

longing  n. (for) жада нне; сму так, туга  
(па чым-н. або кім-н.)

longitude n. geog. даўгата 
long-lasting  adj. доўгатэрмiно вы; 

трыва лы; a long-lasting effect доўгатэрмiно-
вы эфе кт

long-range  adj. 1. mil. далёкадзе й-
ны (пра ўзбраенне i да т.п.) 2. доўгатэрмiно-
вы (план, прагноз)

long-running adj. праця глы, до ўгi
long-sighted adj. BrE дальназо  ркi

long-standing adj. да ўнi, шмат га-
до вы; a long-standing friendship да ўняе сяб-
ро ўства

long-suffering adj. шматпаку тны
long-term  adj доўгатэрмiно вы; пер-

спекты ўны; a long-term loan доўгатэрмiно-
вая пазы ка

long-time adj. да ўнi
long wave n. до ўгая хва ля (пра радыё)
loo n. (pl. loos) BrE, infml сарцı р, туале т
look1 n. 1. по зiрк; have/take a look кı нуць 

по зiрк, зірну ць; Have a look at that! Паглядзi 
на гэта!; take a good look паглядзе ць ува ж-
лiва, угле дзецца; have/take a look (a)round 
агле дзецца; агле дзець (усё ў пэўным месцы); 
a dirty look непрыя зны по зірк 2. вы гляд; She 
had a tired look. У яе быў стомлены выгляд. 
3. pl. looks зне шняе/во  нкавае аблı чча; good 
looks прыгажо сць, прыва бнасць

look2  v. 1. (at) глядзе ць, пазiра ць; look 
smb. in the eye/face глядзе ць каму -н. у во чы/у 
твар 2. выгляда ць; look happy/tired выгля-
даць шчаслı вым/сто мленым; He does not look 
his age. Ён не выглядае на свой узрост. 
3. глядзе ць на (пра вокны); This window looks 
north. Гэтае акно глядзiць на поўнач. 4. (for) 
шука ць; What are you looking for? Што ты 
шукаеш? ♦ look!/look here! infml паслу-
хай(це)!; He is looking for trouble. Ён лезе на 
ражон.
look after  phr.v. дагляда ць (каго-н./
што-н.), клапацı цца (пра каго-н./што-н.); 
She has three children to look after. Ёй трэба 
клапацiцца пра траiх дзетак; Look after your-
self. BrE Беражы сябе (ужываецца пры раз-
вiтаннi).
look around  phr.v. 1. агляда ць 
2. шука ць
look down  phr.v. (on smb./smth.) 
глядзе ць з пага рдай (на каго  -н./што-н.)
look forward  phr.v. (to) чака ць з 
нецярпе ннем; спадзява  цца; I am looking for-
ward to seeing you again. Я дачакацца не 
магу, калі сустрэнуся з табою зноў.
look into  phr.v. дасле даваць, раз-
гляда ць; I’ll look into the matter. Я займуся 
гэтым пытаннем.
look on  phr.v. : look on smb./smth. as 
smb./smth. лiчы ць; I look on him as my son. Я 
лiчу яго сваiм сынам.
look out  phr.v. infml : Look out! Сце-
ражыся!
look round  phr.v. = look around
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look through  phr.v. 1. прагляда ць 
(паперы, рэчы i да т.п.) 2. не заўважа ць ка-
го-н.; He looked right through me. Ён глядзеў 
мiма мяне.
look up  phr.v. 1. infml паляпша цца; 
Things are looking up. Становiшча паляпша-
ецца, справы iдуць на папраўку. 2. шука ць 
што-н.; Look up the word in the dictionary. 
Пашукай гэтае слова ў слоўнiку.

looker-on n. (pl. lookers-on) назiра ль-
нiк; гляда ч

looking-glass n. люстэ рка
lookout n. 1. назiра льны пункт 2. назi-

ра льнiк; be on the lookout/keep a lookout 
быць пı льным, быць напагато ве

loom1 n. тка цкi стано к
loom2  v. 1. вырысо ўвацца, узнiка ць; A 

ship loomed out of the mist. З туману выплыў 
карабель. 2. навiса ць (перан.); The threat of 
unemployment is looming over the country. Над 
краiнай навiсае пагроза беспрацоўя. ♦ loom 
large прыма ць пагро злівыя паме ры

loony1 n. infml псiх, вар’я т
loony2  adj. infml звар’яце лы, прыдур ка-

ва ты
loop1  n. 1. пятля  (у розных знач.) 2. med. 

«спiра ль»
loop2  v. 1. рабı ць пятлю ; замацо ўваць 

пятлёй 2. пятля ць (пра дарогу)
loophole  n. шчы лiна, прала з (у за-

коне)
loose  adj. 1. сла бкі, незамацава ны; I have 

a loose tooth. У мяне хiстаецца зуб; She wears 
her hair loose. Яна ходзiць з распушчанымi 
валасамi. 2. шыро кi, прасто рны (пра адзенне) 
3. во льны, на во лi; set loose выпуска ць на во-
лю; break/get loose вырыва цца на во лю 
4. недакла дны, прыблı зны; a loose transla-
tion во льны перакла д 5. ры хлы (пра глебу) 
6. dated распу сны ♦ be at a loose end BrE не 
мець што рабı ць

loosen  v. развя зваць; развı нчваць; па-
слабля ць; loosen one’s grip/hold паслабля ць 
кантро ль/ула ду

loot1  n. здабы ча, нарабава нае дабро ; 
трафе i

loot2  v. рабава ць (асаблiва магазiны ў час 
вайны або пажару)

looter n. рабаўнı к, марадзёр
lord  n. 1. лорд (тытул у Англii); the 

Lords пала та ло рдаў 2. буйны  землеўла-
дальнiк (у сярэдневяковай Еўропе) 3. the 
Lord Гаспо дзь (Бог) ♦ Lord (only) knows 

 infml бог яго  ве дае; (good) Lord!/oh Lord! 
бо жа!; бо  жанька!; бо  жухна мой! (выказвае 
здзiўленне, непакой); the Lord’s Day нядзе ля

lordship n. : Your Lordship Ва ша све т-
ласць (пры звароце да лорда або брытанска-
га суддзi); Ва ша праасвяшчэ  нства (пры зва-
роце да бiскупа) 

lorry n. BrE грузавı к
lose v. (lost) 1. губля ць; стра чваць; lose in-

terest/hope губля ць iнтарэ с/надзе ю; lose 
weight губля ць вагу , худне ць, худзе ць 
2. прай грава ць; lose a game/election прай-
граць гульню /вы бары ♦ lose one’s way/bear-
ings заблудзı ць; lose one’s temper раззлава ц-
ца, стра цiць раўнава гу; lose sight of 1) губ-
ляць з по ля зро ку 2) не мець апо шняй iнфар-
ма цыi

loser  n. 1. той, хто прайгра ў гульню , 
спабо рнiцтва i да т.п.; He is a good/bad loser. 
Ён умее/не ўмее прайграваць з годнасцю. 
2. лу зер; няўда чнiк; няўда чнiца

loss  n. 1. (of) стра та; пагı бель; loss of 
sight/memory стра та зро ку/па мяцi; suffer 
heavy losses не сцi ця жкiя стра ты; sell at 
a loss прадава ць са стра тамi 2. (to) про йгрыш 
♦ be at a loss разгубı цца

lost1  adj. 1. : get lost заблудзı ць 2. згу б-
лены; загi нуўшы; ма рна патра чаны; a lost 
cause безнадзе йная спра ва ♦ be lost for 
words разгубı цца; не разуме  ць; be lost in 
thought глыбо ка заду мацца 

lost2 past, p.p. → lose
lot1  n. 1. infml (of) мно ства; a lot/lots of 

people/money мно ства людзе й/шмат гро шай 
2. the (whole) lot усё; That’s the lot! Вось i 
ўсё! 3. жэ рабя; до ля, лёс 4. лот (на аўкцыёне) 
5. уча стак (зямлi); a parking lot стая нка 
аўтамашы н ♦ draw lоts цягну ць жэ  рабя; 
throw in one’s lot with smb. падзяля ць лёс з 
кiм-н.

lot2  adv. infml 1. a lot шмат, ве льмi, ча ста, 
до ўга; Things have changed a lot. Становiшча 
вельмi змянiлася; She goes to the theatre a lot. 
Яна часта ходзiць у тэатр; Thanks a lot! 
Вялiкi дзякуй! 2. a lot зна чна, намно га, 
шмат; I feel a lot/lots better. Я адчуваю сябе 
значна лепш.

lotion n. 1. прымо чка 2. ласьён
lottery  n. латарэ я; a lottery ticket 

латарэ йны бiле т
loud1  adj. 1. гу чны; a loud voice/laugh 

гу чны го лас/смех 2. шу мны, шумлi вы 3. кı д-
кi, крыклı вы (пра фарбы, адзенне)

loud2 adv. infml гу чна
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loudly  adv. 1. гу чна 2. шу мна 3. крык-
лı ва

loudness n. 1. гу чнасць 2. шум, шум-
лı васць 3. крыклı васць

loudspeaker  n. дына мiк, рэпра-
дук тар, гучнагавары цель

lounge1 n. 1. BrE пако й для адпачы нку 
ў до ме 2. за ла чака ння (у аэрапорце) 3. фае  ў 
клу бе, гатэ лi

lounge2  v. адпачыва ць (седзячы ў фа-
тэлi або на канапе)
lounge about  phr.v. гультая-
ваць, сно ўдацца 
lounge around  phr.v. = 
lounge about 

louse n. (pl. lice) вош
lousy  adj. infml 1. непрые мны, агı дны, 

ве льмi благı , дрэ нны; What lousy weather! 
Якое паскуднае надвор’е!; I feel lousy today. 
Я сёння адчуваю сябе дрэнна. 2. (with) по ў-
ны (чаго-н.), бага ты (на што-н.); The town is 
lousy with tourists. Горад кiшыць турыстамi. 

lovable adj. прые мны, прыва бны
love1  n. 1. (for, of) любо ў, каха нне; a love 

of nature любо ў да прыро ды; unrequited 
love каха нне без узае мнасцi; love at fi rst 
sight каха нне з пе ршага по зiрку; He was her 
fi rst love. Ён быў яе першым каханым. 2. BrE, 
infml (пры звароце да чужых) лю бачка, галу-
бачка; Where’s your ticket, love? Дзе твой 
бiлет, мiлачка? ♦ be in love (with smb.) ка-
хаць (каго -н.); fall in love (with smb.) пакаха ць 
(каго -н.); make love (to smb.) спаць (з кiм-н.); 
give/send my love (to smb.) infml перадава ць 
сардэ чнае прывiта  нне (каму  -н.); (just) for 
the love of у iмя , дзе ля; not for love or money 
(нiя к) немагчы ма; There is no love lost be-
tween them. Яны  недалю блiваюць адзi  н ад-
наго .

love2  v. каха ць, любı ць; Do you love me? 
Ты мяне кахаеш?; I love grapes. Я (вельмi) 
люблю вiнаград; I’d love to з ра дасцю 
(у адказ на запрашэнне, пытанне); Will you 
come? – I’d love to. Ты прыйдзеш? – З ра-
дасцю.

love affair n. рама н, любо ўная су вязь
lovely  adj. прыго жы, прыва бны, цудо ў-

ны, прые мны; We had a lovely time. Мы цу-
доўна правялi час; You look lovely today. Ты 
выглядаеш вельмi прыгожай сёння.

love story  n. любо ўная гiсто  рыя; 
кнı га або  фiльм пра каха  нне

lover  n. 1. палюбо ўнiк; палюбо ўніца; 
каха нак; каха нка 2. ама тар; ама тарка; пакло н-

нiк; пакло  ннiца; прыхı льнік; прыхı льніца; 
She’s a great opera lover. Яна вялiкая аматар-
ка оперы. ♦ a lovers’ quarrel ≅ хто каго  лю-
бiць, той таго  i чу бiць; хто каго  каха е, той 
таго  і чапа е

loving  adj. 1. якi /што каха е, лю бiць; 
from your loving son ад ва шага лю бячага сы-
на; peace-loving мiралюбı вы 2. лю басны; 
a loving look лю басны по гляд

lovingly  adv. з любо ўю, з лю басцю, з 
пяшчо тай

low1 adj. 1. нı зкi, невысо  кi; a low building/
table нı зкi буды нак/стол 2. нı зкi, недастатко-
вы; малы , дрэ нны, слабы  ; a low price нı зкая 
цана ; low wages нı зкая зарпла та; a low in-
come малы  дахо д; a low pulse сла бы пульс; a 
low attendance дрэ ннае наве дванне; The riv-
er is low. Рака абмялела; be low on smth. не 
хапа ць чаго -н.; We are getting low on sugаr. 
У нас застаецца мала цукру. 3. цı хі; speak in 
a low voice гавары ць цı хiм го ласам 4. нiз кага 
пахо джання; на нı зкай ступе нi цывiлiза цыi 
5. infml прыгне чаны (пра настрой); be in low 
spirits быць у дрэ нным настро i

low2 adv. нı зка; She bent low over the child. 
Яна нiзка схiлiлася над дзiцем; lie low зато й-
вацца ♦ high and low усю ды

lower1  adj. нı жнi, нiжэ йшы; the lower 
lip/tееth нı жняя губа /нı жнiя зу бы; on a lower 
fl oor паве рхам нiжэ  й; the lower classes нi-
жэй шыя кла сы (грамадства)

lower2  v. 1. памянша ць, змянша ць, знi-
жа ць, панiжа ць (цэны, тэмпературу, цiск) 
2. спуска ць (флаг); апуска ць (галаву, вочы); 
сціша ць (голас); They lowered their voices as 
I approached. Яны загаварылi цiшэй, калi я 
наблiзiўся. 3. прынiжа ць, зневажа ць; His be-
haviour lowered him in my eyes. Яго паводзiны 
прынізілi яго ў маiх вачах.

low-key adj. цı хi, стры маны
lowly  adj. сцı плы (пра сацыяльны ста-

тус i да т.п.)
low-paid adj. нiзкаапла тны
low tide  n. (таксама low water) ад-

лı ў; You can walk across to the island at low 
tide. Вы можаце дайсцi да вострава ў час 
адлiву.

loyal  adj. (to) ве рны, адда ны; a loyal 
friend ве рны ся бра

loyalty n. (to, towards) ве рнасць, адда -
насць

LP  n. (скар. ад long-playing record) 
доў гагра ючая пласцı нка/кружэ лка
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LSD n. (скар. ад lysergic acid diethy-
lamide) ЛСД (наркотык, якi выклiкае галю-
цынацыi)

Lt (пiсьмовае скар. ад Lieutenant) лейтэна нт
Ltd BrE (пiсьмовае скар. ад Limited у назвах 

кампанiй) з абмежава най адка знасцю
lubricant n. зма зка, зма зачны матэ-

рыя л
lubricate  v. зма зваць (дэталі ма-

шын, механізмаў i да т.п.)
lucid  adj. я сны, зразуме лы (пра заяву, 

справаздачу i да т.п.)
lucidity  n. 1. я снасць, зразуме  ласць 

2. здаро вы ро зум
luck  n. шча сце, уда ча, шанцава нне; bad 

luck няўда ча, нешанцава нне ♦ аny luck? 
 infml цi пашанцава ла?; as luck would have it 
на шча сце/на няшча сце; the best of luck!/
good luck! infml жада ю ўда чы!/жада ю по спе-
ху!; no such luck на жаль, не пашанцава ла 

luckily adv. на шча сце; luckily for me… 
на маё шча сце… 

lucky adj. шчаслı вы, уда члiвы; He’s lucky 
in everything. Яму ва ўсiм шанцуе; be lucky 
with пашанцава ць; We were lucky with the 
weather. Нам пашанцавала з надвор’ем. 
♦ lucky you!/lucky devil! infml шанцу е ж 
табе /яму !

lucrative adj. прыбытко вы, дахо дны
ludicrous adj. смехатво рны, недарэч-

ны, абсу рдны; I’ve done the most ludicrous 
thing. Я зрабiў самую вялікую недарэчнасць.

luggage  n. бага ж; a piece of luggage 
адна  рэч, адно  ме сца; a luggage van BrE 
бага жны ваго н; a luggage rack палı ца або  
 се т ка для багажу ; a luggage label бага жны 
ярлы к; a luggage trolley бага жная цяле жка

lukewarm  adj. 1. цеплава ты, ледзь 
цёплы 2. абыя кавы, раўнаду шны, без эн ту-
зiя зму 

lull1 n. (in) каро ткае зацı шша (у час буры, 
бою i да т.п.); па ўза

lull2  v. 1. укалы хваць, закалы хваць 
2. усып ля ць (страхi, падазрэннi)

lullaby n. калыха нка
lumber  n. 1. пiламатэрыя лы 2. BrE, 

 infml хлам; грува сткія непатрэ бныя рэ чы
lumberjack n. лесару б
luminary  n. lit. свяцı ла (таксама 

перан.)
luminous  adj. 1. якı  (што) све  цiцца 

(у цемры); luminous road signs даро жныя 
зна кi, што све цяцца 2. я ркi

lump1  n. 1. (of) кава лак, кусо к, камя к, 
ком; a lump of clay ком глı ны; a lump of 
dough камя к це ста; a lump of sugar кусо чак 
цу кру; a lump of wood цурба н 2. гуз, шы шка 
(на целе), пухлı на 3. BrE, infml до ў бня, 
даўбе шка, дуры ла ♦ a lump in the throat ком 
у го рле 

lump2  v. : ♦ lump it infml прымiры цца, 
мiры цца (з чым-н.); Like it or lump it! Па-
дабаецца гэта цi не, але прыйдзецца праглы-
нуць.

lump sum  n. аднаразо вая вы плата 
(часта ў значных памерах)

lumpy adj. камякава ты, з камяка мi
lunar  adj. ме сячны; a lunar eclipse ме-

сячнае зацьме нне 
lunatic n. вар’я т
lunch n. ланч, друго е сне данне або  абе д 

(апоўднi)
luncheon  n. fml ланч (з запрашэннем 

іншых асоб)
lung  n. anat. лёгкае; lung cancer рак лёг-

кага/лёгкiх
lunge1  n. 1. кiдо к 2. вы пад (у фехта-

ваннi)
lunge2  v. (at/towards/for) кı нуцца (на 

каго-н. або што-н.); lunge forward кı нуцца 
напе рад; They both lunged forward to catch the 
ball. Яны абодва рванулiся наперад, каб сха-
пiць мяч.

lurch1 n. крэн; рапто ўны мiмаво льны рух 
♦ leave smb. in the lurch infml пакı нуць ка-
го-н. у бядзе 

lurch2  v. 1. хiста цца, iсцı  хiста ючыся 
2. хiлı цца, нахiля цца

lure1 () n. 1. прына да, ва бiк 2. (of) спаку-
са, прыцяга льная сı ла; the lure of travel пры-
ця га льная сı ла падаро жжаў

lure2 () v. (to, into, away) спакуша ць, за-
маньваць; lure smb. into a trap зама ньваць 
ка го -н. у па стку

lurid() adj. 1. жу дасны; крыклı вы; lu-
rid details жу дасныя падрабя  знасцi; lurid 
headlines сенсацы йныя загало ўкi; a lurid 
novel бульва рны рама н 2. аляпава ты, без-
густо ўны, крыклı вы, кı дкi; a lurid dress кı д-
кая суке нка

lurk  v. 1. прыстасо ўвацца 2. застава цца 
(пра сумненнi, падазрэннi i да т.п.); Doubt 
still lurked in his mind. Сумненне ўсё яшчэ не 
пакiдала яго.

luscious  adj. 1. сакавı ты; сало дкi; спе-
лы; a luscious peach спе лы пе рсiк 2. infml 
сексуа льна прыва бная (пра жанчыну)
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lush  adj. 1. сакавı ты, буйны  (пра раслiн-
насць) 2. раско шны, пы шны

lust1  n. 1. пажа длiвасць; юр, юрлı васць 
2. (for) хаце нне, пра гнасць; пра га; a lust for 
gold/power пра гнасць, пра га да зо лата/ула ды

lust2  v. (after/for) жада ць (каго-н.), пра г-
нуць (чаго-н.)

luxuriant  adj. пы шны, бага ты, 
буйны  (пра раслiны, валасы i да т.п.)

luxurious adj. раско шны
luxury  n. 1. раско ша 2. (рэ дкая) пры-

емнасць, уце ха
Lycra n. ла йкра (тканiна)
lying2 adj. (i)лжы вы, хлуслı вы
lymph n. anat. лı мфа
lynch v. лiнчава ць
lynx n. zool. рысь
lyre n. лı ра (музычны iнструмент)
lyric adj. лiры чны; lyric poetry лiры чная 

паэ зiя, лı рыка; a lyric writer лı рык; паэ т-пе- 
сеннiк

lyrical  adj. 1. лiры чны 2. расчу лены, 
захо плены; be lyrical оver/about smth. быць 
у захапле ннi; расчу  лiцца ад чаго -н.

lyrics n. pl. сло вы пе снi

Mm
M, m n. 13-я літара англійскага алфавіта
M  (скар. ад motorway) BrE аўтастра да; 

on the M3 на аўтастра дзе M3
m пісьмовае скар. ад 1. metre метр 2. mile мı-

ля 3. million мільён 4. married жана  ты; за-
му ж няя 5. medium сярэ дні 6. male/mas cu-
line мужчы нскі 7. minute хвілı на

’m  infml (скар. ад am)
МА n. (скар. ад Master of Arts) магı стр 

гуманіта рных наву к; an MA in philosophy 
магı стр філасо фіі; John Clark, MA Джон 
Кларк, магı стр гуманіта рных наву к

ma n. infml ма ці
ma’am  n. AmE (ветлівая форма зваро-

ту да жанчыны); May I help you, ma’am? 
Дазвольце дапамагчы вам, спадарыня.

macabre  adj. незвыча йны і жу-
дасны (звыч. звязаны са смерцю або няшчас-
ным выпадкам і да т.п.)

macaroni n. макаро на
machine1  n. 1. машы на, меха нізм; а 

sewing/washing machine шве йная/пра льная 
машы на; а vending machine аўтама т (па про-
дажы чаго-н.) 2. infml апара т; арганіза цыя; 
сістэ ма; party machine парты йны апара т 
3. infml ро бат, машы на (пра чалавека)

machine2  v. апрацо ўваць на станку ; 
шыць

machine gun n. кулямёт
machinery  n. 1. механı змы; абста-

лява нне 2. дэта лі (машыны, механізма)  3. infml 
сістэ ма, структу ра; the machinery of govern-
ment сістэ ма кірава ння

machine tool n. стано к
machinist  n. 1. стано чнік 2. сле сар-

меха нік 3. інжыне р-машынабудаўнı к 4. ма-
шы нı ст

macho n. infml сапра ўдны мужчы на 
mackerel n. (pl. mackerel) ску мбрыя, 

макрэ  ль
macroeconomics  n. мак-

ра экано міка 
mad  adj. 1. шалёны, звар’яце лы; (do 

smth.) like mad (займа цца чым-н.) апанта на 
2. infml ве льмі зло  сны; be mad at/with smb. 
злава цца на каго -н; drive smb. mad infml 
даво дзіць каго -н. да шале нства; go mad 
вар’яце ць; be mad about/on smb./smth. мо ц-
на захапля цца кім-н./чым-н. ♦ be as mad as 
a hatter infml паво дзіць сябе  ве льмі дзı ўна 
або  па-дурно му; звар’яце ць

madam  n. (ужываецца як ветлівы 
зварот) мада м, спада рыня 

madden v. раззлава ць (каго-н.)
made1 past, p.р. → make 
made2  adj. 1. зро блены, прыгатава ны; 

What is the statue made out of? З чаго зробле-
на статуя? 2. шту чны 3. infml бага ты, уда ч-
лівы

madly adv. шалёна, звар’яце ла
madness  n. 1. (вялı кае) глу пства, 

бязглу здасць (якія могуць быць небяспеч-
нымі) 2. вар’я цтва 

made-up  adj. 1. прыду маны; якı  не 
існу е рэа льна; а made-up story вы думка, 
прыду мка 2. загрымірава ны; з макія жам (на 
твары)

madman n. (pl. madmen) вар’я т
madonna n. the Madonna Мадо нна
maestri pl. → maestro
maestro n. (pl. maestros or maestri) 

1. маэ стра 2. ма йстар сваёй спра вы 
mafi a n. ма фія
mag  n. BrE, infml (скар. ад magazine) 

часо піс
magazine  n. 1. часо піс 2. склад 

боепрыпа саў 3. магазı н, каро бка (у аўта-
маце)

maggot n. biol. лічы нка
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magic1  n. ча ры; чараўнı цтва, чара-
дзе йства; as if by magic/like magic бы ццам 
цу дам 

magic2  adj. чарадзе йны; чаро ўны; 
magic tricks чарадзе йныя фо кусы; magic 
mo ments чаро ўныя мо манты; the magic 
number чарадзе йная лı чба; the magic word 
ча радзе йнае сло  ва 

magical adj. чарадзе йны
magician  n. 1. фо куснік, штука р 

2. чараўнı к 
magistrate n. (міравы ) суддзя  
magnanimity  n. велікаду ш-

насць
magnate  n. магна т; an oil/a steel 

magnate на фтавы/сталёвы каро  ль 
magnesium n. chem. ма гній 
magnet n. магнı т (таксама перан.) 
magnetic  adj. 1. магнı тны; а mag-

netic fi eld магнı тнае по ле; magnetic tape 
магнı тная сту  жка 2. магнеты чны; а magnetic 
personality магнеты чная асо ба

magnifi cence n. цудо ўнасць, пыш-
насць

magnifi cent adj. цудо ўны, пы шны
magnify  v. павялı чваць, пабо  ль ш-

ваць
magnifying glass  n. па велі-

ча льнае шкло 
magnitude n. 1. велічыня , паме ры 

2. ва жнасць
magnolia n. bot. магно лія 
magpie  n. 1. zool. саро ка 2. infml 

збіра льнік; збіра льніца ўсяля кага хла му; 
«барахо льшчык»; «барахо  льшчыца» 

mahogany  n. 1. bot. чырво нае 
 дрэ ва (з якога часта робяць мэблю) 2. ко лер 
чырво нага дрэ  ва

maid n. служа нка, пакаёўка
maiden n. poet. дзяўчы на 
maiden fl ight  n. пе ршы рэйс (но  -

вага) самалёта або  карабля  
maiden name  n. дзяво чае про-

звішча (прозвішча да замужжа)
maiden speech  n. BrE пе ршая 

прамо ва но вага чле на парла мента 
mail1  n. по шта; карэспандэ  нцыя; send 

smth. by mail пасыла ць што-н. па по шце; Is 
there any mail for me? Ёсць для мяне якая-не-
будзь карэспандэнцыя?

mail2 v. AmE пасыла ць па по шце
mailbox  n. AmE пашто вая скры нка 

(на вуліцы або на дзвярах дома ці кватэры)

mail order  n. ку пля і про даж тава-
раў па по шце 

maim v. кале чыць, няве чыць
main1 n. звыч. pl. the mains BrE магіст-

ра ль (водаправодная, газавая, электрычная і 
да т.п.)

main2  adj. гало ўны, асно ўны; the main 
thing гало ўнае; The main thing is not to panic. 
Галоўнае – не панікаваць. ♦ in the main нао-
гул, у асно ўным

main clause n. ling. гало ўны сказ
mainland n. мацяры к
mainly adv. гало ўным чы нам, у асно ў-

ным; The climate here is mainly wet. Клімат 
тут у асноўным вільготны. 

mainstay  n. ва жная ча стка; апо ра; 
Cotton is the mainstay of the economy here. 
Бавоўна – апора тутэйшай эканомікі.

mainstream1  n. 1. гало ўны напра-
мак; асно ўная тэндэ нцыя 2. the mainstream 
лю дзі, чые  ідэ і падзяля  е бо льшасць

mainstream2  adj. тыпо вы; нар-
мальны, традыцы йны

maintain  v. 1. падтры мліваць (кан-
такты, сяброўства); захо ўваць (мір, закон, 
парадак) 2. утры мліваць у до брым ста не (да-
рогу, будынак і да т.п.) 3. выка зваць ду мку 
(якую не падзяляюць іншыя), сцвярджа ць; He 
still maintained he was innocent. Ён працягваў 
сцвярджаць, што невінаваты. 4. мець на ўт ры-
ма нні (дзяцей, сям’ю)

maintenance n. 1. (of) утрыма нне 
ў до брым ста не; захо ўванне; до  гляд; рамо нт 
2. сро дкі на пражыццё 3. BrE аліме нты

maize n. кукуру за, маı с 
majestic adj. ве лічны, вялı касны
majesty  n. 1. ве лічнасць, вялı-

каснасць 2. : Your/Her/His Majesty Ва ша/Яе /
Яго  Вялı касць

major1 n. маёр
major2  n. 1. AmE асно ўны прадме  т, 

якı  вывуча е студэ нт універсітэ  та або  кале д-
жа, спецыяліза цыя; What is your major? Які 
твой асноўны прадмет? 2. AmE той, хто 
вывуча е пэ ўны прадме т у я касці асно ўнага; 
He is a history major. Яго спецыялізацыя – 
гісторыя. 3. mus. мажо р

major3 adj. 1. бо льшы, больш ва жны, 
зна чны, сур’ёзны; major industries гало ўныя 
галіны  прамысло васці; a major work of art 
зна чны маста цкі твор; of major importance 
ва жны 2. mus. мажо рны

major4  v. AmE (іn) вывуча ць ва ўні-
вер сітэ це пэ ўны прадме т у я касці асно ўнага, 
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спецыялізава цца; He is majoring in French. 
Асноўны прадмет у яго – французская мова. 

major-general n. генера л-маёр
majority  n. (of) бо льшасць, бо ль-

шая ча стка; be in a/the majority быць у бо ль-
шасці; мець бо льшасць

make  v. (made) 1. рабı ць, вырабля ць, 
ствара ць 2. прымуша ць; What makes you do 
it? Што прымушае вас рабіць гэта? 3. гата-
ваць (яду) 4. зарабля ць 5. (for) накіро ўвацца
make up  phr.v. 1. разабра ць, зра-
зуме ць 2. склада ць, выдумля ць 3. пакрыва ць, 
кампенсава ць

maker  n. 1. вытво рца, вырабля льнік; 
а watchmaker/carmaker вытво рца гадзı н-
нікаў/машы н 2. тво рца, ствара льнік; policy/
decision makers лю дзі, якı я вызнача юць 
палı тыку/якı я прыма юць рашэ  нні; а peace-
maker міратво рац; а maker of history тво рца 
гісто рыі

makeshift adj. часо вы (зроблены для 
часовага ўжывання з-за адсутнасці леп-
шага)

make-up  n. 1. касме тыка; грым 
2. склад, саста ў (каманды, партыі і да т.п.) 
3. хара к тар; It’s part of their national make-up. 
Гэта частка іх нацыянальнага характару. 

making  n. вы раб, стварэ  нне; пры га-
тава нне ♦ in the making у ста не стварэ  ння; 
His fi lm was 5 years in the making. Яго фільм 
ствараўся 5 гадоў; be of one’s own making 
быць вы нікам сваı х жа дзе янняў, учы нкаў 
(пра цяжкасці або праблемы); be the making 
of smb. пайсцı  на кары сць каму -н.

malady n. 1. fml хваро ба, захво рванне 
(пра сістэму, грамадства) 2. dated захво р-
ванне, хваро ба (пра чалавека)

malaise n. fml 1. недамага нне, хваро ба 
(таксама пра эканамічны або сацыяльны 
стан) 2. трыво га, непако й 

malaria n. маляры я
Malay1 n. 1. мала ец; мала йка 2. мала й-

ская мо ва 
Malay2 adj. мала йскі 
Malaysian1  n. малайзı ец; малай-

зıйка
Malaysian2 adj. малайзı йcкі
male1 n. 1. мужчы на; асо ба мужчы нскага 

по лу 2. саме ц
male2 adj. мужчы нскі; мужчы  нскага по лу 

(пра людзей, жывёл, расліны); a male choir 
мужчы нскі хор; a male heir насле днік, спа д-
чыннік, спадкае мец; а male dancer танцо ў-
шчык; а male child хло пчык

malevolence  n. злосць; нядобра-
зычлı васць

malevolent  adj. fml злы; нядобра-
зычлı вы

malfunction1 n. няспра ўнасць; ня-
спра ўная рабо та 

malfunction2 v. tech., fml няспра ў-
на працава ць

malice  n. 1. злосць 2. law зло сны 
наме р 

malicious  adj. 1. зло сны, злы 2. law 
злачы нны

maliciously adv. зло сна, са зло сцю 
malign1  adj. fml 1. дрэ нны; згу бны; a 

malign infl uence згу бны ўплыў 2. med. зла-
якасны 

malign2 v. fml паклёпнічаць, узво дзіць 
паклёп

malignant adj. 1. med. злая касны; a 
malignant growth/tumour злая касная пухлı-
на 2. fml зло сны; a malignant look/glance 
зло сны по гляд/по зірк 

malinger  v. прыкı двацца хво  рым; 
сімулява ць хваро бу

malingerer n. сімуля нт 
mall   n. AmE вялı кая тэрыто рыя з 

мно ствам крам, гандлёвы цэнтр 
malnutrition  n. недастатко вае 

або  дрэ ннае харчава нне 
malpractice  n. fml 1. незако нны 

ўчы нак; злоўжыва нне 2. прафесı йная ня дбай -
насць; парушэ нне зако на або  прафесı й ных 
пра віл

malt n. 1. со лад 2. вı скі
Maltese1  n. 1. мальты ец; мальты йка 

2. мальты йская мо ва 
Maltese1  adj. мальты йскі; Maltese 

Cross Мальты йскі крыж
mammal n. млекако рмячае 
mammoth1 n. ма мант 
mammoth2 adj. вялı зны, гіга нцкі 
man1 n. (pl. men) 1. мужчы на 2. чaлаве к; 

a man of his word чалаве к сло  ва 3. рабо тнік, 
рабо чы 4. infml муж; палюбо ўнік 5. звыч. pl. 
men салда т; матро с; лётчык (не афіцэр); offi -
cers and men афіцэ ры і салда ты 6. пе шка (у 
шахматах) ♦ to a man усе  як адзı н

man2  v. 1. укамплекто ўваць (перса на-
лам); The ship is manned by a crew of 30. 
Каманду карабля складаюць 30 чалавек. 
2. аб слуго ўваць (абсталяванне); the fi rst man-
ned spaceship пе ршы касмı чны карабе ль, 
якı м кірава ў чалаве к
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manage  v. 1. кірава ць; кантралява ць 
2. спраўля цца (з чым-н./кім-н. без дапамогі); 
дава ць ра ды; She can’t manage the children. 
Яна не спраўляецца з дзецьмі. 3. здо лець; 
удава цца; He managed to catch the last train. 
Ён здолеў паспець на апошні цягнік. 4. аш-
чадна тра ціць (грошы, час); Managing your 
time is very important. Умець не марнаваць 
час вельмі важна.

manageable  adj. 1. той/то е, якı м 
лёгка кірава ць; The company is just not man-
ageable. Гэтай кампаніяй не маг чыма кіра-
ваць. 2. паслухмя  ны; а manageable horse па-
слухмя ны конь 3. рэа ль ны, выкана льны; Is 
that manageable for you? Вы здолееце зрабіць 
гэта?

management  n. 1. ме неджмент 
2. кі раўнı цтва; дырэ кцыя; адміністра  цыя 
3. уме н не спра віцца (з сітуацыяй, справай і 
да т.п.)

manager n. ме неджар; кіраўнı к
managerial adj. (які мае дачы-

ненне да працы менеджара) кіраўнı чы, ад мі-
ністраты ўны; арганізацы йны

managing  adj. 1. энергı чны 2. эка-
но мны, ашча дны

managing director  n. BrE 
выкана ўчы дырэ ктар; наме снік дырэ ктара па 
адміністрацы йна-гаспада рчай ча стцы

mandarin  n. 1. ва жны чыно ўнік 
2. мандары н (дрэва, плод)

mandate1 n. манда т; распараджэ  нне 
mandate2  v. дава  ць пра ва, распа ра-

джэ нне
mandatory  adj. fml абавязко вы; 

прымусо вы
mane n. гры ва
maneuver AmE = manoeuvre
mangle  v. 1. сячы , рубı ць, рэ заць, 

лама ць (на маленькія кавалкі) 2. каве ркаць 
(словы); скажа ць (інфармацыю)

mango n. bot. ма нга
manhood  n. 1. узмужне ласць, ста-

ласць 2. fml мужчы нская ча стка насе льніцтва 
пэ ўнай краı  ны; French manhood францу зы-
мужчы ны

mania  n. 1. (for) ма нія; захапле нне; 
football/disco mania захапле нне футбо лам/
дыскатэ кай 2. med. ма нія, маніяка льны сін-
дро м

maniac1 n. 1. infml вар’я т 2. чалаве к, 
апанта ны пэ ўнай ідэ яй, захапле ннем; a reli-
gious maniac рэлігı йны фана тык 3. psychol. 
манья к

maniac2 adj. вар’я цкі
manicure1 n. манікю р
manicure2 v. рабı ць манікю р
manifest1  adj. fml відаво чны, я ўны; 

be made manifest выяўля цца
manifest2 v. fml дэманстрава ць, пра-

яўля ць (пачуцці, стаўленне і да т.п.); mani-
fest itself (in smth.) праяўля цца (у чым-н.)

manifestation  n. fml (of) пра-
яўле нне, прая ва, выя ва

manifestly adv. відаво чна
manifesto n. (pl. -os) маніфе ст
manipulate  v. 1. маніпулı раваць 

(кім-н. або чым-н.) 2. уме ла абыхо дзіцца 
(з чым-н.)

manipulation  n. маніпуля цыя; 
абыхо джанне

manipulative  adj. маніпуля-
тарскі

mankind n. чалаве цтва
manly adj. му жны; мо цны
man-made  adj. шту чны; а man-

made lake шту чнае во зера
manner  п. 1. спо саб; мане р, мане ра; 

чын; The matter should be decided in the usual 
manner. Справу трэба вырашаць звычайным 
чынам/манерам. 2. мане ра (паводзін, гавор-
кі); There is something odd about his manner. 
Ёсць нешта дзіўнае ў яго манерах/па во-
дзінах. 3. pl. manners мане ры; зне шнія фо р-
мы паво дзін, спо саб трыма цца; good/bad 
manners до брыя/дрэ нныя мане ры; She has 
no manners. Яна не ўмее сябе паводзіць. ♦ in 
the manner of fml у сты лі; in a manner of 
speaking у пэ ўнай ступе ні, некато рым чы-
нам; all manner of разнаста йныя

mannered  adj. 1. мане рны 2. : well-
mannered/bad-mannered до бра вы хаваны, 
ве тлівы/дрэ нна вы хаваны, няве тлівы

manoeuvre1  n. BrE 1. мане ўр 2. pl. 
manоeuvers (вае нныя) мане ўры

manoeuvre2  v. BrE 1. манеўрава ць 
2. маніпулı раваць

manor n. BrE вялı кая сядзı ба (за гора-
дам); the manor house гало ўны буды нак на 
сядзı бе

manpower  n. рабо чыя, рабо чая 
 с ла

mansion n. вялı кі асабня  к
manslaughter n. law ненаўмы снае 

забо йства
mantle n. 1. lit. по крыва; under a man-

tle of snow/darkness пад по  крывам сне  гу/
це  мры 2. ма нтыя, манты лья ♦ take on/wear 
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the mantle of браць на сябе  адка знасць і аба-
вя зкі, не сці адка знасць

manual1 n. дапамо жнік, даве днік
manual2  adj. 1. ручны ; manual 

work/labour фізı чная пра ца 2. з ручны м кі ра-
ва ннем, неаўтаматы чны (пра машыну)

manufacture1  n. 1. fml вытво р-
часць 2. звыч. pl. manufactures econ. 
прамысло вая праду кцыя

manufacture2  v. 1. вырабля ць 
прамысло вую праду кцыю 2. выдумля ць, 
пры ду мваць (хлусню і да т.п.)

manufacturer  n. вытво рца, 
вы рабля льнік

manufacturing n. вы раб
manure  n. гной, угнае нне; organic 

manures арганı чныя ўгнае нні
manuscript n. ру капіс 
many1  n. 1. мно ства; мно гія; a good/

great many вялı кае мно ства; ве льмі шмат 2. : 
the many бо льшасць (людзей), ма сы, наро д 
♦ as many as сто лькі ж

many2 adj. (more, most) мно гія, шматлı- 
кія; in many ways разнаста йнымі спо сабамі; 
for many years на праця гу до ўгіх гадо  ў; It 
was one of my many mistakes. Гэта была адна 
з маіх шматлікіх памылак; How many people 
are here? Колькі тут людзей?

map1 п. 1. ка рта (геаграфічная) 2. план, 
схе ма ♦ off the map далёка ад лю дных ме с-
цаў; put smb./smth. on the map зрабı ць вядо-
мым, прасла віць каго -н./што-н.

map2  v. склада ць ка рту; нано сіць на 
 ка рту

maple п. клён, я вар 
mar v. псава ць; пашко джваць
Mar. (пісьмовае скар. ад March) сакавı к
marathon п. марафо н 
marble п. 1. ма рмур 2. pl. marbles дзі-

ця  чая гульня   са шкляны  мі ша  рыкамі  ♦ lo se 
one’s marbles infml звар’яце ць, з’е хаць з глу з ду

March n. сакавı к; in early March на па-
ча тку сакавіка 

march1  n. 1. марш; дэманстра цыя; on 
the march у пахо дзе, на ма ршы 2. ход, хада ; 
развіццё; прагрэ с; be on the march рабı цца 
больш папуля рным 3. mus. марш

march2  v. 1. ісцı ; маршырава ць 2. дэ-
манстрава ць; march smb. out/to the door 
прыму сіць каго -н. вы йсці/пайсцı  да дзвярэ й 

mare n. кабы ла ♦ fi nd a mare’s nest ≅ па-
пас ці па льцам у не ба

margarine n. маргары н

margin  n. 1. по ле (старонкі); in the 
margin на паля х 2. разры ў, запа с (у выбарах, 
спаборніцтвах); by/with a wide/narrow mar-
gin з вялı кім/малы м разры вам 3. край, мяжа 

marginal  adj. 1. нязна чны; міні-
мальны 2. напı саны на паля х (старонкі); 
mar ginal notes ната ткі на паля х 3. маргі-
нальны

marginalize, BrE -ise  v. ізаля-
ваць гру пу людзе й, зніжа ць ро лю гру пы лю-
дзей

marginally adv. то лькі нязна чна, у 
мало й ступе ні 

marigold n. bot. наго ткі
marijuana n. (таксама marihua-

na) марыхуа на 
marina  n. невялı чкая га вань або  

 бу хта
marinade n. марына д 
marinate v. марынава ць
marine1  п. марскı  пехацı нец; the Ma-

rine Corps AmE марска я пяхо та ♦ tell that to 
the marines infml не хлусı ; ≅ раскажы  лепш 
гэ та сваёй бабу лі

marine2  adj. марскı ; якı  ма е дачыне н-
не да мо  ра або   караблёў; marine plants 
марскı я раслı ны; marine life марска я фло ра і 
фа ўна; marine insurance марско е страхава н-
не (суднаў і грузаў)

mariner n. мара к; матро с
marital adj. шлю бны; сяме йны; mari-

tal status fml сяме йнае стано  вішча
maritime  adj. 1. марскı  2. пры-

морскі
mark1  n. 1. след; пля ма; dirty marks 

бру дныя пля мы 2. адзна ка, прыкме та; The 
work bears the marks of a genius. Твор мае 
прыкметы геніяльнасці. 3. адзна ка, ацэ нка; 
high/good marks высо кія/до брыя адзна кі 
4. hist. ма рка (грашовая адзінка ў Германіі) 
♦ be up to the mark BrE быць до брым і быць 
на нале жным узро ўні; адпавяда ць патраба-
ванням; hit/miss the mark папа сці ў цэль/
прамахну цца

mark2 v. 1. зазнача ць, адзнача ць; It’s not 
marked on the map. Гэта не адзначана на кар-
це. 2. характарызава ць; The style of the work 
is marked by simplicity and clarity. Стыль 
твора характарызуецца прастатой і яснасцю. 
3. BrE ста віць адзна ку (у школе) 4. пакіда ць 
след, пля му
mark off  phr.v. адзнача ць; выдзя-
ляць
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mark out  phr.v. расчэ рчваць, раз-
мяча ць
mark up  phr.v. павыша ць, павялı ч-
ваць; Prices were marked up every month. 
Цэны павышалі кожны месяц.

marked  adj. 1. (ве льмі) прыкмет  ны 
2. той, што знахо дзіцца пад пагро зай

markedly  adv. прыкме тна; He’s 
markedly better. Яму прыкметна лепш.

marker n. 1. ме тка; вяха  2. паказа льнік 
3. закла дка (у кнізе) 4. маркёр

market1  п. ры нак; the home market 
уну траны ры нак; the job/labour market коль-
касць незаня тых рабо чых ме сцаў; the mar-
ket economy ры начная экано міка; be on the 
market прадава цца ♦ the black market чо р-
ны ры нак

market2 v. прадава ць, збыва ць тава р
marketable adj. хо дкі
marketeer  n. прадаве ц, гандля р; a 

black marketeer гандля р на чо рным ры нку
marketing n. марке тынг
marking  n. 1. маркіро ўка 2. праве рка 

пісьмо вых рабо т і выстаўле нне адзна к 3. aeron. 
апазнава льныя зна кі

marksman  n. (pl. marksmen) вы-
да тны страло к

marmalade  п. апельсı навы або  
лімо н ны джэм 

maroon1 adj. цёмна-чырво ны
maroon2 v. пакіда ць каго -н. у неда ся-

га льным ме сцы або  ў небяспе чным стано-
вішчы

marque n. вядо мая ма рка (чаго-н.)
marquee n. 1. вялı кі тэнт 2. AmE наве с 

над увахо  дам у буды нак (гатэль, тэатр і 
да т.п.)

marquis  n. таксама marquess мар-
кı з (тытул)

marriage  n. шлюб; жанı цьба; rela-
tions by marriage сваякı  па жо нцы або   му жу; 
One in three marriages ends in divorce. З трох 
шлюбаў адзін заканчваецца разводам.

married adj жана ты; за мужам; He is a 
married man. Ён жанаты мужчына; She is a 
mаrried woman. Яна замужняя жанчына; a 
married couple сяме йная па ра; They have 
been married for 12 years. Яны жанатыя 12 га-
доў; get married пажанı цца; ажанı  цца; вы й-
сці за муж

marrow1  n. 1. таксама marrowbone 
anat. спінны  мозг 2. су тнасць

marrow2 n. BrE кабачо к

marry  v. 1. жанı цца; выхо дзіць за муж; 
браць шлюб 2. жанı ць; вянча ць

Mars  n. 1. Марс (бог вайны) 2. astron. 
Марс (планета)

marsh п. бало та, ба лоцістая мясцо  васць 
marshal1  n. 1. ма ршал 2. AmE нача ль-

нік паліцэ йскага ўча стка або  пажа рнай ка-
ман ды 3. о бер-цырымонійма йстар

marshal2  v. прыво дзіць у пара дак; вы-
стро йваць

martial art  n. (усхо дняе) вае ннае 
маста цтва (каратэ, дзюдо і да т.п.)

martial law  п. вае ннае стано  вішча; 
impose/lift martial law уве сці/адмянı ць вае н-
нае стано вішча

martyr n. (to) му чанік; паку тнік
marvel1  п. цуд, дзı ва; the marvels of 

modern science цу ды суча снай наву кі
marvel2 v. (at) дзівı цца
marvellous  аdj. дзіво сны, чаро ўны, 

цудо ўны 
marvelous AmE = marvellous
Marxism n. марксı зм
Marxist1 n. марксı ст 
Marxist2 adj. марксı сцкі
mascot n. талісма н
masculine adj. 1. мужчы нскі 2. ling. 

мужчы нскага ро ду 
masculinity  n. 1. му жнасць 

2. муж чынападо б насць
mash1  n. 1. BrE, infml (бульбяное) пюрэ  

2. ка ша (напаўвадкая маса, не абавязкова 
страва)

mash2 v. разміна ць, расціра ць
mask1 n. ма ска; a gas mask процівага з
mask2 v. маскірава ць; хава ць, уто йваць
masked  adj. у ма сцы, прыкры ты 

 ма с кай
masoсhism n. мазахı зм
masochist n. мазахı ст
mason n. 1. му ляр 2. масо н
masquerade1 n. маскара д (такса-

ма перан.)
masquerade2  v. маскірава  цца; 

прыкı двацца, выдава ць сябе  (за каго-н.)
Mass n. 1. ме са, літургı я 2. ме са (музыч-

ны харавы твор); Haydn’s Mass ме са Га йдна
mass1 n. 1. ма са 2. мно ства, вялı кая ко ль-

касць 3. pl. the masses наро дныя ма сы 
4. phys. ма са

mass2  v. збіра ць, збіра цца ў ку чу або  
нато ўп

massacre1  n. ма савае забо  йства, 
разня 
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massacre2 v. учыня ць ма савае забо  й-
ства, разню 

massage1   n. маса ж; give a 
massage рабı ць маса ж

massage2  v. 1. рабı ць маса ж 
2. падрабля ць (даныя, сведчанні і да т.п.)

masseur n. масажы ст
masseuse n. масажы стка
massive  adj. 1. вялı зны, масı ўны 

2. вель мі сур’ёзны, ця жкі (пра фізічнае ста-
новішча); a massive heart attack сур’ёзны 
сардэ чны пры ступ, ця жкі інфа ркт

mass media  n. сро дкі ма савай 
інфарма цыі 

mass-produced  adj. ма савай/
серы йнай вытво рчасці 

mast n. ма чта 
master1 n. 1. гаспада р 2. ма йстар (асаб-

ліва ў жывапісе, музыцы) 3. магı стр (вучоная 
ступень); I’ve a master’s (degree) in eco-
nomics. У мяне ступень магістра эканомікі. 
4. BrE наста ўнік 5. улада льнік саба кі 
6. капіта н (судна) 7. арыгіна л, арыгіна льны 
экзэмпля р

master2  v. авало даць; узя ць пад кан-
тро ль

masterful  adj. 1. улада рны 2. май-
стэ рскі

mastermind  n. арганіза тар, 
«галава » (часта крымінальнай справы)

Master of Arts  магı стр гума-
ніта рных наву к

master of ceremonies  n. 
1. канферансье  2. цырымонійма йстар

Master of Science  магı стр 
прыродазна ўчых наву к

masterpiece n. шэдэ ўр 
mastery  n. (of/over) 1. майстэ рства 

2. панава нне; кантро ль 
masturbate v. мастурбава  ць, ананı -

раваць
mat1  п. 1. дывано к; цыно ўка; ма та; па-

лавı к 2. падста ўка пад гара чае; сурвэ  тка 
3. што-н. перапле ценае або  зблы танае

mat2 adj. AmE ма тавы
match1 п. запа лка; a box of matches ка-

рабо к запа лак; strike a match запалı ць за-
палку

match2 п. 1. спабо рніцтва, матч; a foot-
ball match футбо льны матч 2. ро ўня; be 
more than a match for быць мацне йшым, 
разумне йшым (за праціўніка); be no match 
for быць слабе йшым (за праціўніка) 3. (for) 
то е, што падыхо  дзіць ко лерам, фасо нам і 

да т.п.; This skirt is a good match for the blouse. 
Гэтая спадніца добра падыходзіць да блузкі. 

match3 v. таксама match up 1. падыхо-
дзіць, гарманı раваць; адпавяда ць 2. зраўня ц-
ца, параўня цца; This climate can’t be matched 
anywhere in the world. Нідзе ў свеце няма та-
кога клімату.

matching  adj. якı  адпавяда е па ко-
леры, дыза йне і да т.п.

matchless adj. непараўна льны, не пе-
раўзы дзены; недася жны

mate1  n. 1. BrE, infml ся бра; workmate/
room-mate/schoolmate той, з кім ра зам 
працу еш/жыве ш у адны м пако і/ву чышся ў 
шко ле 2. AmE муж або  жо нка 3. са мка або  
саме ц (з адной пары) 4. па рная рэч, друга я з 
па ры рэ чаў; Here’s one sock, where is its mate? 
Вось адна шкарпэтка, дзе ж другая? 5. naut. 
памо чнік капіта на

mate2 n. мат (у шахматах) 
mate3  v. спаро ўваць, спаро ўвацца; злу-

чаць, злуча цца
material1  п. 1. матэ рыя, тканı на 

2. матэрыя л (у розных знач.); інфарма цыя; 
building materials будаўнı чыя матэрыя лы; 
teaching material вучэ бны матэрыя л

material2 adj. 1. матэрыя льны 2. ва ж-
ны, ва жкі

materialism n. матэрыялı зм
materialist n. матэрыялı ст
materialize, BrE -ise  v. 1. ма-

тэрыялізава цца, стаць рэа льным/рэа льнасцю 
2. з’явı цца нечака ным і дзı ўным чы нам

materially  adv. 1. зна чным чы нам, 
у зна чнай ступе ні; They are not materially dif-
ferent. Яны не адрозніваюцца значным чы-
нам. 2. матэрыя льна

maternal  adj. мацяры нскі; maternal 
instincts мацяры нскія інсты  нкты; maternal 
grandfather/aunt дзед/цётка па ма  тчынай 
 лı ніі

maternity п. мацяры нства; materni-
ty leave во дпуск у су вязі з нараджэ  ннем 
дзіця ці; a maternity home радзı льны дом; 
maternity benefi ts/pay/allowance грашо вая 
дапамо га жанчы не ў су вязі з нараджэ  ннем 
дзіця ці

math п. AmE, infml матэма тыка
mathematical  adj. 1. матэма-

тыч ны 2. дакла дны a mathematical certainty 
по ўная ўпэ  ўненасць (што нешта адбудзец-
ца); a mathematical chance (of) ве льмі малы  
ша нец

mathematician n. матэма тык
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mathematics n. матэма тыка 
maths п. BrE, infml матэма тыка
matinee  п. дзённае прадстаўле  нне, 

дзённы сеа нс
matrices pl. → matrix
matrix  n. (pl. matrices or matrixes) 

1. ма трыца 2. anat. ма тка 
matron  n. 1. сястра -гаспады ня (у 

баль ніцы); медсястра  (у школе) 2. fml кабе та, 
заму жняя жанчы на ў гада х, ма ці сям’ı 

matt adj. BrE = matte
matte adj. ма тавы
matter1 n. 1. спра ва; What’s the matter?/

Is anything the matter? У чым справа?; There’s 
something the matter. infml Нешта не так, 
нешта здарылася; There’s nothing the matter. 
Усё як мае быць; It’s a matter of taste. Гэта 
справа густу; the heart/crux of the matter су-
тнасць спра вы; the subject matter тэ ма 
(кнігі, фільма) 2. pl. matters сітуа цыя; make 
matters worse пагарша ць сітуа цыю 3. матэ-
рыя; рэ чыва 4. матэрыя л (пра кнігі, газеты і 
да т.п.); reading matter матэрыя л для чыта н-
ня ♦ as a matter of fact на са май спра ве; no 
matter : No matter how hard I tried I couldn’t 
open the door. Як я ні стараўся, я не мог ад-
чыніць дзверы.

matter2  v. быць ва жным, мець значэ н-
не; It doesn’t matter. Гэта не важна; It matters 
a lot/a great deal. Гэта вельмі важна; Money is 
the only thing that matters to them. Грошы – 
гэта адзіная рэч, важная для іх.

matter-of-fact  adj. абыя кавы, 
раўнаду шны, якı  не выка звае нія кіх эмо цый, 
пачу ццяў (у размове пра што-н. хвалю ючае, 
страшнае, непрыемнае); сухı ; празаı чны

mattress n. матра ц; сяннı к 
mature1  аdj. 1. даро слы; ста  лы; ma-

ture age ста лы ўзро ст 2. даспе лы (пра віно, 
сыр і да т.п.)

mature2 v. 1. вы расці, стаць даро  слым 
(фізічна і духоўна) 2. даспе ць (пра віно, сыр і 
да т.п.)

maturity  n. ста лы ўзро ст; по ўнае 
развіццё

maul  v. 1. ра ніць; няве чыць, кале чыць 
2. рэ зка крытыкава ць (кнігу, п’есу і да т.п.)

mauve adj. ружава та-ліло вы
maverick n. 1. індывідуалı ст, «бе лая 

варо на» 2. дысідэ нт
max n. 1. infml са мае бо льшае; It’ll cost 

about ten dollars max. Гэта будзе каштаваць 
самае большае каля дзесяці долараў. ♦ to the 
max infml з усıх сіл, з усяе  сı лы/мо цы

maxim n. 1. пра віла паво дзін, пры н-
цып (асабліва ў форме афарызма або пры-
маўкі) 2. афары зм, ма ксіма

maxima pl. → maximum
maximize, BrE -ise v. максіма льна 

павялı чваць
maximum n. (pl. maxima or max-

imums) (of) ма ксімум, найбо льшая ко лькасць
May п. май, тра вень; in May у ма і/тра ўні; 

next/last May у насту пным/у апо шнім ма і/
тра ўні; on 6th May/on May 6th шо стага ма я/
тра ўня

may  v. (might) 1. (азначае меркаванне, 
якое мяжуе з няўпэўненасцю) магчы ма, мо жа 
быць; They may be late. Яны могуць спаз-
ніцца./Магчыма, яны спазняюцца. 2. fml мо-
жа (азначае дазвол); May I speak to the man-
ager? Магу я пагаварыць з менеджарам?; 
May I say/ask/suggest? fml (Ці) магу я сказаць/
спытаць/прапанаваць? 3. магчы ма (суад-
носіць магчымасць дзеяння з прошлым ча-
сам); They may have come in our absence. 
Магчыма, яны прыходзілі, калі мы адсутні-
чалі. 4. fml (азначае пажаданне або надзею); 
May you be happy! Няхай вам шчасціць! ♦ be 
that аs it may fml так таму  і быць; may/might 
as well infml што ж, нічо га не застае ц ца, як; 
I may as well go to the movies. Нічога не 
застаецца, як пайсці ў кіно.

maybe adv. infml магчы ма, мо жа быць; 
Maybe I am wrong about the date, I don’t know. 
Магчыма, я памыляюся наконт даты, я не 
 ведаю.

May Day n. Пе ршае ма я (свята)
Mayday n. «памажы це» (міжнародны 

радыёсігнал бедства ад самалёта/судна, 
што апынуліся ў небяспецы)

mayhem n. сумятня , мітусня , па ніка; 
There was complete mayhem after the explo-
sion. Пасля выбуху пачалася сапраўдная 
паніка.

mayn’t infml скар. ад may not
mayo  n. (скар. ад mayonnaise) infml 

ма янэ з
mayonnaise n. маянэ з
mayor n. мэр (горада)
mayoress n. 1. мэр-жанчы на 2. жо нка 

мэ ра 
maze n. лабіры нт 
MBA n. (скар. ад Master of Business 

Administration) 1. ступе нь магı стра бı знес-
адміністрава ння 2. чалаве к, якı  ма е гэ тую 
ступе нь
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MC  n. 1. (скар. ад Master of Ceremo-
nies) канферансье  2. AmE (пісьмовае скар. ад 
Member of Congress) кангрэсме н

McCoy  n. : ♦ the real McCoy infml 
сапра ўдны, не іміта цыя або  падро бка (асаб-
ліва пра што-н. каштоўнае)

MD n. 1. (скар. ад Doctor of Medicine) 
до ктар медыцы ны 2. BrE (скар. ад managing 
director) выкана ўчы дырэ ктар

me  pron. мяне , мне, мной, я; Give me 
that book. Дай мне тую кніжку; He’s two years 
younger than me. Ён на два гады маладзейшы 
за мяне; Mary and me are off to London. Мэ ры 
і я едзем у Лондан.

meadow n. луг 
meager AmE = meagre
meagre  adj. BrE малы , недастатко вы; 

meagre wages мала я зарпла та; a meagre diet 
недастатко вае харчава нне

meal  n. яда  (снеданне, абед або вячэра); 
We have three meals a day. Мы ядзім тры разы 
ў/на дзень; go out for a meal пайсцı  
ў рэстара н або  кафэ  ♦ make a meal of infml 
патра ціць бо лей ча су і намага нняў (на 
што-н.), чым неабхо дна

mean1  n. : the mean сярэ дняя велічыня , 
ко лькасць, лı чба і да т.п. ♦ the golden mean 
залата я сярэ дзіна

mean2 adj. сярэ дні; the mean rate of con-
sumption сярэ дняя велічыня /ко лькасць 
спажыва ння

mean3 adj. 1. (to) нядо бры, благı , по длы; 
Don’t be so mean to me! Не будзь такім 
нядобрым да мяне. 2. (with) BrE скупы ; She 
has always been mean with money. Яна заў-
сёды была скупая на грошы. 3. AmE зло сны, 
злы; Be careful, that’s a mean dog. Будзь асця-
рожным, гэты сабака злы. 4. бе дны і бру дны 
(пра месца) 5. AmE, infml выда тны, спры тны 
6. пасрэ дны ♦ be no mean athlete/performer 
быць выда тным/спры тным спартсме нам/
выкана ўцам 

mean4  v. (meant) 1. азнача ць, зна чыць, 
мець значэ нне; What does this sign mean? 
Што азначае гэты знак? 2. мець на ўва зе; Do 
you mean me? Вы маеце на ўвазе мяне? 
3. хаце ць; мець наме р, наме рвацца (што-н. 
сказаць, зрабіць і да т.п.); What do you mean 
(by that)? Што вы хочаце (гэтым) сказаць?; 
You don’t mean it! Няўжо? Вы гаворыце гэта 
сур’ёзна?; I didn’t mean to offend you. Я не 
хацеў вас пакрыўдзіць. 4. прызнача ць; This 
present is meant for you. Гэты падарунак 
прызначаны для вас.

meander v. 1. вı цца (пра рэчку, даро-
гу) 2. бадзя цца, вандрава ць (без мэты) 3. га-
вары ць бязла дна

meaning п. (of) 1. значэ нне, сэнс; This 
word has several meanings in English. У ан-
глійскай мове гэтае слова мае некалькі зна-
чэнняў; get/catch/understand smb.’s meaning 
зразуме ць каго -н. 2. ідэ я, сэнс (кнігі, фільма і 
да т.п.) 3. infml мэ та, сэнс (жыцця, працы)

meaningful  adj. 1. якı  ма е сэнс; a 
meaningful look/smile выра зны по зірк/вы-
разная ўсме шка 2. сур’ёзны; ва  жны; кары  сны

meaningfully  adv. 1. сур’ёзна; вы-
ра зна 2. зна чна, у зна чнай ступе ні

meaningless  аdj. бяссэ нсавы, бес-
сэнсо ўны 

meanness  n. 1. по дласць, нı засць 
2. ску пасць 3. пасрэ днасць; убо ства 4. бе д-
насць

means n. (pl. means) 1. (of) ме тад; сро-
дак; сістэ ма; That’s the most effective means of 
advertising. Гэта самы эфектыўны спосаб/
сродак рэкламы; a means of transport BrE 
тра нспартныя сро дкі, тра нспарт; by honest/
fair means чэ сным, добрасумле нным/спра-
вядлı вым шлях ам 2. рl. means гро шы; дахо д; 
beyond your means (кашту е) больш, чым вы 
мо жаце сабе  дазво ліць; within your means 
(кашту е) сто лькі, што вы мо жаце сабе  дазво-
ліць; a man/woman of means fml бага тая, 
замо жная асо ба, асо ба са сро дкамі 3. : the 
means of production econ. сро дкі вытво р-
часці ♦ by all means абавязко ва, зразуме ла; 
Can I call you later? – By all means. Магу я 
патэлефанаваць вам пазней? – Абавязкова; 
by means of fml шля хам, ме тадам; by no 
means/not by any means ні ў я кім ра зе, зусı м 
не (так); He is not a bad man, by any means. 
Ён зусім не дрэнны чалавек.

meant past, p.p. → mean4

meantime adv. : ♦ (in the) meantime 
гэ тым/тым ча сам, у гэ ты/той праме  жак ча су 
(паміж дзвюма падзеямі); for the meantime 
BrE паку ль (што), да таго  ча су; John will be 
here in a couple of hours. For the meantime 
have a bit of rest. Джон будзе тут праз 
гадзіну-другую. Да таго часу адпачні 
крышку.

meanwhile  n., adv. 1. : (in the) 
meanwhile тым ча сам, у гэ ты/той праме  жак 
ча су (паміж дзвюма падзеямі) 2. : My earn-
ings fell. Meanwhile the prices went up by 10%. 
Мой заробак паменшыўся, тады як цэны 
ўзняліся на 10%.
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measles n. med. адзёр 
measure1  n. 1. ме ра, крок; take drastic 

measures прыма ць суро выя ме ры 2. ме ра, па-
ме р; in full measure fml по ўнасцю 3. ступе нь 
4. ме рка; адзı нка; А centimetre is a measure of 
length. Сантыметр – адзінка (мера) даўжыні. 
5. mus. такт ♦ beyond measure fml ве льмі 
вялı кі або  ве льмі мно  га; made to measure 
BrE зро блены на зака з; in a/some measure у 
пэ ўнай ступе ні; in large measure у вялı кай 
ступе ні

measure2 v. 1. вымяра ць; an instrument 
for measuring electrical current інструме нт 
для вымярэ ння электры чнага то  ку 2. ацэ нь-
ваць; What criteria can we use to measure the 
progress in this fi eld? Якімі крытэрыямі мы 
можам ацаніць прагрэс у гэтай галіне? 
3. мець паме ры, велічыню ; The room measu-
res 16 by 12 feet. Пакой мае памеры 16 на 
12 футаў.
measure out  phr.v. адмяра ць (ад 
большай колькасці); Measure out 50 grams of 
sugar. Адмерай(це) 50 грамаў цукру. 

measurement  n. 1. звыч. pl. mea-
surements паме ры (даўжыня, вышыня і 
да т.п.); make/take measurements вымя-
раць; What are your waist measurements? Які 
памер вашай таліі? 2. вымярэ  нне

meat n. 1. мя са; meat and drink стра вы і 
напо і 2. (of) су тнасць, што-н. ціка  вае або  
важ нае (у размове, кніжцы і да т.п.); the 
meat of the story су тнасць апавяда ння; meat 
and potatoes AmE, infml са мая ва жная ча стка 
дыску сіі ♦ meat and drink to smb. то е, што 
падаба ецца або  лёгка дае цца каму -н.; easy 
meat той, яко га лёгка падману ць

Mecca  n. 1. Ме кка (горад) 2. mecca 
(for) ме кка, ме сца пало мніцтва; Florence is a 
mecca for students of Art History. Фларэнцыя – 
месца паломніцтва для тых, хто вывучае 
гісторыю мастацтва.

mechanic n. меха нік
mechanical adj. 1. механı чны (так-

сама перан.); a mеchanical reaction механı ч-
ная рэа кцыя 2. фізı чны; the mechanical 
properties of gases фізı чныя я касці га заў

mechanically  adv. 1. механı чна, 
аўтаматы чна 2. машына льна

mechanics  n. меха ніка; applied 
mechanics прыкладна я меха ніка; the mecha-
nics of (doing) smth. спо саб дзе яння (чаго -н.); 
тэ хніка выкана ння

mechanism  n. механı зм (у розных 
знач.)

mechanize, BrE -ise v. механізава ць
medal  n. 1. меда ль; an Оlympic gold 

medal алімпı йскі залаты   меда ль 2. mil. о рдэн
medalist AmE = medallist
medallist  n. BrE медалı ст; медалı-

стка
meddle v. 1. (in/with) уме швацца; I wish 

you wouldn’t meddle in my affairs. Калі ласка, 
не ўмешвайся ў мае справы. 2. (with) (неас-
цярожна) чапа ць што-н.

media1  n. the media сро дкі ма савай 
інфарма цыі, CMI; media coverage асвятле н-
не ў СМІ (якой-н. падзеі); The media have 
launched a bitter attack on the Minister of Edu-
cation. Сродкі масавай інфармацыі распачалі 
жорсткую атаку на міністра адукацыі.

media2 pl. → medium1

mediaeval adj. = medieval
mediate  v. 1. fml уплыва ць; Child 

mortality is mediated by economic factors. Эка-
намічныя фактары ўплываюць на дзіцячую 
смяротнасць. 2. (between) міры ць (двух 
людзей або дзве групы); ула джваць (сварку і 
да т.п.)

medic  n. infml 1. до ктар 2. студэ нт-
медык

medical1  n. (таксама medical exami-
nation) медыцы нскі агля д

medical2  adj. медыцы нскі, меды чны; 
a medical college медыцы нскае вучы лішча; 
The disease required urgent medical attention. 
Хвароба патрабавала неадкладнага меды-
цын скага ўмяшання.

medication n. ле кі, ляка рствы; ме-
дыкаме нты; be on medication лячы цца, пры-
ма ць ляка рствы

mediсinal  adj. лячэ бны; medicinal 
properties лячэ бныя я касці; mediсinal herbs 
ле кавыя раслı ны 

medicine n. 1. медыцы на; study medi-
cine вывуча ць медыцы ну 2. ляка рства (асаб-
ліва якое п’юць); take medicine прыма ць/піць 
ляка рства ♦ take one’s medicine (like a man) 
прыма ць непрые мную сітуа цыю/па кара нне 
без ска ргаў

medieval  adj. 1. сярэдневяко вы, 
сярэд няве чны; medieval literature сярэдне-
вяко вая літарату ра 2. joc. ве льмі стары  або  
старамо  дны

mediocre  adj. пасрэ дны; a medio-
cre student/fi lm пасрэ дны студэ нт/фільм

mediocrity n. пасрэ днасць
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meditate  v. 1. быць у ста не медыта-
цыі 2. (on/upon) сур’ёзна заду  мвацца (аб 
чым-н.) 3. fml замышля ць (што-н. дрэннае)

meditation  n. 1. медыта цыя 
2. (глыбо кі, сур’ёзны) ро здум

medium1  n. (pl. media, mediums) 
1. (pl. media) сро дак камуніка цыі (газеты, 
тэлебачанне і да т.п.) 2. (for) сро дак перада -
чы ідэ  й (пра мастацкія творы); a medium of 
instruction мо ва выклада ння 3. (pl. mediums) 
ме дыум

medium2  adj. сярэ дні (пра памер, 
рост і да т.п.); of medium height/length 
сярэ дняй вышынı /даўжынı ; of medium size 
сярэ дніх паме раў

medium-sized  adj. сярэ дніх 
паме раў 

medley  n. 1. мешанı на, су месь ро зных 
рэ чаў; a medley of architectural styles ме-
шанı на ро зных архітэкту рных сты ляў 2. mus. 
папуры  3. sport камбінава ная эстафе та (у 
плаванні)

meek  adj. мя ккі; пако рлівы; meek and 
mild надзвы чай спако йны і мя ккі

meet v. (met) 1. сустрака ць, сустрака цца; 
Meet me at 6.00. Сустракай мяне ў 6.00. 
2. спатка ць, сустрэ ць каго -н. упершыню , 
пазнаёміцца; He met his wife at university. Ён 
пазнаёміўся з жонкай ва ўніверсітэце; 
Pleased to meet you. BrE Nice meeting you. 
AmE Рады пазнаёміцца з вамі. 3. збіра цца; 
засяда ць (пра камітэт, групу і да т.п.); Our 
committee meets once a month. Наш камітэт 
збіраецца раз на месяц. 4. : meet a demand/
need/requirement задавальня  ць патрабава н-
не/неабхо  днасць 5. : meet debts/expenses/
costs вы плаціць запазы чанасць/выда  ткі/кошт 

meeting n. 1. сход; hold a meeting пра-
во дзіць сход; attend a meeting прысу тнічаць 
на схо дзе; be in/at a meeting быць на схо дзе 
2. сустрэ ча; I’ll never forget our fi rst meeting. 
Ніколі не забуду нашу першую сустрэчу. 
3. sport спабо рніцтва, сустрэ ча

megabyte n. comput. мегаба йт
melancholy1 n. fml меланхо лія, сум
melancholy2  adj. меланхалı чны, 

 су мны
mellow adj. 1. мя ккі, цёплы (пра колер, 

гук і да т.п.) 2. infml мя ккі, спако йны, спа-
чува льны, дабраду шны

melodic adj. мелады чны
melodrama n. меладра ма

melodramatic  adj. мела дра-
маты чны

melody п. мело дыя 
melon п. ды ня
melt v. 1. та яць, растава  ць; The snow has 

melted. Снег растаў. 2. растапля ць, расто п-
ліваць; Melt the butter. Растапі масла. 
3. змякча ць; змякча цца (перан.); His heart 
melted when he saw her tears. Яго сэрца па-
мякчэла, калі ён убачыў яе слёзы.
melt away phr.v. паступо ва зніка ць

member п. 1. член, ся  бра (клуба, гру-
пы, арганізацыі); club/union/party members 
чле ны клу ба/прафсаю за/па ртыі; UN member 
states/countries краı ны − чле ны ААН; a full 
member паўнапра ўны член 2. прадстаўнı к 
(групы людзей, жывёл); The lion is a member 
of the cat family. Леў – прадстаўнік сям’і ка-
ціных; a member of staff супрацо ўнік (фір-
мы, кампаніі і да т.п.)

Member of Parliament п. 
член парла мента

membership  n. 1. чле нства; I must 
renew my membership of the tennis club. Я 
павінен узнавіць членства ў тэнісным клубе; 
a membership card чле нская ка ртка 2. усе  
чле ны (клуба, арганізацыі і да т.п.); How did 
the membership vote? Як прагаласавалі члены 
клуба/партыі? 3. ко лькасць чле наў; What is 
the membership of your organisation? Колькі 
членаў у вашай арганізацыі?

membrane n. мембра на, перапо нка
memento  n. (pl. mementos) (of) 

сувенı р, па мятная рэч
memo n. (pl. memos) каро ткая запı ска 

супрацо ўніку (той жа кампаніі або арга ні-
зацыі)

memoir  n. 1. pl. memoirs мемуа ры, 
успамı ны 2. fml каро ткі на рыс, арты кул (аб 
кім-н. або чым-н. добра знаёмым для аўта ра)

memorabilia n. pl. кале кцыя па-
мятных рэ чаў (у сувязі з кім-н. або чым-н.)

memorable  adj. (for) па мятны 
(вельмі прыемны, незвычайны)

memoranda  pl. → memoran-
dum

memorandum  n. (pl. memo-
randa or memorandums) 1. fml мемара ндум; 
дыпламаты чная но та 2. дакладна я запı ска; 
пісьмо вая даве дка

memorial n. (to) по мнік
Memorial Day n. Дзень па мяці 

(нацыянальнае свята ў ЗША, якое адзнача-
ецца ў апошні панядзелак мая)
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memorize, BrE -ise  v. запаміна ць, 
заву чваць (словы, мелодыю і да т.п.)

memory  n. 1. па мяць; have a good/
bad memory (for) мець до брую/дрэ нную па-
мяць (на); have a short/long memory ху тка 
забыва ць/до ўга по мніць; lose one’s memory 
тра ціць па мяць; do smth. from memory ра-
бıць што-н. па па  мяці; within/in living 
memory нако лькі па мятаюць (жывы я) лю дзі; 
within smb.’s memory пры чыёй-н. па мяці, 
на па мяці каго -н. 2. звыч. pl. memories (of) 
успамı ны; memories of the war успамı ны пра 
вайну  3. comput. па мяць ♦ in memory of smb./
to the memory of smb. у па мяць (каго-н.); if 
(my) memory serves me well/correctly калı  
па мяць мяне  не падво дзіць

men pl. → man
menace1  n. (to) пагро за; a menace to 

society пагро за грама дству
menace2 v. пагража ць
menacing  adj. пагро злівы, пагра-

жальны 
mend1 n. : be on the mend infml па ляп-

ша цца; папраўля цца; ачу ньваць (пасля хва-
робы)

mend2  v. 1. BrE рамантава ць, пра віць 
2. зашыва ць дзı рку (на адзенні); цырава ць 
3. BrE, dated папраўля цца, ачу ньваць (пасля 
хваробы) 4. канча ць сва рку, выпраўля ць 
сітуа цыю ♦ mend (one’s) fences стара цца 
паміры цца, пале пшыць адно сіны

meningitis n. med. менінгı т
menopause  n. med. менапа ўза, клı-

макс, клімактэ  рый
menstrual adj. менструа льны
menstruate v. fml менструı раваць
menstruation n. fml менструа цыя
menswear n. мужчы нскае адзе нне 
mental adj. 1. разумо вы; mental devel-

opment развіццё ро зуму 2. псіхı чны, з хво-
рай псı хікай; mental patients псіхı чныя хво-
рыя 3. псіхіятры чны; a mental hospital 
псіхіятры чная бальнı ца 4. BrE, slang вар’я цкі 

mentality  n. менталітэ  т, мента ль-
насць; разуме нне, ста ўленне 

mention1 n. (of) зга дванне, успаміна  н-
не; спасы лка; there’s no mention (of) нічо га 
не гаво рыцца (пра); make no mention (of) 
нічо га не сказа ць (пра)

mention2  v. успаміна ць, зга дваць; it’s 
worth mentioning ва рта сказа ць; mentioned 
above аб чым ішла  гаво рка вышэ й ♦ not to 
mention не гаво рачы/не ка жучы ўжо пра; 

don’t mention it infml калı  ла ска (у адказ на 
падзяку)

mentor  n. fml наста ўнік; дара дчык, 
ме нтар

menu  n. 1. меню ; Is there any fi sh on 
the menu? Ці ёсць у меню рыба? 2. comput. 
меню 

MEP n. (pl. MEPs) (скар. ад Member 
of European Parliament) член Еўрапе йскага 
парла мента

mercantile  adj. fml гандлёвы; ка-
мерцы йны

mercenary  n. наёмнік, наёмны 
жаўне р 

merchandise n. fml тава ры
merchandising  n. мерчанда й-

зінг, стымулява нне про дажу
merchant n. буйны  гандля р 
merchant bank n. камерцыйны  

банк
merciful adj. міласэ  рны
mercifully  adv. на шча сце; His suf-

ferings were mercifully short. Яго пакуты, на 
шчасце, працягваліся нядоўга.

merciless adj. жо рсткі, неміласэ  рны
Mercury  n. astron. Мерку рый (пла-

нета)
mercury п. chem. ртуць 
mercy  n. жа ласць, спага да; міласэ  р-

насць; лı тасцівасць; have mercy (on) шка-
дава ць, быць міласэ рным; it’s a mercy infml 
гэ та шча сце (што); It’s a mercy no one was 
near during the explosion. Гэта шчасце, што 
нікога не было паблізу ў час выбуху; a mercy 
fl ight/mission выратава льны палёт/вырата-
вальная мı сія ♦ at the mercy of ца лкам пад 
ула дай, на мı ласці

mere  аdj. нязна чны; звыча йны; про сты; 
He’s a mere clerk. Ён усяго толькі клерк; She 
is a mere child. Яна яшчэ зусім дзіця.

merely adv. то лькі; про  ста; This is mere-
ly the latest example of his cruelty. Гэта толькі 
апошні прыклад яго жорсткасці; It’s not mere-
ly broken, it’s ruined. Гэта не проста па ла-
мана, гэта канчаткова знішчана.

merge  v. 1. (into/with) аб’ядно ўвацца; 
злуча цца; зліва  цца; The two countries merged 
into one. Абедзве краіны аб’ядналіся ў адну; 
Her life merged with his. Яе жыццё злучылася 
з яго (жыццём). 2. аб’ядно ўваць; злуча ць; 
зліва ць 

merger n. аб’ядна нне; злучэ нне; зліццё
meridian п. мерыдыя н 
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meringue  n. мерэ нга (тып пірож-
нага)

merit n. 1. ва ртасць; a work of great ar-
tistic merit твор вялı кай маста цкай ва ртасці 
2. pl. merits до брыя я касці; перава гі, плюсы ; 
I don’t see any merits in being rich. Я не бачу 
ніякіх плюсоў у багацці. 3. заслу га; judge 
smb. on merit судзı ць каго -н. па заслу гах; 
Everyone is selected on merit. Кожнага выбі-
раюць па заслугах. 

mermaid n. руса лка
merry  аdj. 1. вясёлы; (А) Merry Christ-

mas! Вясёлых Каляд! 2. BrE, infml на пад-
пıтку 

merry-go-round n. карусе ль 
mesh1  n. се тка; wire mesh металı чная 

 се тка 
mesh2 v. зліва цца; быць у сула ддзі
mesmerize, BrE -ise v. 1. гіпна ты-

зава ць 2. зачаро ўваць
mess1  n. 1. бязла ддзе, непара  дак; блыта-

нı на; be in a mess быць у бязла ддзі; make a 
mess (of) infml сапсава ць; наблы таць 2. infml 
ця жкія абста  віны; заблы таная сітуа цыя; get 
into a mess апыну цца ў ця жкіх абста  вінах/
заблы танай сітуа цыі

mess2  n. mil. стало ўка, клуб-стало  ўка; 
каю т-кампа нія

mess3 v. infml пэ цкаць
mess about  phr.v. 1. валаво дзіц-
ца, важда цца 2. калупа цца, мару дзіць
mess around  phr.v. = mess 
about
mess up  phr.v. 1. пэ цкаць 2. пра-
валь ваць 3. пераблы тваць; His late arrival 
messed up our plans. Яго спазненне зблытала 
нашы планы.

message  n. 1. паведамле нне; leave a 
message for smb. пакı нуць паведамле нне для 
каго -н. 2. пасла нне 3. ідэ я (кнігі, п’есы і 
да т.п.) ♦ get the message infml зразуме ць

messenger  n. пасы льны, кур’е р; 
сувязны 

messiah n. месı я
Messrs  n. BrE (ужываецца перад 

проз вішчамі дзвюх ці болей асоб, а таксама 
ў назвах фірм або кампаній) : to Мessrs... 
спа дара м... 

messy adj. 1. бру дны, неаха йны 2. скла-
да ны, заблы таны (пра сітуацыю, стан рэчаў)

met past, p.p. → meet
metabolic adj. biol. метабалı чны
metabolism n. bіol. метабалı зм

metal n. мета л 
metalanguage  n. ling. мета-

мова
metallic adj. 1. металı  чны 2. мета-

лı чны, падо бны да мета лу (пра гук, бляск і 
да т.п.)

metallurgy  n. металу ргія; powder 
metallurgy парашко вая металу ргія

metamorphosis  n. (pl. meta-
morphoses) метамарфо за, пераўтварэ  нне, 
 (по ў нае) змяне нне

metaphor n. (for) мета фара
metaphorical adj. метафары чны
metaphysical adj. метафізı чны
mete  v. fml : mete out punishment выно-

сіць прысу д; вызнача ць пакара нне
meteor n. astron. метэо р
meteorite n. astron. метэары т
meteorological  adj. метэ ара-

лагı чны
meteorologist n. метэаро лаг
meteorology n. метэарало гія
meter1 n. 1. лічы льнік; an electricity/gas 

meter электры чны/га завы лічы льнік; a park-
ing meter лічы льнік на аўтастая  нцы 2. AmE 
= metre

meter2  v. вымяра ць лічы льнікам (коль-
касць вады, электрычнасці, газу і да т.п.)

methane n. chem. мета н
method  n. (of/for) 1. ме тад, спо саб, 

сро дак; сістэ  ма; teaching methods ме тады 
навуча ння; a new method of cure/application 
но вы спо саб лячэ ння/карыста  ння; a man of 
method метады чны чалаве  к 2. pl. methods 
мето дыка

methodical  adj. метады чны, сістэ-
маты чны 

Methodist n. relig. метады ст, пасля-
до ўнік вучэ  ння метады сцкай царквы 

methodology n. метадало гія
meticulous  adj. (in/about) ве льмі 

ўва жлівы да дро бязяў, педанты чны; пры-
дзıрлівы

metre п. BrE 1. метр (адзінка даўжыні) 
2. метр (вершаваны памер)

metric adj. метры чны; the metric sys-
tem метры чная сістэ ма; a metric ton метры ч-
ная то на (= 1000 кг)

metro  n. метро ; travel on the metro/
by metro е хаць у метро 

metropolis  n. 1. сталı ца 2. буйны  
го рад, цэнтр дзелаво га і культу рнага жыцця 

metropolitan1  n. relig. мітра па-
лı т; бı скуп, епı скап
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metropolitan2 adj. якı  ма е адно-
сіны да буйно га го рада або   сталı цы; the met-
ropolitan police палı цыя вялı кага го рада

mettle n. сме ласць; рашу  часць; a man of 
mettle чалаве к з хара ктарам ♦ be on one’s 
mettle быць гато вым да (сур’ёзных) выпра-
бава нняў

mew1 n. мя ўканне
mew2 v. мя ўкаць 
Mexican1 n. мексіка нец; мексіка нка
Mexican2 adj. мексіка нскі
mezzo-soprano  n. mus. (pl. 

mezzo-sopranos) ме цца-сапра на
mg (пісьмовае скар. ад milligram) мілігра м
MHz (пісьмовае скар. ад megahertz) electr. 

мегаге рц, МГц
mice pl. → mouse
Mickey Mouse adj. infml несур’ёз-

ны; нязна чны; непатрэ бны
microbe n. мікро б
microbiology  n. мікра бія-

ло гія 
microchip n. мікрачы п
microelectronics  n. мік-

ра электро ніка
microorganism  n. мікра-

арганı зм
microphone n. мікрафо н 
microprocessor  n. мікра-

пра цэ сар
microscope n. мікраско п
microwave  n. (таксама micro-

wave oven) мікрахва левая печ
midday  n. по ўдзень, двана ццаць га-

дзı н; at midday у по ўдзень
middle1  n. сярэ дзіна; сярэ  дняя ча стка; 

in the middle of the room пасярэ  дзіне пако я; 
in the middle of the night сяро д но чы

middle2  adj. сярэ  дні; the middle fi nger 
сярэ дні па лец

middle age n. сярэ дні ўзро  ст 
middle-aged adj. сярэ дняга ўз рос ту
Middle Ages  n. the Middle Ages 

сярэ днія вякı , сярэдняве чча 
middle class1  n. the middle class 

сярэ дні клас, сярэ  днія слаı  грама дства
middle-class2  adj. 1. якı  нале жыць 

да сярэ дніх слаёў грама  дства 2. буржуа зны; 
a middle-class upbringing буржуа знае вы ха-
ва нне

Middle Eastern adj. блізкаўсхо дні
middleman n. (pl. -men) пасрэ  днік

middle school n. сярэ дняя шко ла (у 
Англіі для дзяцей ва ўзросце 9–13 гадоў; у 
ЗША для дзяцей ад 11 да 14 гадоў )

Midlands  n. the Midlands цэнт-
раль ная ча стка Англіі

midnight n. по ўнач; at midnight апо ў-
начы

midst  n. сярэ дзіна ♦ in the midst of 
сяро д (натоўпу і да т.п.); у час (пра якую-н. 
падзею); in our midst fml сяро д нас

midsummer  n. сярэ дзіна ле та; 
Mid summer(’s) Day дзень Свято га Яна (24-га 
чэрвеня)

midway  adv. на паўдаро зе; пасярэ -
дзіне, усярэ дзіне

midwife n. акушэ рка; павіту  ха
might1  n. fml магу тнасць, сı ла; with all 

one’s might з усяе  сı лы ♦ with might and 
main fml з усяе  сı лы, на ўсю моц

might2 v. 1. past → may 2. магчы ма, мо-
жа быць; You might be right. Магчыма, вы 
маеце рацыю; The two countries might go to 
war. Гэтыя дзве краіны могуць распачаць 
вайну; You might not have noticed the road 
sign. Вы, магчыма, не заўважылі знак на 
дарозе. 3. мог бы, магла  б, маглı  б (азначае 
моцны папрок, дакор); You might have told me 
that before! Ты мог бы сказаць мне пра гэта 
раней! 4. fml мо жна (азначае просьбу 
ў ветлівай форме); Might I make a suggestion? 
Магу я зрабіць прапанову?

mightn’t v. скар. ад might not
mighty1 adj. fml магу тны; мо цны; вялı з-

ны, ве лічны
mighty2  adv. infml ве льмі; It’s mighty 

good to see you. Вельмі прыемна ўбачыцца з 
табой.

migraine n. med. мігрэ нь
migrant n. 1. перасяле нец (асабліва 

ў пошуках працы) 2. пералётная пту шка; 
вандро ўная жывёліна

migrate  v. мігры раваць; перасяля ц-
ца; вандрава ць

migration  n. мігра цыя, перамяш-
чэн не, перасяле нне

mike n. infml = microphone
milage = mileage 
mild adj. спако  йны, мя  ккі; лёгкі; далі-

ка т ны; a mild climate мя ккі клı мат; a mild 
illness лёгкае захво рванне; a mild character 
спако йны хара ктар 

mildly  adv. мя кка, лёгка; даліка тна 
♦ to put it mildly мя кка ка жучы
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mile  n. 1. мı ля (≈ 1609 м) 2. pl. miles 
 ве льмі вялı кая адле гласць; We were miles away 
from home. Мы былі вельмі далёка ад дому. 
♦ miles better шмат ле пей; miles older на-
мно га старэ йшы; be miles away не зважа ць, 
што ро біцца/гаво  рыцца наво кал; go the extra 
mile прыклада ць дадатко выя намага нні (каб 
дабіцца пэўнай мэты); Neither of the parties 
seems willing to go the extra mile for peace. 
Здаецца, абодва бакі не жадаюць прыкладаць 
дадатковых намаганняў дзеля міру. 

mileage  n. 1. адле гласць (у мілях), 
про йдзеная аўтамабı лем; What mileage did 
you do yesterday? Якую адлегласць вы пра-
ехалі ўчора? 2. прабе г аўтамабı ля на адзı нку 
гару чага 3. кары сць, вы гада

milestone  n. 1. (in) вяха  2. ка мень 
пры даро зе (з адзначанай на ім адлегласцю 
да пэўнага месца)

milieu  (pl. milieux or milieus) n. fml 
асяро ддзе

militant1 n. актывı ст
militant2  adj. ваяўнı чы (у палітыч-

най, грамадскай дзейнасці)
militancy n. ваяўнı часць
militarism n. мілітары зм
militarist n. мілітары ст 
military1  n. the military а рмія; вай-

скоў цы (асабліва афіцэры вышэйшага рангу)
military2  adj. вае нны; вайско вы; the 

Military Academy вае нная акадэ  мія; the mil-
itary police вае нная палı цыя; a military heli-
copter вайско вы верталёт; military service 
вае нная слу жба

militia n. мілı цыя
militiaman n. (pl. -men) міліцыяне р
milk1  п. малако ; skimmed milk зня тае 

малако  ♦ the land of milk and honey ≅ мало ч-
ныя рэ кі з кісе льнымі берага мі; краı на да-
стат ку; запаве тная зямля ; it’s no use crying 
over spilt milk ≅ слязьмı  ра ды не дасı 

milk2  v. 1. даı ць 2. «даı ць» (каго-н.), 
 ат ры м ліваць кары сць, эксплуатава ць

milky adj. мало чны
Milky Way  n. astron. the Milky 

Way Мле чны Шлях
mill1 n. 1. заво д, фа брыка; a steel mill ста-

леліце йны заво д; a textile mill тэксты льная 
фа брыка 2. млын 

mill2 v. мало ць 
mill about  phr.v. BrE = mill 
around
mill around  phr.v. бязла дна ру-
хацца (пра людзей); тапта цца 

millennia pl. → millennium
millennium n. (pl. millennia or mil-

lenniums) тысячаго ддзе
miller n. млына р
millet n. про са 
milligram, BrE milligramme  n. мі-

лігра м
millimeter AmE = millimetre
millimetre n. BrE міліме тр
million  n., num. мільён; fi ve million 

people пяць мільёнаў чалаве к; millions of 
people мільёны людзе й

millionaire n. мільяне р 
millionth1 n. мільённая ча стка
millionth2 num. мільённы 
mime1  n. мı міка; жэстыкуля цыя; пан-

тамı ма
mime2  v. 1. ужыва ць мı міку; жэсты ку-

лява ць 2. імітава ць
mimic1 n. іміта тар
mimic2 v. парадзı раваць; імітава ць
min. (пісьмовае скар. aд): 1. minimum мı німум 

2. minute хвілı на; міну  та 
mince1 n. BrE мясны  фарш 
mince2  v. 1. крышы ць, рэ заць на дро б-

ныя кава лачкі; прапуска ць праз мясару бку 
2. дро бненька ту паць, ступа ць ♦ not mince 
one’s words гавары ць адкры та, шчы ра (на-
ват і крыўдныя рэчы) 

mincer n. мясару бка
mind1  n. 1. ро зум 2. ду мка, по гляд 

3. па мяць; It slipped my mind. Гэта выскачыла 
ў мяне з галавы. ♦ to my mind на маю  ду мку, 
на мой по гляд; bear/keep in mind мець на 
ў ва зе, па мятаць; change one’s mind пераду-
маць; make up one’s mind прыня ць рашэ  нне, 
вы рашыць

mind2  v. 1. звярта ць ува гу, зважа ць; 
don’t mind me не звярта йце на мяне  ўва гі; 
mind the steps! асцяро жна, прысту пкі! 2. : 
Do you mind if I open the window? Вы не бу-
дзеце супраць, калі я адчыню акно? ♦ never 
mind нічо га; не турбу йцеся

minder n. целаахо ўнік
mindful  adj. fml (of) якı  не забыва-

ецца (пра парады, правілы і да т.п.); які 
дзей нічае з асцяро жнасцю, аба члівы

mindless  adj. 1. дурны , неразва ж-
лівы; бязглу зды; mindless dеstruction бязглу з-
дае разбурэ нне 2. (of) якı  не ду мае (пра ка-
го-н., што-н.); як  не л чыцца (з кім-н., чым-н.); 
be mindless of danger не ду маць пра не бя с-
пе ку
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mindlessly  adv. неразва жліва, бяз-
глу зда

mindlessness  n. ду расць; нераз-
ва жлівасць

mine1 pron. мой, мая , маё, мае ; a friend 
of mine мой ся бар; This book is mine. Гэта 
кніжка мая.

mine2 n. 1. ша хта, руднı к; coal mines ву-
гальныя ша хты 2. мı на; фуга с ♦ a mine of 
information крынı ца інфарма цыі (пра чала-
века)

mine3  v. 1. здабыва ць (выкапні) 2. мінı-
раваць, закла дваць мı ны

minеfi eld n. 1. мı ннае по ле 2. небяс-
пе чная тэ ма, прабле ма і да т.п.

miner п. шахцёр; гарня к 
mineral1 п. мінера л 
mineral2 adj. мінера льны 
mineral water  n. мінера льная 

вада 
mingle  v. (with) 1. зліва цца (пра гукі); 

зме швацца (пра пачуцці, пахі) 2. тусава цца 
miniature1  n. мініяцю ра; in minia-

ture у мініяцю ры 
miniature2 adj. мініяцю рны
minibus n. мікрааўто бус
minima pl. → minimum
minimal  adj. мініма льны; minimal 

art мінімалı зм (кірунак у мастацтве)
minimally adv. мініма льна
minimalism n. мінімалı зм (кіру-

нак у мастацтве)
minimalist n. маста к-мінімалı ст
minimize, BrE -ise  v. 1. даво дзіць 

да мı німуму 2. прымянша ць, перамянша ць
minimum  n. (pl. minima) мı німум; 

reduce smth. to a minimum даве сці што-н. да 
мı німуму; at a minimum як мı німум; This 
will take 3 months at a minimum. Гэта зойме 
3 месяцы як мінімум.

mining  n. 1. го рная спра ва; го рная 
прамысло васць 2. мінı раванне

minister1  n. 1. (of/for) мінı стр; 
Minister of/for Education мінı стр адука цыі; 
Prime Minister прэм’е р-мінı стр 2. dipl. 
пасла ннік 3. свята р (асабліва ў пратэстан-
таў), па стар

minister2  v. (to) fml памага ць, дапа-
мага ць, ака зваць дапамо  гу; прыслуго ўваць, 
абслуго ўваць

ministеrial  adj. міністэ рскі; a 
ministеrial post міністэ  рскі пост; at ministe-
rial level на ўзро ўні мінı страў

ministry  n. (of) 1. BrE міністэ рства; 
the Foreign Ministry Міністэ рства заме жных 
спраў 2. тэ рмін знахо  джання ва ўла дзе мінı-
стра або   кабіне та мінı страў 3. свята рства, па-
старства

mink n. 1. zool. но рка 2. фу тра но ркі 
minnow n. 1. zool. пячку р 2. infml дра-

бяза 
minor1 п. law непаўнале тні 
minor2  adj. 1. нязна чны, другаразра д-

ны; a minor role нязна чная ро ля 2. не сур’ёз-
ны; лёгкі (пра хваробу, рану, аперацыю) 
3. міно рны, су мны; The novel ends on a minor 
note. Раман заканчваецца на мінорнай ноце.

minority  п. ме ншасць, ме ншая 
част ка; be in a/the minority быць у ме н-
шасці; a national/racial/religious minority 
нацыяна льная/ра савая/рэлігı йная ме ншасць

mint1 n. bot. мя та 
mint2 n. 1. мане тны двор 2. infml вялı кія 

гро шы; make a mint of money зарабля ць 
вялı кія гро шы ♦ in mint condition у выда т-
ным ста не

mint3 v. чака ніць (грошы, медалі)
minus1  n. 1. (знак) мı нус 2. infml 

недахо п
minus2  adj. адмо ўны (лік, колькасць, 

велічыня)
minus3  prep. мı нус, без; $100 minus 

taxes 100 до лараў мı нус пада  ткі
minute1  n. 1. хвілı на, міну та; Half a 

minute later she came back. Праз паўхвіліны 
яна вярнулася; within minutes ве льмі ху тка 
2. pl. the minutes пратако л (пасяджэння); 
Who is going to take the minutes? Хто будзе 
весці пратакол? ♦ (at) any minute з хвілı ны 
на хвілı ну; in a minute ве льмі ху тка, за раз 
жа; just a minute infml/wait a minute хвілı н-
ку; up to the minute infml 1) ве льмі суча сны, 
мо дны 2) апо шні, све жы; His information is 
always up to the minute. Яго звесткі заўсёды 
самыя свежыя; not believe for a minute ні-
ко  ль кі не ве рыць

minute2  adj. 1. ве льмі малы ; 
найдрабне йшы 2. ве льмі падрабя зны; The 
plan was discussed in the minutest detail(s). 
План быў абмеркаваны вельмі падрабязна.

miracle  п. цуд, дзı ва ♦ work/perform 
miracles твары ць, здзяйсня ць цу ды, дава ць 
выда тныя вы нікі

miraculous  adj. 1. цудо ўны; дзі-
восны 2. цудатво рны; a miraculous recovery/
escape цудатво рнае выздараўле  нне/вырата-
ванне
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miraculously adv. цу дам; дзіво с-
на; They miraculously survived the plane crash. 
Яны цудам засталіся жывымі пасля авіяка-
тастрофы.

mirage n. 1. міра ж 2. ілю зія
mirror1 n. лю стра, люстэ  рка 
mirror2  v. адлюстро ўваць; This book 

mirrors his experience. Гэтая кніга адлюст-
роў вае яго вопыт.

mirth  n. fml весяло сць і смех; The play 
produced mirth among the audience. П’еса 
выклікала весялосць і смех у гледачоў.

misanthrope  n. fml мізантро п, 
чалавеканенавı снік

misanthropic  adj. мізантра-
пıчны

misapply  v. fml выкарысто ўваць 
памылко ва

misbehave  v. (oneself) дрэ нна 
паво дзіць сябе  (асабліва пра дзяцей)

miscalculate  v. памылı цца ў 
разлı ках; памылко ва ацанı ць (сітуацыю, 
эфект і да т.п.)

miscalculation  n. памы лка ў 
разлı ках, ацэ нцы (чаго-н.)

miscarriage n. med. вы кідыш
miscarriage of justice  n. 

судо вая памы лка
miscellaneous  аdj. зме шаны; не-

аднаро дны, разнаста  йны, неаднаста йны; 
miscellaneous news ро зныя навı ны

mischief  n. 1. сваво льства; дураслı -
васць, гарэ злівасць; Her eyes were full of mis-
chief. Яе вочы былі поўныя гарэзлівасці. 
2. fml шко  да; бяда   ♦ get into mischief тра -
піць у не  раш; do smb. a mischief наўмы сна 
шко дзіць каму -н.; make mischief пасвары ць 
(каго-н. з кім-н.)

mischief-maker  n. інтрыга н; 
інтрыга нка

mischievous  adj. 1. сваво льны, 
дураслı вы; a mischievous child сваво льнае 
дзіця  2. fml зло сны, злы; шкадлı  вы; mischie-
vous gossip/lies зло сныя плёткі/зло  сная 
хлусня 

misconception  n. памылко вая 
ду мка, памылко вы по гляд; a common/popu-
lar misconception распаўсю джаны памылко-
вы по гляд

misconduct  n. fml 1. дрэ нныя 
паво дзіны; парушэ нне дысцыплı ны 2. служ-
бо вае злачы нства 

miser  п. скна ра, скупянда  , скупе ча, 
жмı нда 

miserable  аdj. 1. няшча сны; жа-
ласны; ва рты жа лю 2. убо гі; ке пскі, дрэ нны 
3. марко тны, нудлı вы 4. непрые мны, благı  
5. мізэ рны

miserably adv. 1. жа ласна 2. ке пска 
3. марко тна 4. ве льмі, стра шна; I was misera-
bly cold and wet. Я страшэнна змёрз і прамок. 

miserly  adj. 1. скупы , сква пны (пра 
чалавека) 2. мізэ рны

misery n. 1. го ра; паку ты 2. бе днасць; 
гале ча 3. BrE, infml ны цік, нэ ндза

misfi t n. адшчапе нец; «бе лая варо на»
misfortune  n. непрые мнасць; 

няўда ча; бяда  
misgiving  n. (about) сумне нне; 

неспако й, трыво га (адносна таго, што мо-
жа адбывацца або адбываецца); She decided 
to go despite her misgivings. Яна вырашыла 
ехаць, нягледзячы на сумненні.

misguided adj. памылко вы; няпра-
вільны

mishap  n. непрые мны вы падак; 
without mishap уда ла, паспяхо ва

misinform  v. няпра вільна інфар-
мава ць

misinterpret  v. няпра вільна ра-
зуме ць або  тлума чыць; The president’s words 
were misinterpreted. Словы прэзідэнта былі 
вытлумачаны памылкова.

misinterpretation  n. памыл-
ко вае разуме нне/вытлумачэ нне

misjudge  v. зрабı ць памылко вую 
высно ву (адносна каго-н. або чаго-н.), памы-
лı цца

misjudg(e)ment  n. памылко-
вая ду мка, памылко вае разуме нне 

mislead  v. (misled) падману ць, 
ашука ць, уве сці ў зман 

misleading  adj. падма нлівы, пад-
ман ны; misleading information падма нныя 
зве сткі; a misleading advertisement падма н-
лівая рэкла ма

misled past, p.p. → mislead
mismanagement  n. няпра-

вільнае/дрэ ннае кірава нне
misplace  v. (па)кла сці, (па)ста  віць 

не на ме  сца, губля ць (што-н.) (звыч. на ка-
роткі час)

misplaced adj. памылко вы (у данай 
сітуацыі); misplaced optimism/fear памыл-
ко вы аптымı зм/страх

misprint n. памы лка дру ку
mispronounce  v. няпра вільна 

вымаўля ць сло вы; He is always mispronounc-
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ing my name. Ён заўсёды вымаўляе маё імя 
няправільна.

misquote  v. цытава ць (чыё-н.) 
выка званне недакла дна, са скажэ  ннем

misrepresent v. ствара ць скажо-
нае ўра жанне (аб кім-н./чым-н.)

Miss  n. 1. міс; Miss Smith міс Сміт 2. : 
Miss England міс Англія (тытул)

miss1 n. про мах; прама шка
miss2  v. 1. прамахну цца, не пацэ ліць; He 

fi red at the target but missed it. Ён выстраліў у 
цэль, але прамахнуўся. 2. не заўва жыць 
(што-н.); You can’t miss their house, it’s the 
highest on the street. Вы не можаце не 
заўважыць іх дом, ён самы высокі на вуліцы. 
3. не зразуме ць; She missed the joke. Яна не 
зразумела жарт. 4. прапусцı ць; спазнı цца; He 
missed his breakfast. Ён не снедаў./Ён пра-
пусціў снеданне; miss the train/plane спа з-
нıц ца на цягнı к/самалёт 5. сумава ць, марко-
ціцца; What did you miss most when you were 
abroad? Па чым вы больш за ўсё сумавалі, 
калі былі за мяжой? 6. пазбяга ць; You should 
miss the crowds. Вам трэба пазбягаць на-
тоўпу.
miss out  phr.v. прапуска ць, упус-
каць; You have missed out the most important 
thing. Вы прапусцілі самае важнае.

missile  n. 1. mil. раке та з камп’ю тар-
ным кірава ннем 2. ка мень, бутэ лька і да т.п. 
(што кідаюць, каб параніць каго-н.)

missing  adj. 1. (from) яко га нестае , не 
хапа е (на звычайным месцы); One name is 
missing from the list. Аднаго імя нестае ў 
спісе; Fill in the missing words in the text. 
Устаўце словы, якіх не хапае ў тэксце. 2. якı  
прапа ў, знік; go missing BrE знı кнуць; Two 
fi les have gone missing. Зніклі дзве папкі; 
missing in action якı  прапа ў на вайне 

mission  n. 1. мı сія (у розных знач.) 
2. абавя зак; прызва  нне, прызначэ  нне; Her 
mission in life was to help old people. Яе 
прызначэннем у жыцці было памагаць 
старым людзям. 3. mil. (ва жнае) даручэ  нне; 
баявы  вы лет; a space mission касмı чны 
палёт; mission accomplished даручэ нне вы -
канана 

missionary1  n. місіяне р; місіяне рка; 
missionary zeal вялı кі энтузія зм

missionary2 adj. місіяне рскі
misspell  v. (misspelled or misspelt) 

напіса ць сло ва з памы лкай
misspelt past, p.p. → misspell
mist1 n. тума н 

mist2 v. затума ніцца, тума ніцца
mistake1 n. памы лка; make a mistake 

зрабı ць памы лку, памылı цца; a spelling mis-
take арфаграфı чная памы  лка ♦ by mistake 
памылко ва; Someone must have taken my um-
brella by mistake. Нехта, мабыць, памыліўся і 
ўзяў мой парасон; make no mistake (about 
it)! infml не сумнява йся!/будзь упэ ўнены, 
што…

mistake2 v. (mistook, mistaken) 1. па-
мыля цца; There is no mistaking. Памыліцца 
немагчыма. 2. : mistake smb./smth. for smb./
smth. прыня ць каго -н./што-н. за не кага ı н ша-
га/не шта ı ншае; They mistook me for my sister. 
Яны прынялі мяне за маю сястру.

mistaken1  adj. 1. : be mistaken 
(about) памыля цца (у чым-н.); You are badly 
mistaken there. Вы сур’ёзна памыляецеся 
ў гэтым; If I am not mistaken... Калі я не па-
мыляюся... 2. памылко вы; mistaken views/
ideas памылко выя по гляды/ду мкі

mistaken2 p.p. → mistake
mistakenly adv. памылко ва
mister  n. 1. Mister (поўная форма да 

пісьмовага скар. Mr) мı стар, спада р 2. infml 
(ужываецца пры звароце да чалавека, чыё 
прозвішча невядома); мı стар, сэр; Hey, mister, 
you dropped your glove. Паслухайце, сэр, вы 
згубілі пальчатку.

mistletoe n. bot. амяла  бе лая 
mistook past → mistake
mistress  n. 1. палюбо ўніца 2. гас па-

ды ня (дому) 3. шко льная наста ўніца 4. : be 
mistress of fml кантралява ць (сітуацыю і 
да т.п.), уме ла спраўля цца

mistrust1 n. (of) недаве р, недаве р’е
mistrust2 v. не давяра ць; He mistrust-

ed all journalists. Ён не давяраў усім жур на-
лістам.

mistrustful  adj. (of) недаве рлівы; 
She had always been mistrustful of strangers. 
Яна заўсёды была недаверлівай да незна-
ёмых людзей.

misty  adj. тума нны; misty weather ту-
ма ннае надво  р’е

misunderstand  v. (misunder-
stood) няпра вільна зразуме ць (каго-н. або 
што-н.); Don’t misunderstand me. Не зразу-
мей мяне памылкова.

misunderstanding  n. (of/
about, between) няпра вільнае разуме  нне; 
непаразуме нне 

misunderstood1  adj. няпра-
вільна зразуме лы



misunderstood 373 mode

misunderstood2  past, p.p. → 
misunderstand

misuse1 n. няпра вільнае выкарыста  н-
не; злоўжыва нне; the misuse of power зло-
ўжы ва нне ўла дай; alcohol misuse злоўжыва н-
не алкаго лем

misuse2 v. няпра вільна ўжыва ць 
mite n. 1. zool. клешч 2. infml мале нькае 

дзіця  
mitigate  v. fml змянша ць (боль, 

наступствы); змякча ць (кару і да т.п.); miti-
gate soil erosion змянша ць эро зію гле бы

mitten n. рукавı ца 
mix1 n. (of) су месь; спалучэ  нне
mix2 v. 1. зме шваць, зме швацца; Oil and 

water don’t mix. Алей і вада не змешваюцца. 
2. (with) кантактава ць з людзьмı ; He fi nds it 
hard to mix. Ён дрэнна кантактуе з людзьмі. 
3. прыгатава ць су месь чаго -н. (пра ежу, на-
поі) ♦ mix it up AmE, infml свары цца
mix up  phr.v. 1. до бра пераме ш-
ваць 2. пераблы тваць; I mixed him up with his 
brother. Я пераблытаў яго з братам. 3. ублы т-
ваць, уме шваць; I don’t want to become mixed 
up in the affair. Я не хачу ўблытвацца ў гэтую 
справу; He can’t be mixed up in the murder. Не 
можа таго быць, каб ён быў звязаны з гэтым 
забойствам.

mixed  adj. ме шаны, зме шаны, змяша-
ны; mixed feelings зме шаныя/дваı стыя па-
чуц ці; mixed marriages зме шаныя шлю бы; a 
mixed education суме снае навуча нне; a mi-
xed company разнашэ рсная кампа нія; mixed 
doubles зме шаныя па ры (у тэнісе)

mixed blessing  n. то е, што ма е 
до бры і адваро тны бок адначасо ва (што-н., 
што добра і дрэнна адначасова); It is a mixed 
blessing. У гэтым ёсць і станоўчыя, і ад-
моўныя рысы.

mixed economy  n. зме шаная 
экано міка

mixed-up  adj. infml разгу блены, 
збянтэ жаны

mixer  n. 1. мı ксер 2. безалкаго льны 
напо й для прыгатава ння кактэ йля 3. : ♦ a 
good/bad mixer чалаве к, якı  лёгка/ця жка 
сыхо дзіцца з людзьмı 

mixture n. 1. су месь; спалучэ  нне ро з-
ных рэ чаў 2. зме шванне 3. med. міксту ра 

Mk (пісьмовае скар. ад mark) ма рка, мадэ  ль 
(машыны і да т.п.)

ml (пісьмовае скар. ад milliliter) мілілı тр
mm (пісьмовае скар. ад millimeter) міліме тр
mnemonic adj. мнеманı чны

mo  n. infml мо мант; Wait a mo! Пачакай 
хвілінку!

moan1 n. стогн; have a moan BrE, infml 
ска рдзіцца; His letters are full of the usual 
moans. Яго лісты поўныя звычайных скаргаў.

moan2  v. 1. стагна ць 2. (about) BrE, 
 infml ска рдзіцца (асабліва без належнай пры-
чыны, так што гэта раздражняе); What are 
you moaning about now? Ну на што скардзіш-
ся цяпер? 3. лямантава  ць; жальбава  ць, гара-
ва ць

moat  n. (глыбо кі і шыро кі) роў (звыч. 
запоўнены вадой)

mob1  n. 1. нато ўп (часта раз’юшаны); 
збо рышча 2. the Mob infml ма фія

mob2 v. акружа ць; напада ць
mobile1  n. 1. мабı льны тэлефо н, ма-

бı льнік; Call me on my mobile. Патэлефануй 
мне на мой мабільнік. 2. жылы  аўта фур го н, 
дом на ко лах 

mobile2  adj. 1. мабı льны, здо льны 
ху тка і лёгка перамяшча  цца; a mobile society 
мабı льнае грама  дства; a mobile library пе-
расо вачная бібліятэ  ка 2. жва вы, руха вы (пра 
твар)

mobility n. мабı льнасць; руха васць; 
social mobility сацыя льная мабı льнасць; A car 
gives you mоbility. Аўтамашына робіць вас 
мабільным. 

mobilize, BrE -ise  v. мабілізава  ць; 
mobilize the army мабілізава ць а рмію

mobilization, BrE -isation  n. 
мабіліза цыя

mock1  n. BrE, infml падрыхто ўчы экза-
мен (перад афіцыйным экзаменам); The 
mocks are in May. Падрыхтоўчыя экзамены 
будуць у маі. 

mock2  adj. прытво рны; псе ўда-; mock 
horror/surprise прытво рны жах/прытво рнае 
здзіўле нне; a mock-Tudor mansion дом у 
псеўдацюдо раўскім сты лі

mock3 v. дражнı ць, кпіць, здзе кавацца 
mockery  n. насме шка, кпı ны; здзек; 

make a mockery of smb./smth. насміха цца, 
здзе кавацца з каго -н./чаго  -н.

mocking adj. насме шлівы, кплı вы
mock-up n. мадэ ль, ко пія
modal n. ling. мада льны дзеясло ў
mod cons n. pl. BrE, infml (асабліва 

ў рэкламе) : all mod cons усе  выго ды (у доме, 
кватэры)

mode  n. 1. fml спо саб, ме тад; лад; the 
mode of production спо саб вытво рчасці; a 
mode of life лад жыцця  2. стыль; мане ра; мо-
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да; a mode of behaviour мане ра паво дзін 
3. настро й; be in working/holiday mode быць 
у рабо чым/свято чным настро  і 4. рэжы м 
(пра цы механізма); The camera works in the 
automatic mode. Камера працуе ў аўтаматыч-
ным рэжыме. 5. mus. лад

model1  n. 1. мадэ ль; a working model 
мадэ ль, яка я дзе йнічае 2. узо р, пры клад 
3. нату ршчык; нату ршчыца 4. манеке ншчык; 
манеке ншчыца 

model2  v. 1. мадэлı раваць 2. дэман-
страва ць (адзенне) 3. працава ць у я касці 
нату ршчыка/нату  ршчыцы ♦ model on капі-
рава ць, імітава ць; The system was modelled on 
the American one. Гэта сістэма была пабуда-
вана па амерыканскай мадэлі.

modem n. comput. мадэ м
moderate1 adj. 1. уме  раны, памяр-

ко ў ны; a man of moderate views чалаве к 
памярко ўных по глядаў; moderate demands 
уме раныя патрабава нні; a moderate climate 
уме раны клı мат 2. сярэ дні; students of 
moderate abilities студэ нты сярэ дніх здо ль-
насцей

moderate2  v. fml змянша ць; змяк-
чаць; змякча цца; The wind is moderating. Ве-
цер сціхае; The workers moderated their de-
mands. Рабочыя зменшылі свае патрабаванні; 
The climate in Great Britain is moderated by 
the Gulf Stream. Клімат у Вялікабрытаніі 
змякчаецца Гальфстрымам.

moderately  adv. уме рана; больш-
менш; The house was moderately large. Дом 
быў не надта вялікі; a moderately expensіve 
suit не ве льмі дарагı  касцю м

moderation  n. стры манасць; in 
moderation стры мана, уме рана

modern  аdj. суча сны; но вы; modern 
society суча снае грама дства; modern tech-
nology но вая тэхнало гія; modern history но-
вая гісто рыя

modern-day adj. суча сны; modern-
day America суча сная Аме рыка

modernism n. мадэрнı зм
modernist adj. мадэрнı сцкі
modernize, BrE -ise  v. мадэрніза-

ваць
modernization, BrE -іsation  n. 

мадэрніза цыя 
modest аdj. 1. сцı плы; a modest dress 

сцı плая суке нка 2. адно сна невялı кі; modest 
reforms нязна чныя рэфо рмы; a modest in-
come невял кі дахо д

modesty n. сцı пласць 

modifi cation  n. мадыфіка цыя; 
змяне нне

modifi er  n. ling. паясне нне; паяс-
няль нае сло ва

modify  v. 1. мадыфікава ць; змяня ць 
2. ling. паясня ць

modulе1 n. мо дуль 
mogul n. ва жная персо на; магна т (асаб-

ліва ў кіно або СМІ)
moist adj. вільго тны, сыры  
moisten  v. рабı ць вільго тным, увіль-

гатня ць, змо чваць
moisture n. вı льгаць, сы расць
moisturize, BrE -ise  v. змякча ць 

ску ру крэ мам 
moisturizer, BrE -iser  n. крэм 

(які ўвільгатняе скуру)
mold AmE = mould
molding AmE = moulding
moldy AmE = mouldy
mole1 n. радзı мка
mole2 n. 1. zool. крот 2. та йны аге нт
mole3 n. phys., chem. моль
molecular  adj. phys., chem. мале-

куля рны
molecule n. chem. мале кула
molehill n. крато вая ку піна ♦ make a 

mountain out of a molehill ≅ рабı ць з му хі 
слана ; з камара  каня  рабı ць

molest v. прыстава ць, чапля цца (асаб-
ліва з сексуальнымі мэтамі)

mollify  v. fml супако йваць (засмуча-
насць, злосць)

mollusc n. zool. малю ск
molt AmE = moult
molten adj. распла ўлены
mom  n. AmE, infml ма мачка, маму ля, 

мату ля, ма тухна
moment  n. імгне нне, мо мант, міг; 

in a moment за раз жа, праз хвілı нку; at the 
last moment у апо шнюю хвілı ну ♦ at this 
moment in time у гэ ты мо мант; (at) any mo-
ment у любу ю хвілı ну; They may return at any 
moment. Яны могуць вярнуцца ў любую 
хвіліну; the moment of truth мо мант ı сціны

momentary  adj. 1. імгне нны, 
мамента льны 2. кароткатэрміно вы

momentous  adj. ва жны, вык люч-
най ва жнасці; якı  бу дзе мець вялı кае зна чэ н не 

momma  n. AmE, infml ма ці, ма мачка, 
мату ля

mommy AmE = mummy
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Mon. (пісьмовае скар. ад Monday) панядзе лак; 
Mon. Oct. 19 панядзе лак 19 кастры чніка

monarch n. мана рх
monarchy n. мана рхія 
monastery  n. манасты р (мужчын-

скі); кля штар (каталіцкі)
monastic  adj. 1. манасты  рскі; 

кля ш тарны 2. мана скі
Monday   п. панядзе лак; on 

Monday у панядзе лак
monetarism  n. econ. манета-

рызм 
monetary  adj. 1. грашо вы; манета р-

ны 2. валю тны; the International Monetary 
Fund Міжнаро дны валю тны фонд 

money п. гро шы; earn money зарабля ць 
гро шы; save money адкла дваць гро шы; захо ў-
ваць гро шы, не расхо дуючы іх; spend money 
тра ціць гро шы; borrow money пазыча ць гро-
шы (у каго-н.); raise money збіра ць гро шы 
♦ be in the money infml мець шмат гро шай; 
make money зарабля ць гро шы, атры мліваць 
прыбы так; money talks гро шы ма юць вялı -
кую сı лу

money supply  n. econ. грашо вая 
ма са (у краіне)

Mongol1  n. манго л; манго лка; the 
Mongols манго лы

Mongol2 adj. манго льскі 
mongol n. derog. чалаве к, якı  паку туе 

ад сіндро му Да ўна
Mongolian1 n. 1. манго л; манго л-

ка 2. манго льская мо ва
Mongolian2 adj. манго льскі 
mongrel  n. саба ка зме шанай паро-

ды; дварня к
monitor1  n. 1. tech. маніто р 2. ста-

раста (у класе або студэнцкай групе); ву чань, 
якı  дапамага е наста ўніку 3. нагля дчык; кан-
тралёр

monitor2  v. 1. нагляда ць, кантраля-
ваць 2. збіра ць інфарма цыю з ра дыё- і тэле-
перада ч ı ншых краı н

monk n. мана х 
monkey  n. 1. ма лпа 2. infml жва вае і 

сваво льнае дзіця ; monkey business infml 
несумле нныя або  дурны я паво дзіны

monogamous adj. манага мны 
monogamy n. манага мія 
monogram n. манагра ма
monologue n. манало г
monopolization, BrE -isation  

n. манапаліза цыя

monopolize, BrE -ise v. манапалі-
зава ць

monopoly n. манапо лія 
monosyllabic  adj. ling. адна-

скла до вы
monotonous  аdj. аднаста йны; 

манато нны; monotonous work аднаста йная 
пра ца; a monotonous diet аднаста йная е жа

monotony  n. аднаста йнасць; мана-
то ннасць; нуда , нудо та

monsoon n. мусо н
monster п. пачва ра; страшы дла 
monstrous  adj. 1. страшэ  нны, жу-

дасны; a monstrous lie страшэ нная хлусня ; a 
monstrous crime жу даснае злачы нства 
2. страшэ  нна вялı кі

month п. 1. ме сяц; next month у наступ-
ным ме сяцы; last month у міну лым ме сяцы; 
by the month паме сячна/штоме сячна; month 
by/after month ко жны ме сяц; six months 
паўго да, шэсць ме сяцаў; What day of the 
month is it? Якое сёння чысло? 2. pl. months 
infml до ўгі час; I haven’t seen them for months. 
Я даўно не бачыў іх. ♦ never in a month of 
Sundays infml ніко лі

monthly1  n. 1. штоме сячнае, перы-
яды ч нае выда нне (часопіс) 2. pl. monthlies 
infml ме сячныя, менструа  цыя

monthly2  аdj. штоме сячны, ме сячны; 
a monthly journal/magazine штоме сячны 
часо піс; a monthly salary ме сячная зарпла та; 
a monthly ticket ме сячны праязны  біле т

monthly3 adv. штоме сяц, штоме сячна, 
ко жны ме сяц; She gets paid monthly. Ёй пла-
цяць грошы памесячна.

monument  п. (to) по мнік; a 
monument to soldiers killed in battle по мнік 
салда там, што (якı я) загı нулі на вайне 

monumental  adj. манумента ль-
ны, грандыёзны, ве лічны

moo v. ры ка ць, мы каць (пра кароў)
mood1  n. 1. настро й; be in a good/bad 

mood быць у дрэ нным/до брым настро і; be in 
a mood быць зло сным/нецярплı вым; be in no 
mood/be not in the mood (for) не жада ць, не 
хаце ць; I’m not in the mood for work. У мяне 
няма жадання працаваць. 2. (of) атмасфе ра; 
дух (часу, асяроддзя); The fi lm captures the 
mood of postwar Italy. Фільм перадае ат ма-
сферу пасляваеннай Італіі. 

mood2 п. ling. лад; the indicative/imper-
ative/subjunctive mood абве сны/зага дны/
умо ў ны лад

moodily adv. су мна, марко тна, туж лıва 
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moodiness  n. 1. сму так, журба  
2. дрэ нны настро й

moody adj. 1. (пра чалавека) якı  ча ста і 
ху тка змяня е свой настро  й 2. у дрэ нным 
настро і; Why are you so moody today? Чаму ў 
цябе сёння такі дрэнны настрой? 3. су мны, 
сму тны, марко тны (пра фільм, музыку, 
месца) 

moon1  п. ме сяц; a full moon по ўня; a 
new moon маладзı к; the moon wanes ме сяц 
убыва е; the moon waxes ме сяц прыбыва е 
2. спадаро жнік (планеты); Jupiter’s moons 
спадаро жнікі Юпı тэра ♦ ask/cry for the 
moon infml жада ць або  патрабава ць немагчы- 
мага; be over the moon infml быць/адчува ць 
сябе  на сёмым не бе; once in a blue moon 
 ве ль мі рэ дка, ама ль ніко лі

moon2  v. infml 1. (about/around) BrE 
гультаява ць; сно ўдацца, бадзя  цца 2. (over) 
ма рыць (аб кім-н.), летуце ніць

moonbeam n. праме нь ме сяца
moonlight1  n. святло  ме сяца; in the 

moonlight/by moonlight пры святле  ме сяца
moonlight2  v. infml (та йна) праца-

ваць у ı ншым ме сцы, акрамя  асно ўнага (і 
звычайна не плаціць пры гэтым дадатковыя 
падаткі)

Moor  n. 1. маўрыта нец; маўрыта нка 
2. маўр

moor1   n. звыч. pl. moors адкры тая 
мясцо васць (звыч. на ўзвышшы); ме сца на 
бе днай глебе, яко е зарасло  траво й і ве расам; 
heather moors верасо выя пу сткі

moor2 v. (to) швартава цца 
Moorish adj. маўрыта нскі
mooring  n. 1. ме сца шварто  ўкі 

2. звыч. pl. moorings шварто вы
moorland n. верасо вая пу стка 
moose  n. zool. (pl. moose) паўночнааме-

рыка нскі але нь
moot1  adj. 1. спрэ чны; a moot question/

point спрэ чнае пыта нне 2. AmE малавера-
годны

moot2  v. fml выно сіць на абмеркава нне, 
прапано ўваць для дыску сіі

mop1  n. 1. шва бра (для мыцця падлогі) 
2. гу бка (на кароткай ручцы для мыцця посу-
ду) 3. капа  (валасоў)

mop2 v. 1. мыць (падлогу швабрай, посуд 
губкай) 2. выціра ць (вадкасць, пот, кроў і 
да т.п.)
mop up phr.v. знішча ць

moral1  п. 1. pl. morals но рмы мара ль-
ных паво дзін; a man of good morals вы со-

камара льны чалаве к 2. (of) мара ль, павуча н-
не; the moral of the fable мара ль ба йкі 

moral2 аdj. 1. мара льны; эты чны; mor-
al values мара льныя кашто ўнасці; a moral 
obligation/right мара льны абавя зак/мара ль-
нае пра ва; a moral person высокамара льны 
чалаве к 2. павуча льны; a moral story/play 
павуча льная гісто рыя/п’е са 

morale  n. мара льны стан; баявы  дух 
(войска); boost/raise/improve morale узні-
маць/паляпша ць мара льны стан, баявы  дух

morality  n. мара льныя пры нцыпы; 
э тыка

moralize, BrE -ise  v. маралізава ць, 
павуча ць (звыч. неадабральна)

morally  adv. мара льна; дабрачы нна; 
be morally responsible (fоr) быць мара льна 
адка зным (за); live morally ве сці дабрачы н-
ны лад жыцця 

moratoria pl. → moratorium
moratorium n. (pl. moratoriums 

or moratoria) (on) марато рый; a two-year 
moratorium on nuclear testing двухгадо вы 
марато рый на я дзерныя выпрабава нні

morbid  adj. 1. нездаро вы, хваравı ты, 
ненатура льны; a morbid interest/imagination 
нездаро вы інтарэ  с/хваравı тая фанта зія 2. жу-
дасны, агı дны

more1  adj. (выш. ст. ад many, much) 
 больш, бо лей; a little/a bit more крыху  больш; 
much/far more шмат больш; one day more/
one more day яшчэ  адзı н дзень; We stayed 
there two more days. Мы засталіся там яшчэ 
на 2 дні. ♦ more and more усё больш; More 
and more people are using the Internet. Усё больш 
людзей карыстаюцца інтэрнэтам.

more2 adv. (выш. ст. ад much) 1. больш, 
бо лей; They don’t live here any more. Яны тут 
больш не жывуць. 2. (ужываецца для ўтва-
рэння выш. ст. прыметнікаў і прыслоўяў) : 
Read the text more carefully. Прачытайце 
тэкст больш уважліва. ♦ more or less больш-
менш, ама ль; what is more на ват больш; 
 больш таго ; You are wrong and what’s more 
you know it. Ты не маеш рацыі, і больш таго – 
ты ведаеш гэта. 

moreover  adv. fml акрамя  таго , да 
таго  ж 

morgue n. морг
moribund  adj. fml у ве льмі дрэ н-

ным ста не; якı  паміра е/выміра е; a moribund 
economy экано міка, яка я знахо дзіцца ў ве ль-
мі дрэ нным ста не; a moribund patient хво-
ры, якı  паміра е 
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Mormon n. мармо н 
morning  п. 1. ра ніца; this/yesterday/

tomorrow morning сёння/учо ра/за ўтра ра-
ніцай; on Tuesday morning ра ніцай у аўто-
рак; a morning paper ра нішняя газе та; Good 
morning! 1) Добрай раніцы! (прывітанне) 
2) fml Да пабачэння!; Morning! infml До брай 
ра ніцы! 2. ча стка дня ад по ўначы да по ўдня 
насту пнага дня; The telephone rang at three in 
the morning. Тэлефон зазваніў у 3 гадзіны 
ночы. 

Moroccan1  n. марака нец; марака н-
ка; the Moroccans марака нцы

Moroccan2 adj. марака нскі
moron n. infml ідыёт
morose adj. хму ры, пану ры; замкнёны
morpheme n. ling. марфе ма
morphine n. мо рфій 
morphology n. ling. марфало гія
morsel n. ве льмі малы  кава лачак (чаго-н.)
mortal1 n. сме ртны; a mere/an ordinary 

mortal про сты сме ртны
mortal2 adj. 1. сме ртны; We are all mor-

tal. Мы ўсе смертныя. 2. смяро тны; смяр-
тэль ны; a mortal wound смяро тная ра на; 
a mortal sin смяро тны грэх 3. fml страшэ  нны 
(пра страх і да т.п.)

mortality  n. смяро тнасць; сме  рт-
насць; Mortality from cancer is increasing. 
Смяротнасць ад раку павялічваецца; the 
mortality rate/rate of mortality узро вень 
смя ро тнасці

mortar  n. 1. раство р (з цэментам або 
вапнай) 2. сту па, сту пка; a mortar and pestle 
сту п(к)а і таўка ч 3. mil. марцı ра

mortgage1  n. закла д, закладна я; іпа-
тэ ка; take out a mortgage закла сці, адда ць у 
закла д, атрыма ць пазы ку пад закладну  ю; pay 
off a mortgage вы купіць закладну ю, вы -
купіць з закла ду; the mortgage term тэ рмін 
закладно й

mortgage2 v. залажы ць (дом, зямлю і 
да т.п.)

mortify  v. зневажа ць; кры ўдзіць; 
бян тэ жыць

mosaic n. маза іка
mosque n. мячэ ць
mosquito  п. (pl. mosquitoes or 

mosquitos) маскı т; кама р 
moss п. мох 
most1  proп. (найвыш. ст. ад many, 

much, a lot of) бо льшая ча стка, бо льшасць; 
for the most part у асно ўным; I spend most of 
the time at home. Я праводжу большасць часу 

дома; Most of the building was damaged by the 
fi re. Большая частка будынка была пашко-
джана пажарам. ♦ at (the) most не больш 
чым; There were 20 people there, at the most. 
Там было не больш за 20 чалавек. 

most2  adv. 1. (найвыш. ст. ад much) 
найбо льш, бо лей; What do you like here (the) 
most? Што вам тут падабаецца найбольш? 
2. (ужываецца для ўтварэння найвыш. ст. 
ад прыметнікаў і прыслоўяў) са мы, най-
больш; the most beautiful place са мае пры-
гожае ме сца; This fact is mentioned most 
frequently. Гэты факт узгадваюць найбольш 
часта. 3. fml ве льмі, надзвыча йна; It’s a most 
beautiful place. Гэта вельмі прыгожае месца. 
4. AmE ама ль; I go to the store most every day. 
Я хаджу ў краму амаль кожны дзень.

mostly adv. гало ўным чы нам; у бо ль-
шай ча стцы; звыча  йна; I work mostly in the 
morning. Я працую галоўным чынам раніцай; 
They are mostly out on Sundays. У нядзелю іх 
звычайна няма дома.

motel n. матэ ль 
moth  п. 1. матылёк, маты ль (звыч. 

начны) 2. : a (clothes) moth моль 
mother1  п. 1. ма ці, ма ма; an expectant 

mother цяжа рная жанчы на; 2. Mother eccl. 
ма ці-ігу мення ♦ a mother’s boy BrE ма мчын 
сыно к; at your mother’s knee калı  ты быў 
яшчэ  ве льмі малы 

mother2  v. абыхо дзіцца (з кім-н.) з 
любо ўю і кло патам; ста віцца (да каго-н.) як 
ма ці

mother country n. айчы на, ра дзı ма
motherhood n. мацяры нства 
mother-in-law  п. (pl. mothеrs-in-

law) це шча; свякро ў, свякру ха 
motherland n. радзı ма, айчы на 
motherless adj. пазба ўлены ма ці; якı  

не ма е ма ці
motherly  adj. мацяры нскі; motherly 

instinct мацяры нскі інсты нкт 
mother-of-pearl n. перламу тр 
mother tongue n. ро дная мо ва 
motif  n. 1. лейтматы ў, асно ўная тэ ма 

(у музыцы, літаратуры) 2. маты ў, элеме нт 
(арнаменту)

motion1  n. 1. pyx; ход; Newton’s laws 
of motion зако ны ру ху Нью тана; be in mo-
tion ру хацца 2. жэст, рух (рукі або галавы) 
3. прапано ва; adopt/pass/carry a motion пры-
ня ць прапано ву; table/propose/put forward a 
motion зрабı ць/уне сці прапано ву; reject a 
motion адхілı ць прапано ву 4. med. стул, спа-
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ражне нне, выпаражне нне ♦ go through the 
motions рабı ць, гавары ць (што-н.) насу перак 
жада нню; put/set in motion прыво дзіць у рух

motion2 v. зрабı ць жэст, рух руко й (як 
запрашэнне або загад); He motioned me in. 
Ён жэстам запрасіў мяне ўвайсці.

motionless adj. нерухо мы
motion picture  n. AmE кіна-

фı льм; the motion picture industry кінаін-
ду стрыя

motivate  v. 1. матывава ць, прыво -
дзіць до вады на кары сць чаго -н. 2. прыму-
шаць, вымуша ць (каго -н.) рабı ць (што-н.); 
How do you motivate people to work effi ciently? 
Чым вы заахвочваеце людзей працаваць 
эфек тыўна?

motivated  adj. матывава ны; pol-
litically/fi nancially motivated паліты чна/
фіна нсава матывава ны; highly motivated ма-
тывава ны ў высо кай ступе ні

motivation n. 1. матыва цыя 2. (for) 
прычы на; What is the motivation for your sud-
den resignation? Якая прычына вашай неча-
канай адстаўкі? 

motive п. маты ў, сты мул 
motley  adj. 1. derog. разнаста йны; раз-

нашэ рсны, разнама сны 2. рознакаляро вы, 
разнако лерны; страка ты 

motor п. 1. мато р, рухавı к 2. BrE, infml 
машы на, аўтамабı ль 

motorbike n. матацы кл
motorcar п. (легкавы) аўтамабı ль 
motorcycle п. матацы кл 
motorcyclist n. матацыклı ст 
motoring  n. 1. аўтамабілı зм 2. язда  

на аўтамабı лі; motoring offences парушэ нні 
пра віл ру ху на аўтамабı лі

motorist n. аўтамабілı ст 
motorway  n. BrE ху ткасная шаша  , 

аўтамагістра ль
motto n. (pl. mottoes or mottos) дэвı з 
mould1  n. BrE 1. фо рма, фо рмачка; 

шабло н 2. хара ктар ♦ break the mould па-
руша ць трады цыю, адступа ць ад шабло ну; 
be cast in the same mould быць адно лькавым 
(з кім-н.), ≅ з аднаго  це ста

mould2  v. BrE 1. адліва ць у фо рму, 
фармава ць 2. рабı ць па шабло не 3. (into) 
ствара ць, фармірава ць, ператвара ць; mould 
public opinion фармірава ць грама дскую ду м-
ку; mould smb.’s character фармірава ць 
хара ктар каго -н. 4. абляга ць; Her wet dress 
mouldеd her slender fi gure. Мокрая сукенка 
аблягала яе стройную фігуру. 

mould3 n. цвіль, пле сня 
moulding  n. BrE баге т (аздабленне 

на дзвярах, уверсе сцяны, рамка карціны і 
да т.п.)

mouldy  adj. BrE цвілы , запле снелы, 
заплясне лы 

moult  v. BrE ліня ць (пра жывёл або 
птушак)

mound  n. 1. курга н; a burial mound 
магı льны курга н 2. ку ча, гру да 

Mount  n. гара  (ужываецца толькі як 
частка тапоніма); Mount Everest гара  
Эверэ ст 

mount1 n. 1. fml or lit. конь 2. падста ў-
ка; стэнд 3. ра мка; апра ва 

mount2  v. 1. разгарну ць; арганізава ць 
(кампанію, выставу) 2. павялı чвацца, уз рас-
та ць; Mortality continues to mount. Смярот-
насць працягвае ўзрастаць. 3. fml падыма ц ца; 
She slowly mounted the stairs. Яна павольна 
паднялася па сходах. 4. садзı цца (на каня, ве-
ласіпед) 5. устаўля ць у ра мку (карціну, фо-
такартку)

mountain  п. 1. гара ; a chain/range 
of mountains ланцу г гор; We spent a week in 
the mountains. Мы правялі тыдзень у гарах. 
2. (of) infml мно ства, шмат, ку ча

mountaineer n. альпінı ст 
mountaineering n. альпінı зм 
mountainous  adj. 1. гары сты 

2. ве льмі вялı кі, вялı зны, веліза рны
mounted adj. 1. ко нны; the mounted 

police ко нная палı цыя 2. паста ўлены, за ма-
цава ны (на чым-н.)

mourn  v. апла кваць, смуткава ць; They 
mourned the loss of their leader. Яны аплак-
валі страту свайго правадыра. 

mourner n. 1. той, хто прысу тнічае на 
пахава нні 2. пла кальшчык; пла  кальшчыца 

mournful adj. ве льмі су мны, сму тны; 
mournful eyes/music (ве льмі) су мныя во чы/
су мная му зыка 

mourning  n. жало ба; be in mourning 
быць у жало бе; насı ць жало бу 

mouse n. (pl. mice) 1. мыш 2. (pl. такса-
ма mouses) comput. мыш 

mousetrap n. па стка 
mousse n. 1. мус; a chocolate/strawberry 

mousse шакала дны/клубнı чны мус 2. пе ністы 
крэм (для ўкладкі валасоў)

moustache п. BrE 1. ву сы 2. pl. mous-
taches ве льмі до ўгія ву сы 

mouth1  n. ( ) 1. рот; 
in the mouth у ро це; 2. : He has fi ve mouths to 
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feed. Яму трэба карміць пяць ратоў. 3. адту-
ліна; увахо д; the mouth of the tunnel увахо д 
у тунэ ль 4. ву сце (ракі) 5. ры льца (бутэлькі) 
♦ have a big mouth 1) гавары ць гу чна і мно  га 
2) гавары ць наха бна; keep one’s mouth shut 
маўча ць, не выдава ць сакрэ  т; Shut your 
mouth! Замаўчы!; live from hand to mouth 
жыць у бе днасці; my mouth waters y мяне  
слı нка цячэ 

mouth2  v. 1. ру хаць бязгу чна губа мі 
2. гавары ць напы шліва, ара тарстваваць; They 
are just mouthing empty slogans. Яны толькі 
выкрыкваюць пустыя лозунгі. 

mouthful  n. 1. по ўны рот; глыто к; 
She took a mouthful of water. Яна набрала ў 
рот вады. 2. infml до ўгі вы раз/сло ва, яко е ця ж-
ка вы мавіць 3. AmE, infml сказа ць што-н. 
незвыча йна ва жнае ♦ You’ve said a mouthful! 
Залатыя вашы словы! 

mouthpiece  n. 1. мікрафо н (у тэле-
фоннай трубцы) 2. мушту к 3. (of/for) ру пар 
(перан.) 

movable  adj. (таксама moveable) 
рухо мы; a doll with movable eyes ля лька, 
яка я заплю шчвае і расплю  шчвае во чы; a mo-
vable feast (рэлігійнае) свя та, да та яко га мя-
ня ецца з го да ў год 

move1  n. 1. крок, учы нак; a wise/good 
move разу мны крок; a false move памылко вы 
крок 2. рух; His eyes followed her every move. 
Яго вочы сачылі за кожным яе рухам. 
3. перае зд 4. ход (у гульні) ♦ be on the move 
не застава цца на адны м ме сцы; Get a move 
on! infml Паспяша йся! 

move2 v. 1. ру хаць; ру хацца; I can’t move 
my fi ngers. Я не магу паварушыць пальцамі; 
Don’t move! Не рухайся! 2. пераязджа ць; 
Their offi ce moved to a new building. Іхні офіс 
пераехаў у новы будынак. 3. мяня ць (месца, 
працу, інтарэсы); He often moved jobs. Ён 
часта мяняў месца працы. 4. хвалява ць, 
крана ць, узру шваць; The sight moved him to 
tears. Гэта сцэна кранула яго да слёз. 5. fml 
уно сіць прапано ву, прапанава ць; He moved 
that the meeting should be adjourned. Ён 
прапанаваў адкласці сход. 6. fml вымуша ць, 
прымуша ць; He works when the spirit moves 
him. Ён працуе, калі ў яго ёсць настрой.
move about  phr.v. 1. пера стаў-
ля ць; They moved the furniture about. Яны 
пераставілі мэблю; He was moved about a lot. 
Яго часта пераводзілі з адной пасады на дру-
гую. 2. пераязджа ць; раз’язджа  ць; He moves 
about a lot. Ён многа раз’язджае.

move along  phr.v. ісцı  дале й; 
праця гваць рух; Move along there, please! 
Праходзьце, калі ласка! Не затрымлівайцеся!
move around  phr.v. = move 
about
move in  phr.v. 1. сялı цца (з кім-н.), 
уязджа ць у кватэ ру; They moved in next door. 
Яны пасяліліся ў суседняй кватэры. 2. уво-
дзіць; Troops were moved in. Былі ўведзены 
войскі.
move off phr.v. крана цца (з месца), 
пачына ць ру хацца; The train moved off. 
Цягнік крануўся.
move on  phr.v. 1. ру хаць напе рад; 
ру хацца напе рад; He moved оn the hands of 
the clock. Ён перавёў стрэлкі гадзінніка напе-
рад; She stopped and then moved on. Яна 
спынілася, а потым зноў пайшла. 2. загада ць 
адысцı , прыму сіць адысцı ; The police moved 
the crowd on. Паліцыя прымусіла натоўп 
адысці. 3. мяня ць ме сца пра цы; She moved оn 
to a better job. Яна перайшла на лепшую ра-
боту.
move out  phr.v. высяля ць; выся-
ляцца
move up  phr.v. 1. пасу нуць; пасу-
нуцца; Can you move up a few seats? Ці не 
маглі б вы перасесці на некалькі месцаў? 
2. прасу нуць; прасу нуцца; даць/атрыма ць 
павышэ  нне; Last year he was moved up. Ле-
тась ён атрымаў павышэнне. 3. павялı чыць; 
павялı чыцца; Prices moved up. Цэны выраслі.

moveable adj. = movable
moved  adj. усхвалява ны, крану ты, 

узру шаны
movement  n. 1. pyx (палітычны, 

грамадскі і да т.п.); the civil rights move-
ment рух за грамадзя  нскія правы  2. pyx, 
жэст; the dancer’s movements ру хі танцо ра 
3. перамяшчэ  нне; troop movement перамя-
ш чэ нне войск 4. развіццё, прагрэ с; There is 
no movement in arms control. Няма прагрэсу ў 
пытанні кантролю за ўзбраеннем. 5. ча стка 
(музычнага твора, асабліва сімфоніі); The 
fi rst movements of Beethoven’s Third symphony. 
Першая частка Трэцяй сімфоніі Бетховена.

mover  n. 1. ініцыя тар (ідэі, прапано-
вы) 2. асо ба/рэч, яка я ру хаецца пэ ўным чы-
нам; She is a great mover on the dance fl oor. 
Яна вельмі прыгожа танцуе. 3. AmE пераво  з-
чык мэ  блі пры перае  здзе 

movie  n. 1. AmE фільм, кінакарцı на 
2. the movies AmE кіно ; Let’s go to the movies. 
Давай сходзім у кіно. 



moviegoer 380 muffl e

moviegoer  n. AmE ама тар/любı-
цель кіно ; ама тарка/любı целька кіно  

moving  adj. 1. хвалю ючы; His speech 
was very moving. Яго прамо ва была  ве льмі 
хвалю ючай. 2. рухо мы; the moving parts of a 
machine рухо мыя ча сткі механı зма 

mow v. (mowed, mown or mowed) касı ць 
mower n. касı лка 
mown p.p.→ mow
MP  п. (скар. ад Member of Parlia-

ment) член парла мента 
mph (пісьмовае скар. ад miles per hour) ко ль-

касць міль за гадзı ну; a 60 mph speed limit 
абмежава нне ху ткасці да 60 міль у гадзı  ну

Mr n. (пісьмовае скар. ад Mister) 1. мı стар, 
пан, спада р (ужываецца перад прозвішчам 
або поўным імем мужчыны); Mr Grant мı с-
тар Грант; Mr John Grant мı стар Джон 
Грант 2. пан (ужываецца перад тытулам 
афіцыйнай асобы); Mr President пан прэ зі-
дэ нт; Mr Chairman пан старшыня 

Mrs п. (пісьмовае скар. перад прозвішчам за-
мужняй жанчыны) мı сіс, спада рыня, па ні; 
Mrs Miles мı сіс Майлз

Ms n. BrE (пісьмовае скар. перад прозвішчам 
жанчыны, чый сямейны статус не ўдаклад-
няецца) : Ms Miles па ні Майлз

MSc  n. (скар. ад Master of Science) 
ступе нь магı стра ў навуко вай галіне ; have an 
MSc мець ступе нь магı стра

Mt (пісьмовае скар. ад Mountain) (асабліва на 
геаграфічных картах) гара ; Mt Everest гара  
Эверэ ст; Rocky Mts Скалı стыя го ры

much1 n. шмат што, мно гае, бага та што; 
Much still remains to be done. Шмат чаго яшчэ 
застаецца зрабіць.

much2  adj. (more, most) шмат, мно га, 
бага та; much water мно га вады ; much time 
шмат ча су

much3  adv. (more, most) 1. ве льмі, мо ц-
на; be much surprised мо цна, ве льмі здзівı ц-
ца; be much obliged быць ве льмі ўдзя  чным; 
be very much aware of smth. ве льмі до бра 
ўсведамля ць сабе  што-н. 2. мно га, шмат; eat/
drink/talk (too) much (зана дта) мно га е сці/
піць/размаўля ць 3. намно га, зна чна; much 
faster/better/worse зна чна хутчэ  й/лепш/горш 
4. прыблı зна, ама ль што; be much the same 
age быць прыблı зна аднаго  ўзро сту ♦ as 
much ı менна, менавı та, якра з; as much as 
 сто ль кі, ко лькі; as much as twice удвая  больш; 
be too much for smb. быць не па сı лах/не пад 
сı лу каму -н.; how much ко лькі; He is not 

much of a tennis player. Ён вельмі пасрэдна 
гуляе ў тэніс.

muck1 n. 1. BrE, infml бруд, гразь 2. гной, 
пaмёт 3. га дасць, паску  дства; How can you 
eat this muck? Як ты можаш есці гэтую га-
дасць? 

muck2 v. угно йваць (глебу)
muck about  phr.v. BrE, infml 
1. лайда чыць, стро іць ду рня, гультаява ць, 
хварэ ць на па на 2. прычыня ць нязру чнасць 
muck in  phr.v. BrE, infml ра зам 
 бра ц ца (за якую-н. справу)
muck out  phr.v. пачы сціць (хлеў, 
стайню)
muck up  phr.v. BrE, infml 1. пэ ц-
каць, забру джваць 2. сапсава ць; завалı ць 
(план, задумку і да т.п.); He mucked up his 
last exam. Ён заваліў апошні экзамен. 

mucus n. слізь 
mud п. гразь; бруд; a mud hut зямля нка 

♦ throw/fl ing/sling mud (at smb.) абліва ць 
гра ззю (каго -н.) (асабліва ў палітыцы)

muddle1  n. блытанı на; бязла ддзе; 
непара дак; My thoughts are all in a muddle. У 
мяне ў думках поўная блытаніна. 

muddle2 v. блы таць 
muddle along  phr.v. дзе йнічаць 
наўздага д 
muddle through  phr.v. спра віцца 
(якім-н. чынам, так або інакш); Somehow our 
fi rm will muddle through the next fi ve years. Як-
небудзь наша фірма яшчэ праіснуе наступ-
ныя пяць гадоў. 
muddle up  phr.v. блы таць, пера-
блы тваць; паруша ць пара дак; прыво дзіць у 
бязла ддзе; Don’t muddle me up! Не блытай 
мяне! 

muddy1  adj. 1. гра зкі; a muddy track 
гра зкая даро га 2. запэ цканы гра ззю, бру дны; 
muddy boots запэ цканыя гра ззю бо ты 3. му т-
ны; muddy water му тная вада  

muddy2  v. забру джваць ♦ muddy the 
waters муцı ць ваду  

muesli n. BrE мю слі 
muff1 n. му фта (футравая)
muff2  v. infml псава ць; памыля цца; a 

muffed opportunity прапу шчаная магчы-
масць 

muffi n n. BrE мале нькая бу лачка (якую 
ядуць гарачай з маслам)

muffl e v. 1. глушы ць, прыглу шваць (пра 
гукі); muffl ed voices прыглу шаныя галасы  
2. ху таць, заху тваць; захіна ць; She muffl ed the 
child up in a blanket. Яна захутала дзіця ў 
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коўдру; muffl e oneself ху тацца, заху твацца; 
захіна цца 

muffl er  п. 1. dated ша лік 2. AmE глу-
шы цель

mug1  п. (высо кі) ку бак; a beer mug піў-
ны  ку бак 

mug2  n. infml ду рань ♦ a mug’s game 
заня так для ду рняў 

mug3 п. slang мо рда, ры ла
mug4 v. 1. напада ць на каго -н. на ву ліцы 

з мэ тай грабяжу , гра біць, рабава ць 2. (for) 
AmE, infml грыма снічаць; mug for the cam-
era грыма снічаць пе рад ка мерай 
mug up phr.v. BrE, infml зубры ць

mugger n. ву лічны грабе  жнік, рабаўнı к 
mulatto n. мула т 
mulberry  n. 1. bot. ту тавае дрэ  ва, 

шаўко ўніца 2. барво вы, цёмна-чырво ны ко лер
mulch1 n. му льча 
mulch2 v. мульчы раваць 
mule  n. 1. мул; 2. шлёпанец, панто фля 

3. infml кантрабанды ст, які перапраўля  е нар-
ко тыкі ♦ as stubborn as a mule упа рты як 
асёл
mull over  phr.v. 1. абду мваць 
2. абмярко ўваць 

mullah n. мула  
mullet n. (pl. mullet) zool. кефа ль 
multi-coloured  adj. шматкаляро-

вы, шматко лерны 
multilateral  adj. шматбако вы; 

multilateral trade talks шматбако выя ганд-
лёвыя перагаво ры 

multimedia adj. якı  выкарысто ў-
вае ро зныя сро дкі інфарма цыі 

multinational1  n. міжнаро дная 
або  транснацыяна льная кампа нія 

multinational2  adj. шматна цы-
яна льны 

multiple1 n. math. кра тнае 
multiple2 adj. шматлı кі; multiple cop-

ies шматлı кія ко піі; multiple injuries/wounds 
шматлı кія ра ны; a multiple entry visa шмат-
разо вая ўязна я вı за 

multiple sclerosis  n. med. 
рассе яны склеро  з 

multiplication table n. таб-
лı ца мно жання 

multiplicity  n. (of) fml мно ства, 
вялı кая разнаста йнасць (чаго-н.); a multiplic-
ity of different factors мно ства ро зных фа к-
тараў 

multiply v. 1. мно жыць, памнажа ць; 
2 multiplied by 3 is/equals/makes 6. Два па-

множанае на тры раўняецца шасцı. 2. павялı-
чваць; павялı чвацца; Every time he multiplied 
his demands. Кожны раз ён павялічваў свае 
патрабаванні. 3. размнажа цца, размно ж-
вацца; Rabbits multiply rapidly. Трусы хутка 
размнажаюцца. 

multitude  п. (of) 1. вялı кае мно ст-
ва; a multitude of problems/birds вялı кае 
мно ства прабле м/пту шак 2. fml нато ўп 3. the 
multitude ма сы; The truth was hidden from the 
multitude. Праўда была ўтоена ад мас. 

mummy1 п. ма мачка, мату ля
mummy2 п. му мія
murder1 п. забо йства
murder2 v. забіва ць 
murderer п. забо йца 
muscle п. му скул, мы шца 
museum п. музе й 
mushroom1 n. грыб 
mushroom2  v. (ху тка) разраста цца, 

распаўсю джвацца
music п. му зыка 
musical1 п. мю зікл
musical2  adj. 1. музы чны; a musical 

instrument музы  чны інструме  нт 2. музы-
ка ль ны; a musical ear музыка льны слых

musician п. музыка нт 
Muslim1  п. мусульма нін; мусуль-

манка 
Muslim2 adj. мусульма нскі
must  v. 1. (азначае неабходнасць, 

павіннасць) павı нен, трэ ба; I must go му шу/
трэ ба ісцı  2. (азначае меркаванне, якое мя-
жуе з упэўненасцю) ма быць, му  сіць, пэ  ўна, 
напэ ўна, віда  ць; It must be late. Напэўна, ужо 
позна. 

mustache AmE = moustache
mustard п. гарчы ца 
mustn’t скар. ад must not
mute n. 1. dated нямы   2. ling. нямы   га-

ло с ны або  зы чны гук
mutiny n. мяце ж, бунт 
mutton п. бара ніна 
mutual  аdj. узае мны; mutual un-

derstanding узаемаразуме нне
my  pron. мой, мая , маё, мае ; свой, свая , 

сваё, свае ; my car мой аўтамабı ль; my book 
мая  кнı га; my coat маё паліто  ; my children 
мае  дзе ці

myself  pron. 1. сябе ; -ся, -цца (пра 
1-ю асобу адз. л.); I wa shed myself. Я памыў-
ся. 2. сам, сама ; I saw it myself. Я сам гэта ба-
чыў. ♦ as for myself што да мяне  

mysterious аdj. таямнı чы 
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mystery  n. 1. таямн  ца; shrouded in 
mystery пакры  ты таямн  цаю 2. eccl. та  інства 
3. theatre містэ  рыя

myth n. міф 
mythic(al) () аdj. 1. міф  чны; mythic 

literature м  фы 2. фантасты  чны; прыду  маны
mythology n. міфало  гія

Nn
N, n1  n. 14-я літара англійскага алфавіта
N, n2  math. неазнача льная велічыня 
N, n3  (пісьмовае скар. ад noun) ling. назо ў нік
N (пісьмовае скар. ад north; northern) по ўнач; 

паўно чны
nab  v. infml 1. лавıць; хапа ць на ме сцы 

злачы нства; арышто ўваць 2. кра сці, цягну ць; 
Who’s nabbed my textbook? Хто сцягнуў мой 
падручнік? 3. застава ць, заспява ць; I nabbed 
my friend at the station. Я заспеў сябра яшчэ 
на станцыі.

nabob  n. 1. hist. набо б 2. магна т, ула-
дальнік незлічо нага бага цця

Naboth  n. bibl. Навутэ й, Навуфе й 
♦ Naboth’s vineyard вінагра днік Навутэ  я; 
прад ме т за йздрасці, хцıвасці; мэ та, для да-
сяг не ння яко й іду ць на злачы нства

nacre  n. перламу тр, ма ціца
nadir  n. 1. astron. надзıр 2. fml са мы 

нıзкі ўзро вень, кра йні заняпа д; кра йняя дэ-
прэ сія ♦ be at the nadir of one’s hope тра ціць 
усяля кую надзе ю

nag1  n. 1. бурку н 2. пастая ннае бурча нне; 
прыдзıркі, прычэ пкі

nag2  n. 1. infml, dated стары  конь; каня ка, 
кля ча 2. ко нік, по ні

nag3  v. 1. (at) дайма ць (каго-н.), дапяка ць 
(каму-н.), назаля ць (каму-н.), дакуча ць, раз-
драж ня ць 2. прыдзіра цца, чапля цца; бур ча ць; 
пілава ць (перан.); She nags him all day long. 
Яна чапляецца да яго з раніцы да ночы. 
3. бале ць, ныць

nagging  adj. 1. надаку члівы; паку т лівы; 
a nagging pain ны ючы боль; nagging fear 
неадчэ пны страх 2. прыдзıрлівы, сварлıвы; 
a nagging voice бурклıвы го лас

naiad  n. (pl. naiades or naiads) 1. myth. 
ная да (німфа азёр, рэк, ручаёў, крыніц, ва да-
спадаў) 2. entomol. ная да, лічы нка насяко мых 
з няпо ўным ператварэ ннем (напр., страказа)

naiades  pl. → naiad
nail1  n. 1. цвік, гвозд; drive a nail home 

забіва ць цвік па са мую пле шку; 2. но гаць, 

пазно гаць; do one’s nails рабıць манікю  р; 
bite one’s nails гры зці но гці ♦ (as) hard as 
nails 1) жо  рсткі, бязду шны, бессардэ  чны; 
2) за гартава ны, выно слівы; у (до  брай/выда т-
най) фо рме (пра спартсмена); drive a nail 
home даво дзіць спра ву да канца  ; hit the nail 
on the head папа сці ў са мую кро пку; pay 
(down) on the nail BrE, infml плацıць на ме  -
сцы/тут жа/адра зу ж/неадкла дна (гато ўкаю/
ная ўнымі грашы  ма); Pay on the nail! Грошы 
на бочку! fi ght tooth and nail бıцца не на 
жыццё, а на смерць; one nail drives out 
another ≅ клін кл на выбіва е

nail2  v. 1. забіва ць (цвікі), прыбіва ць 
(цвікамі); He was nailed to the cross. Ён быў 
прыбіты да крыжа/распяты на крыжы; (так-
сама перан. AmE Ён быў жорстка пакараны.) 
2. прыко ўваць, прыця гваць (увагу, позірк) 
3. infml хапа ць, хвата ць, ца паць, арышто ў ваць 
4. выкрыва ць (чыю-н. хлусню) ♦ nail one’s 
colours to the mast адкры та абараня ць/адсто й -
ваць свае  по гляды (да канца ), займа ць 
непрыміры мую пазıцыю; не здава ць пазıцыі
nail down  phr.v. 1. прыбіва ць 
2. прыстава ць; прыпіра ць да сце нкі; пры-
муша  ць; лавıць на сло  ве 3. дакла  дна вызна-
ча ць; nail down some facts удаклад няць, 
правяра ць некато рыя/пэ ўныя фа кты
nail up  phr.v. 1. забіва ць (дзверы, 
вокны) 2. прыбіва ць

nail bomb  n. самаро бнае выбухо  вае 
прыстасава нне, начы ненае цвіка мі

nail clippers  n. шчыпцы /шчы пчыкі 
для пазно гцяў

nail fi le  n. пıлка для пазно гцяў
nail polish  n. лак для пазно гцяў
nail varnish  n. BrE = nail polish
naive  adj. 1. наıўны, даве рлівы, праста-

ду шны 2. прастава ты, недалёкі, легкаве рны; 
a naive user comput. пачына ючы карыста ль-
нік/ю зер, навічо к, «ча йнік»

naked  adj. го лы, аго лены, непакры ты 
(таксама перан.); stark naked абсалю  тна 
го  лы, у чым ма ці на ра дзıла; stripped naked 
раздзе ты дагала , го лы; half naked напаўго -
лы, (на)паўаго лены; (на)паўраздзе ты; naked 
trees го лыя/бязлıстыя дрэ  вы; a naked sword 
вы няты меч, вы нятая шпа га; naked wire аго -
лены/неізалява ны про вад; a naked bulb/light 
ля мпачка без абажу ра; a naked fl ame адкры 
тае по лымя; naked aggression не пры кры тая/
відаво чная агрэ сія; the naked truth чы стая 
пра ўда ♦ with the naked eye про стым во кам 
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nakedness  n. галізна , аго ленасць
name1  n. 1. імя ; про звішча; Christian/

fi rst/given name імя ; family/last name про  -
звішча; maiden name про звішча да заму  жжа; 
married name про звішча пасля   заму жжа; 
a man by the name of Jack Smith fml чалаве к 
па ıмені Джэк Сміт; middle name друго е імя  
(напр., Ann у спалучэнні Mary Ann Smith); 
таксама перан. infml характэ  рная ры са; 
Generosity is his middle name. Ён – увасаблен-
не шчодрасці; stage name псеўданıм акцёра, 
сцэнıчнае про звішча/імя ; proper name ling. 
імя  ўла с нае; personal proper name ling. імя  
ўла снае асабо вае; know smb. by name ве даць 
каго -н. па ıме ні/про звішчы; таксама перан. 
ве даць ка го -н. (то лькі) па чу  тках; What’s your 
name? Як цябе завуць? 2. най ме нне, на зва; a 
brand name брэнд, фабры чная ма рка, на зва 
вядо май ма  ркі/вядо  мага вы  рабу; a trade 
name  на з ва фıрмы; фıрменная на зва, гандлёвая 
на з ва тава ру; What is the name of this plant? 
Як называецца гэта расліна? 3. звыч. pl. infml 
ла янка 4. рэпута цыя, сла ва, імя ; a bad name 
дрэ нная рэпута цыя/сла ва; This school has a 
good name. У гэтай школы добрая рэпута-
цыя; He made his name as an eminent writer. 
Ён здабыў сабе імя выдатнага пісьменніка. 
5. вялıкі чалаве к, выда тная асо  ба; a big name 
гу чнае імя , вядо мая/знакамıтая/славу тая асо  -
ба, выда тны/выбıтны чалаве к, чалаве к з ıмем, 
перан. велічыня  ♦ the name of the game infml 
су тнасць (спра вы), гало ўнае; in the name of 
smb./smth. у/ад імя  каго -н./ча го  -н.; in all but 
name факты чна, па су тнасці, неафіцы йна, 
дэ-фа кта; in name only (то лькі) наміна  льна; 
call smb. names свары цца на каго -н., ла яць 
каго -н.; абзыва ць каго -н.; take the Lord’s 
name/the name of God in vain вымаўля ць 
імя  Го спада/Бо га ма рна/дарэ мна, клясцıся 
(ıмем Бо га), бажы цца; have smth. to one’s 
name вало даць чым-н., мець што-н. ва ўла с-
насці; He doesn’t have a penny to his name. У 
яго ні капейкі за душой; take smb.’s name in 
vain за во чы гавары ць пра каго -н. непачцıва; 
беспадста ўна спасыла цца на ка го-н., спе ку-
ля ва ць чыıм-н. ıмем/аўтарытэ там 

name2  v. 1. называ ць, дава ць імя ; He was 
named after his father. Яго назвалі ў гонар 
баць кі. 2. называ ць, пералıчваць (пайме нна); 
Name all the kings of England. Назавіце ўсіх 
каралёў Англіі. That beautiful garden seemed 
to be planted with fl owers of all manner and 
description: violets, pansies, tulips, peonies, 

phloxes, roses, to name but a few. Здавалася, 
што ў тым цудоўным садзе раслі кветкі ўсіх 
відаў і найменняў; сярод іх былі фіялкі, брат-
кі, цюльпаны, півоні, флёксы, ружы. 3. на-
знача  ць, прызнача  ць; name the day прызна-
ча  ць дзень вясе лля; name a date for a mee-
ting прызнача ць да ту схо ду; name a price 
назнача ць цану ; He was named consul. Яго 
прызначылі консулам. ♦ name names зга д ваць/
называ ць імёны (замешаных у чым-н. асоб)

name-day  n. імянıны
nameless  adj. 1. безыме нны; a na-

meless grave безыме нная магıла 2. не назва- 
ны, ананıмны; …a well-known public fi gure 
who shall be nameless. …вядомы гра мадскі 
дзеяч, імя якога называць не будзем. 3. не-
вытлумача льны (асабліва пра пачуцці); 
a nameless longing fml невытлумача льнае 
карце нне

namely  adv. менавıта; а ıменна; гэ  та 
зна чыць; Only two students were absent, 
namely Mark and John. Толькі два студэнты 
адсутнічалі, а менавіта Марк і Джон.

nameplate  n. до шчачка, таблıчка 
(з іменем на дзвярах)

namesake  n. цёзка
nan  n. BrE, infml бабу ля
nancy  n. BrE, slang, offensive 1. гей, 

гомасексуалıст, педэра ст 2. жанчынападо  бны 
мужчы на

nanny  n. 1. ня нька, ня нечка 2. infml 
бабу ля

nanny goat  n. каза  (звыч. ужы ва-
ецца дзецьмі ці ў размове з імі)

nanotechnology  n. нана-
тэхнало гія

nap1  n. дрымо та, каро ткі сон (звыч. 
удзень); have/take a nap задрама ць

nap2  v. драма ць ♦ catch smb. napping 
infml заста ць каго -н. зняна цку/знячэ ўку; за-
спе ць каго -н.

nap3  n. ворс, начо с
napalm  n. напа лм
nape  n. за дняя ча стка шы і, ка рак; at the 

nape of one’s neck на ка рку; His long hair 
covered the nape of his neck. Яго доўгія ва-
ласы закрывалі шыю.

napkin  n. 1. сурвэ тка 2. BrE, dated 
падгу зак; пялёнка, пялю шка

nappy  n. BrE падгу зак; пялёнка, пя-
люшка

narcissi  pl. → narcissus
narcissism  n. fml самаўлюбёнасць, 

самалюбава нне
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narcissus  n. (pl. narcissi or narcissuses) 
bot. нарцы с

narcosis  n. med. нарко з, агу льная 
анестэзıя, агу льнае абязбо  льванне; under 
narcosis пад нарко зам

narcotic1  n. 1. нарко тык; наркаты чны 
сро  дак; a narcotic agent супрацо  ўнік (палі-
цэ  йскай) слу жбы па барацьбе  з нарко тыкамі 
2. med. снатво рнае; сро дак для абязбо ль-
вання

narcotic2  adj. 1. наркаты чны 2. усы п-
ля льны, снатво рны

narrate  v. fml 1. апавяда ць, раска зваць; 
narrate one’s adventures раска зваць пра свае   
прыго  ды 2. каментава  ць, чыта  ць тэкст за 
ка  д рам (у дакументальным фільме)

narration  n. fml 1. апавяда нне, раска з-
ванне 2. ды  ктарскі тэкст; а  ўтарскі камен-
та  рый

narrative1  n. fml 1. апавяда нне, апо  -
весць, гісто рыя 2. апавяда нне, раска званне

narrative2  adj. апавяда льны; nar ra-
tive fi ction маста цкая про за

narrator  n. 1. апавяда льнік; апавяда ль-
ніца; раска зчык; раска  зчыца 2. ды ктар; ак-
цёр, якı чыта е тэкст ад а ўтара

narrow1  adj. 1. ву зкі, це сны (таксама 
перан.); a narrow bed ву зкі ло жак; narrow 
hips ву зкія клубы ; a narrow vowel ling. галос-
ны ву зкай разнавıднасці (пра гук); a narrow 
circle of friends ву зкае ко ла/асяро ддзе ся-
бро ў; a narrow range of goods абмежава ны 
асартыме нт (тава раў) 2. абмежава ны; не вя-
лıкі; нязна чны; narrow means абмежава ныя 
сро дкі; a narrow majority нязна чная бо ль-
шасць; a narrow victory перамо га, здабы тая 
з вялıкай ця жкасцю; перамо  га з нязна чнай 
перава гай; We had a narrow escape. Мы ледзь 
уратаваліся. 3. ву зкі, абмежава  ны (пра розум, 
інтарэсы і да т.п.); narrow interests ву зкія 
інтарэ  сы 4. fml пıльны, ува жлівы; a narrow 
examination пıльны агля д

narrow2  v. звужа ць, змянша ць; звужа ц-
ца, змянша цца; narrow one’s eyes прыжму р-
ваць/прыплю шчваць во чы; The river nar rows 
at this point. Рака звужаецца ў гэтым месцы.
narrow down  phr.v. (to) скара-
ча  ць, змянша ць (да якой-н. колькасці, яко-
га-н. памеру); абмяжо ўваць (чым-н.), зво  -
дзіць (да чаго-н.); The choice was narrowed 
down to two candidates. Выбар звёўся да двух 
кандыдатаў.

narrowing  n. ling. звужэ нне

narrowly  adv. 1. ледзь (не), ле дзьве (не); 
He only narrowly escaped death. Ён ледзь не 
загінуў. 2. ву зка, абмежава на; a narrowly 
specialized education вузкаспецыялізава  нае 
навуча нне; 3. пıльна, ува жліва; She watched 
him narrowly. Яна пільна сачыла за ім. 4. fml 
падрабя зна, дакла дна

narrow-minded  adj. derog. 
абмежава ны, недалёкі, вузкало бы; пры мх лі-
вы, забабо нны; неаб’екты ўны

NASA  (скар. ад National Aeronautics 
and Space Administration) НАСА, Нацыя-
нальнае ўпраўле  нне па аэрана  ўтыцы і да-
сле  даванні ко смасу (у ЗША)

nasal  adj. 1. насавы ; the nasal cavity 
med. по ласць но са, насава я по ласць; a nasal 
haemorrhage med. крывацёк з но са, насавы  
крывацёк; nasal mucus med. насава я слізь, 
смаркачы , со плі 2. ling. наза льны, насавы ; a 
nasal consonant насавы  зы чны (гук) 3. гугня   -
вы, гамза ты (голас); a nasal accent гугня-
васць, гамза тасць

nasalization, BrE -isation  n. ling. 
назаліза цыя

nasturtium  n. bot. насту  рка, на-
сту  рцыя

nasty  adj. 1. непрые мны, бры дкі, 
агıдны; a nasty smell агıдны пах, смуро д; 
nasty weather дрэ ннае надво  р’е 2. зло сны, 
зласлıвы, нядобразычлıвы; раздражнёны; 
a nasty remark з’е длівая/ядавıтая заўва га; a 
nasty temper ця жкі хара ктар 3. бры дкі, не-
прысто йны; nasty language ла янка, брыдка-
сло ўе, бры дкая гаво рка 4. небяспе чны, 
пагража льны; a nasty accident небяспе чнае/
жу даснае здарэ  нне; a nasty bend небяспе чны 
паваро т/заваро т, небяспе чная паваро тка 
(дарогі); a nasty cut глыбо кі парэ  з; a nasty 
illness ця жкае/сур’ёзнае захво  рванне ♦ get/
turn nasty узлава цца, раззлава цца; перайсцı 
да пагро з

natality  n. fml нараджа льнасць, 
каэфіцые нт нараджа льнасці

nation  n. 1. на цыя, наро д; The President 
spoke to the nation on television. Прэзідэнт 
звярнуўся да народа па тэлебачанні. 2. дзяр-
жа ва, краıна; across the nation па ўсёй 
краıне; newly independent nations но выя 
незале жныя краıны; most favoured nation 
treatment AmE рэжы м найбо  льшай спры яль-
насці (для якой-н. краіны)

national1  n. грамадзя  нін, падда ны 
(якой-н. дзяржавы); American nationals in 
Britain амерыка нскія падда ныя ў Вяліка-
брыта ніі
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national2  adj. 1. нацыяна льны, наро д-
ны; national dress нацыяна льны касцю м; 
national economy нацыяна льная экано міка, 
наро дная гаспада рка; national heritage на-
цыяна льная (культу рная) спа дчына; natio nal 
identity нацыяна льная самабы тнасць; a na-
tional minority нацыяна льная ме ншасць; the 
national team sport нацыяна льная збо р ная 
(кама нда), збо рная (кама нда) краıны; na-
tional unity адзıнства наро да, нацыяна ль нае 
адзıнства 2. дзяржа ўны; a na tional anthem 
дзяржа  ўны гімн; a national boundary дзяр-
жа ўная мяжа ; a national ho liday дзяржа ўнае 
свя  та; National Insurance дзяржа  ўнае са-
цыя льнае страхава нне (у Вялі кабрытаніі); 
the Royal National Theatre Карале ўскі на-
цыяна льны тэа тр (у Лондане)

nationalism  n. 1. нацыяналıзм 
2. патрыяты зм, імкне нне да нацыяна льнай 
незале жнасці

nationalistic  n. нацыяналісты чны
nationality  n. 1. грамадзя  нства, 

падда нства; be of British nationality быць 
грамадзя нінам Вялікабрыта ніі; dual natio na-
lity падво йнае грамадзя  нства 2. нацыяна ль-
насць, наро днасць; the nationalities of the 
North наро днасці По ўначы

nationalize, BrE -ise  v. нацыяна-
лізава ць, рабıць ула снасцю дзяржа вы (пра 
фірму, прадпрыемства і да т.п.)

national park  n. (прыро дны) 
нацыяна льны парк; запаве днік

national service  n. во інская 
павıннасць/слу жба

nationwide  adj. усенаро дны, агуль-
нанаро дны; a nationwide strike усеагу льная 
забасто ўка

native1  n. 1. ураджэ  нец; a native of 
London ураджэ нец Ло ндана 2. карэ нны 
жыха р, ураджэ  нец яко й-н. мясцо васці; She 
speaks French like a native. Яна гаворыць па-
французску, як (сапраўдная) францужанка. 
3. dated, offensive абарыге н, тузе мец, тубы -
лец (у адносінах да карэннага насельніцтва з 
цём най скурай) 4. раслı на/жывёліна, харак-
тэ  рная для да дзенага рэгіёна; The kangaroo is 
a native of Australia. Радзіма кенгуру – 
Аўстралія. 

native2  adj. 1. ро дны; native land ра-
дзıма, ба цькаўшчына; native language ро д ная 
мо ва; a native speaker но сьбіт мо вы 2. мясцо - 
вы, тутэ йшы, карэ  нны; native fl ora and 
fauna мясцо вая фло ра і фа ўна 3. прыро дны, 
прыро джаны; a native talent прыро дны/пры-
ро джаны та лент

nativity  n. relig. 1. the Nativity 
Нараджэ нне Хрыста , Нараджэ  нне Хрысто ва 
2. карцıна або гру  па фігу рак, якıя адлюст-
роўваюць нараджэ нне Хрыста 

NATO, Nato  n. (скар. ад North 
Atlantic Treaty Organization) НАТА, Паў-
ноч наатланты чны саю з

natural  adj. 1. прыро дны; natural gas 
прыро дны газ; natural resources прыро дныя 
бага цці, прыро дныя рэсу рсы; a natural 
disaster/calamity стыхıйнае бе дства (павод-
ка, ураган і да т.п.) 2. натура льны (у розных 
знач.); natural dyes натура льныя фа рбы/
фарбава льнікі; natural wool натура льная 
шэрсць; natural selection натура льны адбо р; 
die a natural death паміра ць сваёй сме рцю 
3. уласцıвы, прыро джаны, прыро дны; a natu-
ral hunter прыро джаны паляўнıчы 4. fml 
пазашлю бны, незаконнанаро джаны; a natu-
ral son пазашлю бны сын; Agatha was adopted 
as a baby: she never knew her natural parents. 
Агату ўдачарылі (яшчэ) у маленстве: яна 
ніколі не ведала сваіх сапраўдных бацькоў.

natural history  n. прырода-
зна ўства

naturalist  n. натуралıст, пры ро-
дазна ўца, прыродазна вец

naturalize, BrE -ise  v. 1. дава ць 
грамадзя нства; атры мліваць грамадзя  нства; 
She was naturalized in Spain. Яна атрымала 
іс панскае грамадзянства. 2. запазыча ць, 
запазы чваць (словы, выразы з іншай мовы); 
This word was naturalized into/in English in the 
20th century. Гэтае слова ўвайшло ў анг-
лійскую мову ў XX стагоддзі. 3. акліма ты-
зава цца; прыжыва цца, прыма цца (пра жы-
вёл, расліны)

naturally  adv. 1. зразуме ла, вядо ма, 
натура льна; Naturally, you’ll want to discuss 
this with your mother. Вядома, ты захочаш 
абмеркаваць гэта з мамай. 2. ад нараджэ ння, 
ад/з прыро ды; His hair curls naturally. Яго 
валасы ўюцца/кучаравяцца ад прыроды. 
3. натура льна, про ста, во  льна; She behaved 
naturally. Яна трымалася проста.

natural science  n. прырода-
зна  ўства, адна  з прыродазна ўчых наву к

natural selection  n. натура ль-
ны адбо р

nature  n. 1. прыро да; (Mother) Nature 
ма ці-прыро да; the laws of nature зако ны 
прыро ды 2. нату ра, хара ктар; human nature 
чалаве чая/людска я прыро да, чалаве чыя сла -
басці; by nature па прыро дзе, па хара ктары, 
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па нату ры; He is kind by nature. Па характары 
ён добры чалавек. 3. тып, род, сорт; Things of 
that nature do not interest me. Падобныя рэчы 
мяне не цікавяць. ♦ against nature ненату-
ра льны, ненарма льны; амара льны; let nature 
take its course не ўме швацца ў ход падзе й; 
дазваля ць падзе ям ісцı сваıм пара дкам

naughty  adj. 1. непаслухмя ны, сваво ль-
ны, гарэ злівы, дураслı вы (звыч. пра дзяцей); 
a naughty boy не слух, сваво льнік, гарэ за; a 
naughty little devil мале  нькі гарэ  знік/сва-
во ль нік, мале нькае чарцяня /чарцянё; Don’t 
be naughty! Не свавольнічай! 2. infml непры-
сто й ны, двухсэнсо ўны, рызыко ўны; naughty 
jokes непрысто йныя жа рты 3. BrE, joc. нядо б ры, 
га дкі (звыч. пра дарослых)

nausea  n. 1. мло снасць, млосць, мо таш-
насць; марска я хваро ба; I feel nausea. Мне 
моташна. 2. агıда, антыпа тыя, непры я знасць

nauseate  v. 1. выкліка ць млосць/рво -
ту, ну дзіць 2. выкліка ць агıду, ну дзіць; The 
very thought of it nauseates me. Мяне нудзіць 
нават ад думкі пра гэта.

nautical  adj. марскı, марахо дны; на-
віга цы йны; a nautical mile марска я мıля 
(1853 м)

naval  adj. вае нна-марскı; марскı, фло ц кі; 
a naval base вае нна-марска я ба за; a naval 
power марска я дзяржа ва

navel  n. пуп, пупо  к
navigable  adj. суднахо дны; a 

navigable waterway фарва тар, суднахо  дны 
во дны шлях; the navigable portion of the 
Nile суднахо дная ча стка Нıла

navigate  v. 1. ве сці (карабель, суд-
на), кірава ць (самалётам) 2. пла ваць (на суд-
не), лята ць (на самалёце)

navigation  n. навіга цыя (у розных 
знач.); марапла ванне, суднахо дства; celestial 
navigation/navigation by the stars навіга цыя 
па зо рках, астранавіга цыя; satellite naviga-
tion system спадаро жнікавая навігацы йная 
сістэ ма, спадаро жнікавая сістэ ма навіга цыі; 
space navigation касмıчная навіга цыя; a na-
vigation beacon навігацы йны радыёмая к; 
a radar navigation system сістэ  ма радыёла-
кацы йнай навіга цыі

navigator  n. навіга тар; шту рман
navvy  n. BrE чорнарабо чы; земляко п
navy  n. the Navy вае нна-марскı флот; 

вае нна-марскıя сıлы
navy blue  adj. цёмна-сıні
nay  n. го лас су праць; той, хто галасу е су -

праць; yeas and nays галасы  «за» і «су -
праць»; The nays have it! Большасць супраць!

nay2  adv. dated на ват, больш за тое   , ма ла 
таго ; His behaviour is diffi cult, nay, impossible 
to justify. Яго паводзінам не тое што цяжка, 
але нават немагчыма знайсці апраўданне.

Nazi  n. (pl. Nazis) нацы ст, няме цкі 
фашы ст

Nazism  n. нацы  зм, няме  цкі фа-
шы  зм

NB/nb (пісьмовае скар. ад лацінскага nota 
bene) нотабе на, «звярнı ўва гу», «прымı да ве- 
дама» (памета на палях дакументаў каля 
слоў, на якія трэба звярнуць асаблівую ўвагу)

NBA  (скар. ад National Basketball 
Association) НБА, Нацыяна льная баскетбо ль-
ная асацыя цыя (ЗША)

NBC  (скар. ад National Broadcasting 
Company) Эн-Бі-Сі, Нацыяна льная радыё-
вяш ча льная кампа нія (ЗША)

NCO  (скар. ад non-commissioned 
offi cer) ваеннаслу жачы сяржа нцкага саста ву

NE (пісьмовае скар. ад north-east; north-
eastern) паўно чны ўсход; naut. норд-о ст; 
паўно чна-ўсхо дні

Neanderthal  n. 1. неандэрта лец 
(выкапнёвы чалавек эпохі ранняга і сярэд-
няга палеаліту) 2. infml пячо рны/выкапнёвы 
чалаве к, грубія н, траглады т

near1  adj. 1. блıзкі, бліжэ йшы (пра 
адлегласць, час); in the (very) near future у 
(са мым) блıзкім/бліжэ йшым бу дучым; What’s 
the nearest way to the bank? Як (най)бліжэй 
прайсці да банка? 2. блıзкі, падо бны; a near 
resemblance блıзкае падабе нства; a near 
translation перакла д блıзкі да арыгіна ла; a 
near impossibility практы чная немагчы масць 
(зрабіць што-н.) 3. блıзкі (цесна звязаны); a 
near relation/relative найбліжэ йшы/са мы 
блıзкі свая к (звыч. пра бацькоў і дзяцей) 
♦ one’s nearest and dearest infml ро дныя і 
блıзкія; It was a near thing. Усё ледзь не 
сарвалася.

near2  v. надыхо дзіць, падыхо дзіць, на-
бліжа цца (пра час і адлегласць); John got 
more and more nervous as the day of her 
departure neared. З набліжэннем дня яе 
ад’езду Джон рабіўся ўсё больш нервовым.

near3  adv. 1. блıзка, недалёка, паблıзу (пра 
час і адлегласць); come/draw near прыблі-
жа  цца, набліжа цца; nearer and nearer усё 
блıжай і блıжай; Don’t come nearer or I’ll 
shoot. Не набліжайся, бо выстралю. 2. ама ль; 
near a century ago ама ль стаго ддзе/сто гадо ў 
таму  ♦ so near and yet so far ≅ блıзка ло каць, 
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ды не ўку сіш; far and near усю ды, скрозь; 
We searched far and near for the missing dog. 
Мы скрозь і ўсюды шукалі прапаўшага 
сабаку; I near died with fright. Я ледзь не 
памёр са страху; not anywhere near/nowhere 
near далёка не, зусıм не; ні ў я кім ра зе; There 
wasn’t anywhere near enough food for all of us. 
Ежы на ўсіх нас зусім не хапала.

near4  prep. 1. недалёка ад, каля  , ля (пра 
час і адлегласць); My house is near the station. 
Мой дом недалёка ад станцыі; It must be near 
3 o’clock. Зараз, напэўна, каля трох гадзін. 
2. ама ль, ледзь не; She was near tears. Яна 
ледзь не плакала.

nearby  adv. недалёка, паблıзу, по руч, 
по бач; live nearby жыць па сусе дству, быць 
сусе дзямі

Near East  n. the Near East Блıзкі 
Усхо д

nearly  adv. 1. ама ль, каля , прыблıзна; It’s 
nearly fi ve o’clock. Зараз амаль пяць гадзін. 
2. ледзь не, чуць не; He nearly drowned. Ён 
ледзь не ўтапіўся; nearly blind напаўсляпы , 
паўсляпы   ♦ not nearly далёка не, зусı м не, 
 ні ў я  кім ра зе; not nearly enough зусıм 
недастатко ва; зна чна менш, чым трэ  ба; 
pretty nearly ама ль (што), ледзь(ве); ледзь 
не, чуць не

near miss  n. непрамо е, недакла днае 
папада нне; папада нне паблıзу цэ лі; про мах; 
It was a near miss! Ледзь не пацэліў!

near-sighted  adj. 1. блізару кі 2. не-
дальнаба чны; непрадба члівы

neat  adj. 1. акура тны, чы сты, аха йны; a 
neat bed акура тна засла ны ло жак; a neat 
room прыбра ны пако й; neat handwriting 
выра зны/разбо рлівы/чытэ льны по чырк 2. сцıп-
лы і элега  нтны; прыго жы; якı до бра сядзıць 
(пра адзенне) 3. дакла дны; я сны; тра пны; a 
neat answer дакла  дны адка  з 4. BrE нераз-
ба  ўлены, неразве дзены, чы сты (звыч. пра 
алкаголь)

nebuchadnezzar  n. 1. Ne bu-
chad nezzar bibl. Навухадано сар (цар Ва ві-
лоніі ў 605–562 гг. да н. э.) 2. ве льмі вялıкая 
бутэ лька для віна  (роўная 20 звычайным 
бутэлькам)

nebulous  adj. fml невыра зны, няя с ны, 
цьмя ны, расплы вісты

necessarily  adv. 1. абавязко ва; not 
necessarily неабавязко ва; Rich people are not 
necessarily happy. Багацце не заўсёды свед-
чыць пра шчасце. 2. непазбе жна

necessary1  n. 1. the necessaries dated 
(са мае) неабхо днае (пра рэчы); the neces sa-
ries of life прадме ты/рэ чы пе ршай неабхо д- 
насці (адзенне, ежа і да т.п.) 2. the ne-
cessary гро шы, сро дкі, фіна нсы (на што-н.) 
3. неабхо днае; do the necessary рабıць то е, 
што неабхо дна; Leave the disk – I’ll do the 
necessary. Пакінь дыск – я зраблю ўсё не-
абходнае.

necessary2  adj. 1. неабхо  дны, па-
трэ  б ны; Food is necessary for life. Ежа не аб-
ходна для жыцця; if necessary пры неаб хо д-
насці; калı (гэ та) неабхо дна/(ве льмі) трэ ба; 
hardly necessary наўра д ці патрэ бны, ама ль 
не патрэ бны 2. fml неміну чы, непазбе жны, 
няўхıльны

necessity  n. 1. неабхо днасць, патрэ ба; 
of necessity па неабхо днасці; in case of ne ces-
sity у вы падку неабхо днасці, пры неабхо д насці; 
the necessity of doing smth./to do smth. 
неабхо днасць/патрэ ба рабıць што-н.; There is 
no necessity to do it. Няма ніякай неабход-
насці гэта рабіць. 2. неабхо дная рэч; the bare/
basic necessities of life прадме ты/рэ чы пе р шай 
неабхо днасці (адзенне, ежа і да т.п.) 3. не-
мі ну часць, непазбе жнасць, няўхıльнасць 
4. па трэ ба; няста ча, бе днасць, гале ча; dire 
necessity пıльная патрэ ба ♦ necessity is 
the mother of invention ≅ бяда  ды му ка – 
та я ж наву  ка; бяда   хоць му  чыць, ды жыць 
 ву  чыць

neck  n. 1. anat. шы я 2. каўне р; a low neck 
глыбо кі вы раз, дэкальтэ ; a scooped neck 
глыбо кі кру глы вы раз (пра сукенку); a polo 
neck высо  кі закры  ты каўне  р 3. (of smth.) 
ву з кая ча стка прадме та; ры льца (бутэлькі); 
но жка (чаркі); шы йка (струнных музычных 
інструментаў); a neck of land перашы ек ♦ a 
pain in the neck infml даку члівы/назо  йлівы 
чалаве к; з’я ва, яка я раздражня е/дакуча е; be 
up to one’s neck in debt infml быць па (са -
мыя) ву шы ў даўгу ; завя знуць у даўга х; 
break one’s neck скруцı ць, сабе   шы  ю; звяр-
ну  ць сабе  галаву ; breathe down smb.’s neck 
infml стая ць над душо й (у каго -н.); вісе ць 
над ка ркам (у каго -н.); get it in the neck infml 
атрыма ць па ка рку, атрыма ць наганя й; risk 
one’s neck infml рызыкава ць жыццём/га лаво й; 
save one’s neck infml ратава ць сваю  шку ру; 
stick one’s neck out infml ста віць сябе  пад 
уда р; накліка ць на сябе  гнеў, кры ты ку і г. д.

necklace  n. па церкі, кара лі; калье 
neckline  n. вы раз, гарлавıна (у ад зен-

ні)
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necktie  n. AmE га льштук
necromancer  n. некрама нт (ча-

лавек, які займаецца чорнай магіяй, выклікае 
душы памерлых); вядзьма р; чарадзе й, ча-
раўнıк 

necrophilia  n. некрафілı я (сек-
суальная ненармальнасць, палавая цяга да 
нябожчыкаў)

necropolis  n. (pl. necropolises) не-
кро паль; мо гільнік; старажы тныя мо гілкі

necrosis  n. med. некро з, амярц ве н-
не, адміра нне (тканкі ці групы клетак яко-
га-н. органа)

nectar  n. 1. bot. некта р, кве ткавы сок 
2. myth. некта р, напıтак баго ў; таксама 
перан. цудо ўны жыватво рны напıтак 3. густы  
сок, прыгатава ны з некато рых вıдаў фру ктаў 
(абрыкос, манга, персік і да т.п.)

nectarine  n. нектары н (гладкі 
персік)

née  adj. наро джаная; у дзяво цтве (пра 
дзявоцкае прозвішча замужняй жанчыны); 
Mrs Schmitz née Black мıсіс Шміц, наро джа-
ная/у дзяво цтве Блэк 

need1  n. 1. неабхо  днасць, патрэ  ба, па-
трэ б насць; be in need of smth. мець/адчува ць 
патрэ бу ў чым-н.; There’s no need for you to 
do it. Табе не трэба гэтага рабіць. 2. звыч. pl. 
запатрабава нне; патрэ ба; satisfy/meet smb.’s 
needs задавальня ць патрэ бы; His needs are 
few. Ён сціплы ў патрэбах./Ён непера бор-
лівы. 3. бяда ; няста ча; be in need быць/жыць 
у няста чы ♦ a friend in need сапра ўдны ся -
бар; a friend in need is a friend indeed 
≅ зычлıвага прыя целя ў няшча сці пазнаю  ць; 
хто ў бядзе  не быў, той праўдзıвых прыя -
целяў не зна е; if need be калı бу дзе патрэ ба; 
у вы падку неабхо днасці; Thank you for being 
with me in time of need. Дзякуй, што былі са 
мной у цяжкую хвіліну.

need2  v. 1. мець, адчува ць патрэ бу (у 
чым-н.); He needs help. Яму патрэбна да па-
мога. 2. быць патрэ бным, патрабава цца; Your 
shoes need a good clean. Твае туфлі трэба 
добра пачысціць. 3. (выражае неабходнасць 
у пыт. і адм. сказах); You need not be afraid 
of me. Вам няма чаго мяне баяцца; You 
needn’t have gone for the key. The door was 
open. Дарэмна ты хадзіў па ключ. Дзверы 
былі адамкнёныя; Need we go there after all? 
А нам абавязкова (трэба) туды ісці? ♦ need 
one’s head examined infml ≅ клёпкі ў галаве  
не хапа е; але ю ў галаве  ма ла

needful  n. the needful dated 1. неаб хо д-
нае; do the needful рабıць то е, што не аб хо дна 
2. infml гро шы

needle  n. 1. іго лка (для шыцця, вы шы-
вання і да т.п.); a needle and thread іго лка з 
нıткай; the eye of a needle/needle’s eye ву шка 
іго лкі; thread a needle заця гваць/прасо ўваць 
нıтку ў іго лку 2. пруто к, вяза льная спıца; 
knitting needles пруткı 3. іго лка для ін’е к-
цый; a hypodermic needle med. шпрыц/іго л-
ка для падску рных ін’е кцый 4. стрэ лка; 
the needle of a compass стрэ лка ко мпаса 
5. іглıца, шыпу лька; pine needles іглıца хво і/
сасны  6. infml з’е длівая заўва га, шпıлька, 
падко лка ♦ look for a needle in a haystack 
infml шука ць іго лку ў сто зе се на

needless  adj. непатрэ бны, лıшні; 
needless trouble лı шні кло  пат, лı шнія тур-
бо ты; a needless death бяссэ нсная/недарэ ч-
ная смерць ♦ needless to say зразуме ла, безу-
моўна

needlework  n. шыццё, шытво ; вы шыў-
ка, вышыва нне, рукадзе лле

needn’t  = need not
needy  adj. бе дны; a needy family сям’я , 

яка я жыве  ў няста чы/гале чы
ne’er-do-well  n. dated лайда к, 

абібо к; нядба лец; ні на што не зда тны 
чалаве к

negate  v. fml 1. зво дзіць на нішто , 
рабıць нядзе йсным 2. адмаўля ць, абвярга ць 
(напр., існаванне чаго-н.)

negative1  n. 1. адмо ва, адмаўле нне; 
негаты ўны адка з; нязго да; The answer to my 
request was in the negative. Адказ на мой 
запыт быў адмоўны. 2. tech. негаты ў

negative2  adj. 1. адмо ўны; негаты ўны 
(у розных знач.); a negative response негаты ў-
ны адка з/во дгук; a negative effect адмо ўны/
шко дны ўплыў; a negative sentence ling. ад-
мо ўны сказ; a negative quantity math. адмо ў-
ная велічыня ; a negative charge phys. адмо ў-
ны электры чны зара д 2. песімісты чны; 
We probably will not win. – Don’t be so nega-
tive. Мабыць, мы не пераможам. – Не будзь 
такім песімістам.

neglect1  n. (of) 1. пагарджа нне, за няд-
ба нне; нядба  йнасць, няўва га; the neglect of 
children by their parents адсу тнасць бацько ў-
скага кло пату пра дзяце й; neglect of one’s 
duty хала тныя адно сіны да (выкана  ння) 
сваıх абавя зкаў 2. запу ш чанасць, закıну-
тасць, занядба  насць; in a state of neglect у 
запу шчаным ста не; запу шчаны, занядба  ны
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neglect2  v. 1. не клапацıцца (аб кім-н./
чым-н. і пра каго-н./што-н.); запуска ць, 
занядба  ць; neglect one’s studies закіда  ць за-
ня т кі; She neglects her children. Яна (зусім) 
не клапоціцца пра сваіх дзяцей. 2. не звяр-
та ць нале жнай ува гі (на каго-н./што-н.), не 
заўважа ць, ігнарава ць; He neglected my 
remark. Ён прапусціў маю заўвагу міма ву-
шэй. 3. fml упуска ць, забыва ць; не выко нваць 
абавя зкі; He neglected to tell us about it. Ён не 
палічыў патрэбным расказаць нам пра гэта.

neglectful  adj. fml (of) нядба йны, 
неруплıвы; несумле нны (у адносінах да аба-
вязкаў)

negligee  n. пеньюа р
negligent  adj. 1. fml нядба йны, 

хала тны, несумле нны (у адносінах да аба-
вязкаў); He is negligent in his work. Ён ня-
добрасумленна ставіцца да працы. 2. бестур-
бо тны; натура льны, про сты (пра паводзіны, 
манеру апранацца); dress with negligent 
grace апрана цца про ста і элега  нтна

negligible  adj. нязна чны, мізэ  рны; 
неісто тны; якı не бяру ць у разлıк; a neg li-
gible quantity мізэ рная ко ль касць

negotiate  v. 1. ве сці перамо  вы/
перагаво ры, абмярко ўваць умо вы; дамаўля ц-
ца; negotiate with smb. for/about smth. ве сці 
перамо вы з кім-н. аб чым-н.; negotiate 
a contract/an agreement заключа ць кантра кт/
дагаво р 2. перабіра цца, перапраўля цца; пе-
раадо льваць (перашкоды, цяжкасці); nego-
tiate a wall перабіра цца/перала зіць це раз 
сцяну 

negotiation  n. звыч. pl. перамо вы, 
перагаво ры; open/carry on negotiations with 
smb. пачына ць/праця гваць перамо вы з кім-н.; 
The matter is under negotiation. Па гэтым пы-
танні вядуцца перамовы.

negotiator  n. удзе льнік перамо  ў
Negress  n. dated, offensive негрыця нка
Negro  n. (pl. Negroes) dated, offensive 

негр; негрыця нка
neigh1  n. ко нскае ржа нне
neigh2  v. (і)ржа ць (пра коней)
neighbor  AmE = neighbour
neighborhood  AmE = neigh bo ur-

hood
neighboring  AmE = neighbouring
neighborly  AmE = neighbourly
neighbour  n. 1. сусе д; сусе дка (па дому, 

кватэры, купэ і да т.п.); He is not afraid of 
what the neighbours will say. Яго не палохае, 
што скажуць суседзі. 2. прадме т, якı знахо -

дзіцца по бач 3. lit. блıзкі, блıжні ♦ you shall 
love your neighbour as yourself bibl. палюбı 
блıзкага твайго , як само га сябе 

neighbourhood  n. 1. сусе дзі 
2. навако лле, акру га; раён, кварта  л 3. сусе д-
ства, блıзкасць ♦ in the neighbourhood of 
каля , прыблıзна

neighbouring  adj. сусе дні, суме жны
neighbourly  adj. добрасусе дскі; доб-

разычлıвы, прыве тлівы
neither1  adj., pron. нія кі; ні адзıн, 

ні другı; neither of them ніхто  з іх; Will you 
have tea or coffee? – Neither, thanks. Ты 
вып’еш чаю або кавы? – Ні таго, ні другога, 
дзякуй.

neither2   adv. такса ма не; I can’t 
swim. – Neither can I. Я не ўмею плаваць. – 
Я таксама (не ўмею); neither...nor ні...ні; 
Neither my wife nor I were there. Ні я, ні жонка 
не былі там.

nemesis  n. 1. Nemesis myth. Немезıда 
(багіня адплаты) 2. fml ка ра, пакара нне, 
адпла та, непазбе жная распла та

neolithic  adj. неаліты чны; the Neo-
lithic Age эпо  ха неалıту, неалıт

neologism  n. ling. неалагıзм
neon1  n. chem. нео н
neon2  adj. нео навы; neon lighting не она вае 

асвятле нне; a neon sign нео навая рэкла ма; 
нео навая вы веска

nephew  n. пляме ннік
nepotism  n. непаты зм; кумаўство , 

сяме йнасць
Neptune  n. 1. astron. (плане та) Неп-

ту н 2. myth. Непту н (бог мораў)
nerve  n. 1. anat. нерв; the optic nerve зро- 

кавы нерв 2. nerves не рвы, нерво васць; 
нерво вая сістэ ма 3. му жнасць, прысу тнасць 
ду ху, вы трымка; lose one’s nerve тра ціць 
самавало данне, бая цца 4. infml наха бнасць, 
наха бства, дзёрзкасць; What a nerve! Якое 
нахабства! 5. сла бае/балю  чае/хво рае ме сца 
♦ steel nerves/nerves of steel жале зныя не р-
вы; get on smb.’s nerves infml дзе йнічаць на 
не рвы, нервава ць, раздражня ць; hit/touch 
a (raw/sensitive) nerve крана ць за жыво е; 
steady one’s nerves супако йваць не рвы; I’m 
just a bundle of nerves today. infml Сёння я 
проста суцэльны камяк нерваў. 

nerve-racking  adj. раздражня льны; 
якı нерву е, якı дзе йнічае на не рвы

nerve-wracking  = nerve-racking
nervous  adj. 1. (about, of) баязлıвы; 

спало ханы; якı баıцца; непако іцца; be/feel 
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nervous about smth. нервава цца/хвалява цца 
з-за чаго -н.; Mary has always been nervous of 
big dogs. Мэры заўсёды баялася вялікіх 
сабак. 2. усхвалява ны, узбу джаны, нерво вы; 
He gave a nervous laugh. Ён нервова рас-
смяяўся. 3. med. нерво вы, нерво зны; a ner-
vous disorder нерво вае расстро йства, рас-
стро йства не рваў ♦ be nervous of one’s own 
shadow бая цца свайго  (ула снага) це ню

nervous breakdown  n. med. 
нерво вы зрыў, нерво вае расстро йства

nervous system  n. нерво  вая сіс-
тэ ма

nest1  n. 1. гняздо ; a bird’s nest птушы нае 
гняздо ; a wasps’ nest асıнае гняздо  2. пры-
то н; a nest of thieves зладзе йскі прыто  н; a 
nest of vice прыто  н разбэ  шчанасці 3. баць-
ко ўскі дом; ро днае гняздо  4. уту льны куто- 
чак; гняздзе чка 5. гру па, набо р аднаро  дных 
прадме таў; кампле кт прадме таў, што ўстаўля- 
юцца ў адну  ўмяшча льню або адзıн у адзıн; 
a nest of tables кампле кт сто лікаў, якıя ўстаў-
ля юцца адзıн у адзıн ♦ fl y/leave the nest 
пакіда ць бацько  ўскі дом; feather one’s nest 
набіва ць кішэ нь; абагача цца, нажыва цца

nest2  v. віць гняздо  ; гняздзı цца, гнезда-
ва цца

nest egg  n. infml гро шы/зберажэ  нні на 
чо рны дзень; су ма, адкла дзеная для пэ ўнай 
мэ ты

nestle  v. 1. уту льна/зру чна ўладко ўвацца; 
nestle (down) in a chair with a book уту льна 
ўладко ўвацца з кнıжкай у крэс ле 2. тулıцца, 
хава цца, знахо дзіцца ў зацıшным і бяспе ч-
ным ме сцы (звыч. пра хату, вёску і да т.п.); 
A small village nestled near the forest to their 
right. Направа ад іх каля лесу тулілася ней-
кая вёсачка. 3. (on, against) (пяшчо тна) ту-
лıцца, гарну цца, прыціска цца; She nestled her 
head on his shoulder. Яна прыхіліла галаву да 
яго пляча.

nestling  n. птушаня , птушанё
net1  n. 1. се тка (матэрыял); a nylon net 

нейло навая се тка, се тка з нейло ну 2. се тка 
(прыстасаванне); a fi shing net рыбало ўная 
се тка, не вад; a mosquito net маскıтная се тка, 
накама рнік; a tennis net тэ нісная се тка 3. the 
net се тка (у тэнісе); варо ты (у футболе, 
хакеі) 4. се тка (пра сістэмы дарог, правадоў, 
прадпрыемстваў); a radio net радыёсе тка; 
a communication(s) net камунікацы йная се т-
ка; the Net infml се тка, інтэрнэ т

net2  adj. чы сты (пра колькасць, вагу і да т.п.); 
не та (пра вагу); net profi t чы сты прыбы так; 

net weight чы стая вага , не та-вага ; I received 
5 pounds net. Я атрымаў на рукі 5 фунтаў.

netball  n. sport нетбо л (жаночая 
гульня, падобная да баскетбола)

nett  BrE = net2

nettle1  n. крапіва  ♦ grasp the nettle рашу - 
ча бра цца за склада ную спра ву

nettle2  v. 1. infml раздражня ць, злава ць, 
кало ць, абража ць; Barbara’s remark nettled 
Peter. Заўвага Барбары ўкалола Пітэра. 
2. апяка ць крапіво  й

nettle-rash  n. med. крапıўніца, кра-
пıўная ліхама нка

network  n. 1. се тка (дарог, каналаў, 
сасудаў і да т.п.); a rail network чыгу - 
начная се тка; the network of bloodvessels се т-
ка крывяно сных сасу даў 2. се тка, сістэ ма 
(прадпрыемстваў, арганізацый і да т.п.); a 
network of clinics се тка лячэ  бніц 3. тэ ле-/
радыёсе тка; се ткавае вяшча нне; a national 
television network агульнанацыяна льнае 
тэлеба чанне

neuralgia  n. med. неўралгıя
neurologist  n. неўро лаг, неў ра-

пато лаг
neuron  n. anat. нейро н, нерво вая кле тка
neuroses  pl. → neurosis
neurosis  n. (pl. neuroses) 1. med. 

неўро з 2. мо цнае хвалява нне, пачуццё і стан 
ве льмі мо цнага стра ху

neurotic1  n. неўро тык, неўрастэ  нік
neurotic2  adj. неўраты чны, нерво вы
neuter1  adj. 1. ling. нія кага ро ду 

2. бяспо лы (пра жывёл, расліны); Worker 
bees are neuter. Рабочыя пчолы не маюць 
полу.

neuter2  v. паклада ць, лягча ць, кастры -
раваць (жывёлу)

neutral  adj. 1. нейтра  льны; бесста-
ро нні; a neutral country нейтра льная краı на; 
neutral waters нейтра льныя во ды; a neutral 
opinion непрадузя ты по гляд; be/remain 
neutral захо ўваць нейтралітэ  т 2. нейтра ль-
ны, безува жны, безудзе льны (пра голас, 
позірк, адносіны) 3. нейтра льны, няя ркі, 
спако йны (звыч. пра колер) ♦ meet on neutral 
ground/territory сустрака цца на нейтра ль-
най паласе 

neutrality  n. нейтралітэ т
neutralize, BrE -ise  v. нейтраліза-

ва ць; neutralize an acid chem. нейтралізава ць 
кіслату 

neutron  n. phys. нейтро н
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neutron bomb  n. нейтро нная 
 бо мба

never  adv. 1. ніко лі, ні ра зу; you can 
never know ніко лі не ве даеш напе рад; Never 
in my life have I heard such nonsense! Ніколі ў 
жыцці яшчэ не чуў такой бязглуздзіцы! 2. не, 
ні (ужываецца для ўзмацнення адмаўлення); 
He never uttered a word and never so much as 
smiled. Ён не вымавіў ні слова і нават не 
ўсміхнуўся. ♦ (well,) I never (did)! ніко  лі ні-
чо  га падо бнага не чуў і не ба  чыў!, ну і ну!, 
вось табе  і на!; the morning sun never lasts 
a day ≅ шча сце і тра сца – перахо  дныя сва ц-
ці; never say die не адча йвайся; не па дай ду -
хам; ≅ і чо рная хма ра бе лым во блакам абе р-
нецца

never-ending  adj. няспы нны; бес-
перапы нны; безупы нны; бяско нцы; This work 
is never-ending. Гэтай працы канца-краю не 
відаць.

nevermore  adv. dated больш ніко лі
never-never  n. BrE, infml купля нне 

ў растэрміно ўку/у крэды т; She bought her car 
on the never-never. Яна купіла машыну ў 
крэдыт.

never-never land  n. ка зачная 
краıна даста тку і бага цця; краı на, дзе здзяй-
сня юцца ма ры

nevertheless  adv. тым не менш, усё 
ж, нягле дзячы на

new  adj. 1. но вы; a new fi lm но вы фільм 
2. незнаёмы; нязвы клы, нязвы чны; This part 
of Africa was new to him. З гэтай часткай 
Афрыкі ён не быў яшчэ знаёмы. 3. све жы; 
new bread то лькі што спе чаны/све жы хлеб; 
new potatoes малада я бу льба 4. суча сны, 
найно ў шы; навамо дны; the newest fashions 
апо шнія фасо ны ўбо раў 5. но вы, ıншы, другı; 
a new day но вы дзень ♦ (as) good as new як 
но вы/но венькі; turn over a new leaf/start a 
new life пачына ць но вае жыццё; выпраў ляц ца, 
станавıцца ле пшым; new broom но вае нача ль-
ства, но вая мятла  (перан.); tomorrow is 
a new day ≅ ра ніца мудрэ йшая за ве чар; што 
было , то ба чылі, а што бу  дзе – паба чым

newborn  adj. нованаро джаны
newcomer  n. (to) 1. новапрыбы ў-

шы, прые зджы 2. навічо к, малады  спе цы-
ялıст; He is a newcomer to teaching. Ён на-
вічок у навучанні.

newfangled  adj. derog. навамо д-
ны, новаспе чаны (пра ідэі, з’явы, рэчы)

new-laid  adj. све жы, то лькі што зне -
сены (пра яйка) 

newly  adv. 1. няда ўна; a newly built 
house няда ўна пабудава ны дом; a newly 
married couple маладажо  ны, малады я 2. за -
нава, на нава, нано ва; a newly painted gate 
свежапафарбава  ныя/то лькі што пафарбава  -
ныя варо ты

newly-wed  n. звыч. pl. the newly-
weds маладажо ны, малады я

new moon  n. маладзıк, пе ршая ква д-
ра Ме сяца

news  n. 1. навіна , ве стка, паведамле нне, 
но вая інфарма цыя; bad news дрэ нная/ке п с-
кая навіна ; good news до брая/прые мная на-
віна ; have/hear no news from smb. не атры м-
ліваць ве сткі пра каго  -н.; Have you heard the 
news about Mary? Ты чуў навіну пра Мэры? 
2. навıны, паведамле нне (друку, радыё і 
да т.п.); the latest news апо шнія навıны; 
foreign news паведамле нні з-за мяжы ; in-
ternational news міжнаро дныя навıны; local/
national news паведамле нні пра падзе і ў 
краıне; be in the news папада ць/трапля ць на 
старо нкі газе  т; ака звацца ў цэ  нтры ўва гі; 
make the news быць прадме  там газе тных 
паведамле нняў 3. the news «Навıны» (інфар-
мацыйная праграма радыё і тэле бачання) 
♦ break the news to someone (асцяро жна) 
паведамля ць каму  -н. аб чым-н. непрые мным; 
that’s news to me infml гэ та для мяне  навіна ; 
пе ршы раз пра гэ та чу ю; no news is good 
news ≅ адсу тнасць навıн – до брая навіна 

news agency  n. аге нцтва дру ку; 
тэлегра фнае аге нцтва

newsagent  n. прадаве ц газе т, 
часо пісаў і да т.п.; кіяскёр; кіяскёрка

newsagent’s  n. газе тны кіёск
newscaster  n. ды ктар апо шніх 

навıн (на радыё ці тэлебачанні)
news conference  n. прэс-

канферэ нцыя
newsfl ash  n. (каро ткае) э  кстраннае 

паведамле нне; We interrupt our programmes 
for a newsfl ash. Мы перарываем трансляцыю 
нашых перадач для экстраннага паве дам-
лення.

newshound  n. infml (зана дта 
руплıвы і заўзя  ты) рэпарцёр; рэпарцёрка (га-
зеты); газе тчык; газе тчыца

newsletter  n. інфармацы  йны бюле-
тэ нь

newspaper  n. 1. газе та (перыя дыч-
нае выданне); a daily/weekly newspaper 
штодзённая/штотыднёвая газе та; an evening 
newspaper вячэ рняя газе та; a national 
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newspaper цэнтра льная газе та; a newspaper 
clipping газе тная вы разка; a newspaper 
headline газе тны загало вак 2. (стара я) газе т-
ная папе ра 3. газе та (выдавецтва); I think she 
works for a local newspaper. Мяркую, яна 
працуе ў мясцовай газеце.

newsprint  n. газе тная папе ра
newsreader  n. BrE ды ктар апо шніх 

навıн (на радыё ці тэлебачанні)
newsreel  n. кінахро ніка, кіначасо  піс
newsroom  n. аддзе л навıн (у 

рэдакцыі газеты, радыё ці тэлебачання)
news-stand  n. газе тны лато к (на 

вуліцы, вакзале)
newsvendor  n. BrE прадаве ц 

газе т, газе тчык
newt  n. zool. трыто н
New Testament  n. the New 

Testament Но вы Запаве т (другая частка 
Бібліі)

New World  n. the New World Но вы 
Свет, Аме рыка

New Year  n. Но вы год; New Year’s 
Eve наваго дняя ноч, пярэ  дадне Но вага го да 
(31 снежня); New Year’s Day пе ршы дзень 
Но вага го да (1 студзеня); Happy New Year! 
З Но вым го дам!; the new year пе ршыя некаль-
кі ты дняў го да; a New Year’s resolution абя-
ца нне, яко е дае  сабе  чалаве к пад Но вы год 
(кінуць курыць, трымацца дыеты і да т. п.)

next1  adj. 1. насту пны, якı ідзе  сле дам; 
the next turning to the left пе ршы паваро т 
нале ва; Next, please! (Хто) на ступ ны! (да 
наведвальнікаў) 2. насту пны, бу дучы; (the) 
next day на другı дзень, (на)за ўтра; next year 
у насту пным, бу дучым го дзе, нале та; (the) 
next time другıм ра зам; Your papers will be 
ready on Tuesday next. Вашы да ку менты 
будуць гатовыя на наступным тыдні ў аўто-
рак. 3. сусе дні; in the next room у сусе д нім 
пако і; next but one праз адзı н ♦ the next 
world той свет, замагıльны свет; the next 
man любы , ко жны; He understands this as 
well as the next man. Ён разумее гэта не горш 
за каго іншага.

next2  adv. 1. по тым, пасля  , заты м; What 
shall we do next? Што нам рабіць далей? 
2. зноў, у насту пны раз; I’ll tell you about it 
when we next meet. Я скажу вам пра гэта, калі 
мы зноў сустрэнемся; Whatever next! infml 
Яшчэ чаго! Гэтага яшчэ не хапала! 

next-door  adj. сусе дні; Mary is my 
next-door neighbour. Мэры – мая суседка.

next door  adv. 1. па сусе дству, по -
бач; I live next door to a café. Я жыву побач з 
кафэ. 2. (to) ама ль; It is next door to crime. 
Гэта амаль тое самае, што і злачынства.

next to  prep. 1. по бач (з/са), каля , ля; I 
sat next to him. Я сядзеў побач з ім. 2. пасля ; 
другı па ва жнасці, велічынı і да т.п.; Next to 
swimming his favourite sport was basketball. 
Пасля плавання яго любімым відам спорту 
быў баскетбол. 3. ама ль; It cost me next to 
nothing. Гэта мне амаль нічога не каштавала.

NFL  (скар. ад National Football 
League) НФЛ, Нацыяна льная футбо льная 
лıга (ЗША)

NHS  the NHS (скар. ад National 
Health Service) Дзяржа ўная слу жба ахо вы 
здаро ўя (у Вялікабрытаніі)

nib  n. ко нчык, вастрыё пяра  
nibble  v. 1. (at) паку сваць; е сці мале нь-

кімі кава лачкамі; е сці без апеты ту; For 
breakfast he would nibble at a piece of biscuit. 
Замест снедання ён толькі пагрызе кавалачак 
пячэння – і ўсё. 2. гры  зці; абгры за ць; адку с-
ваць; шчыпа ць, скубцı (траву) 3. паступо ва 
разбура ць, падто чваць 4. не адва жвацца, 
не асме львацца (на што-н.); хіста цца, вага ц-
ца; nibble at an offer разду м ваць над 
прапано вай

nibs  n. dated, infml ва  жная персо  на, 
шы ш ка ♦ his nibs яго  мıласць

nice  adj. 1. прые мны, мıлы, сла ўны, до  б-
ры; a nice smile прые мная ўсме шка; a nice 
day до бры/паго длівы дзень; that’s very nice 
of you гэ та ве льмі ласка ва з ва шага бо ку; it’s 
been nice meeting you прые мна было  з ва мі 
пазнаёміцца 2. iron. до бры, до бранькі; This is 
a nice mess you’ve got us into! У добрую ж 
гісторыю вы нас уцягнулі! 3. то нкі, во стры; a 
nice distinction то нкае адро зненне; a nice 
shade of meaning то нкае адце нне ў значэ нні; 
a nice ear то нкі/во стры слых 4. склада ны, цяж кі; 
якı патрабу е вялıкай дакла днасці, асцяро гі і 
даліка тнасці; a nice point of law склада нае 
юрыды чнае пыта  нне 5. : The porridge was 
nice and hot. Аўсяная каша была па-сапраўд-
наму гарачая; The bus is going nice and fast. 
Аўтобус ідзе даволі хутка. ♦ as nice as pie 
ве ль мі до бры, ве тлівы, прыя зны, абыхо д лі-
вы; ≅ хоць (ты) да ра ны кладзı

nicely  adv. 1. до бра; здавальня юча; 
Little Sam was very offended and he decided he 
could manage quite nicely without his parents. 
Маленькі Сэм быў вельмі пакрыўджаны і 
вырашыў, што здолее даволі добра абысціся 
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без сваіх бацькоў. 2. мıла, ве тліва, прыя  зна; 
хо раша, прые мна; smile nicely мıла/прые мна 
ўсміха цца 3. fml дакла дна; то нка, па-майстэ р-
ску, уме  ла; a nicely calculated quantity да-
кла  д на вы лічаная велічыня  

nicety  n. 1. то нкасць, даліка тнасць 
(у падыходзе, у пытанні і да т.п.) 2. звыч. pl. 
то нкасці, дэта лі; We haven’t time to con si der 
all the niceties of the question. Мы не маем 
часу ўдавацца ва ўсе тонкасці справы. 3. fml 
дакла днасць, акура тнасць; to a nicety як ма е 
быць, як нале жыць, як след; дакла дна

niche  n. 1. нıша 2. сваё/нале жнае ме сца; 
fi nd a niche for oneself знайсцı сваё ме сца ў 
жыццı 3. econ. сфе ра прымяне ння

nick1  n. 1. парэ з; зару бка, засе чка, зазу б-
рына, шчарбıна 2. the nick BrE, infml турма , 
катала жка; three years in the nick тры гады  ў 
турме  3. дакла дны мо мант ♦ in the (very) 
nick of time infml якра з у час/у пару ; у са мы 
апо шні мо мант; in good nick infml у до брым 
ста не

nick2  v. 1. разраза ць; рабıць зару бку 
2. BrE, infml цягну ць, кра сці; Someone has 
nicked my suitcase. Нехта сцягнуў мой ча ма-
дан. 3. BrE, infml заца пваць, хапа ць (злачын-
цу); The police nicked him for stealing my 
suitcase. Паліцыя сцапала яго за крадзеж 
май го чамадана.

nickel1  n. 1. chem. нıкель (метал) 2. мане- 
та ў 5 цэ нтаў (у ЗША, Канадзе)

nickel2  v. нікелірава ць; nickelled/nickel-
plated steel нікелірава ная сталь

nicker  n. BrE, dated, slang фунт стэ р-
лінгаў

nickname1  n. мяну шка
nickname2  v. дава ць мяну шку, 

празыва ць; Philip’s friends nicknamed him 
“Snail” because he was so sluggish. Сябры 
пра звалі Філіпа Смаўжом за тое, што ён быў 
вельмі марудлівы.

nicotine  n. нікацıн
niece  n. пляме нніца
nifty  adj. infml 1. спры тны, уме лы 

2. эфекты ўны, кары сны і про  сты адначасо ва; 
a nifty little gadget for peeling potatoes эфек-
ты ўная невялıкая прыла да для абіра ння бу ль-
бы 3. прыва бны, элега нтны, мо дны

Nigerian1  n. нігеры ец; нігеры йка; 
the Nigerians нігеры йцы

Nigerian2  adj. нігеры йскі
niggardly  adj. 1. скупы , скна рлівы, 

пра гны 2. мізэ рны, убо гі; нікчэ  мны (пра па-
дарунак, зарплату і да т. п.)

niggle  v. 1. хвалява ць, не дава ць спако ю, 
раздражня ць (злёгку, але на працягу доўгага 
часу); It’s been niggling at my mind ever since I 
bought the car. Гэта думка не дае мне спакою 
з таго часу, як я набыў машыну. 2. (at smb.) 
(about/over smth.) прыдзіра цца да дро  бязі 
3. займа цца глу пствам, пусцяка мі; разме нь-
вацца на дро бязі

night  n. 1. ноч; ве чар; at night уначы , уно- 
чы, но ччу; уве чары, уве чар, ве чарам; by 
night на праця гу ўсёй но чы, (праз) усю  ноч; 
last night учо ра ве чарам; all night long усю  
ноч напралёт 2. ве чар, адве дзены ці вы з на-
чаны для яко га-н. мерапрые мства; fi rst night 
прэм’е ра, пе ршы пака з (спектакля, цыр ка-
вой праграмы і да т.п.) ♦ at/in the dead of 
night глыбо кай но ччу; у глуху ю по ўнач; 
night and day/day and night і дзень і ноч, 
уве сь час; беспераста нку, безупы нна; have 
an early/a late night ра на/по зна кла сціся 
спаць; have a good/bad night до бра/дрэ  нна 
спаць; good night! до брай но чы!, дабра нач!; 
make a night of it infml прагуля ць/прап’я н-
стваваць усю  ноч

night blindness  n. med. куры -
ная слепата , ніктало пія (хвароба вачэй)

nightcap  n. 1. шкля нка/кілıшак 
(спіртнога) пе рад сном 2. начны  каўпа к

nightclub  n. начны  клуб
nightdress  n. BrE начна я кашу ля 

(жаночая)
nightfall  n. змярка нне, надыхо д но чы; 

by nightfall пад ве чар
nightie  n. infml начна я кашу ля 

(жаночая)
nightingale  n. zool. салаве й
nightjar  n. zool. казадо й, ляля к 

(птушка)
nightlife  n. начно е жыццё (горада)
nightlight  n. начнıк (няяркая 

лямпачка або свечка)
nightlong1  adj. якı праця гваецца/до ў-

жыцца/не спыня ецца ўсю ноч; a nightlong 
vigil начно е няспа нне, дзяжу рства

nightlong2  adv. на праця гу ўсёй но чы, 
усю  ноч (напралёт)

nightly1  adj. штовячэ рні, штоно чны; a 
nightly news broadcast штовячэ рняя прагра -
ма навıн

nightly2  adv. 1. штове чар, ко жны ве чар; 
штоно ч, ко жную ноч 2. па вечара х; па нача х

nightmare  n. 1. кашма р; стра шны/жу -
дасны сон; Last night I had a nightmare. 
(Сёння) уночы мне прысніўся кашмар. 
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2. жах, кашма р; the nightmares of war жа хі 
вайны 

nightmarish  adj. кашма рны, 
жахлıвы, жу дасны, стра шны

night owl  n. infml паўно чнік, начнıк; 
паўно чніца, начнıца (пра таго, хто не кла-
дзецца спаць да позняй ночы)

night school  n. вячэ рнія ку рсы, вячэ р-
няя шко ла

nightshade  n. bot. паслён, лıснік; the 
nightshade family сяме йства паслёнавых

night shift  n. 1. начна я зме на (пра-
межак часу); He was on the night shift. Ён 
працаваў у начную змену. 2. начна я зме на 
(група людзей)

night-time  n. начны  час, ноч; in 
the night-time уначы , уно чы, но ччу; animals 
that hunt at night-time жывёлы, што палю -
юць уначы 

nightwatchman  n. начны  вар-
таўнıк/сто раж; начна я вартаўнıца/старо жка

nihilism  n. нігілıзм
nil  n. 1. sport нуль; They won the match 

three nil. Яны выйгралі матч з лікам 3:0. 
2. нуль, нічо га; reduce the danger to nil зво- 
дзіць небяспе ку да нуля 

nimbi  pl. → nimbus
nimble  adj. 1. жва вы, бо  рзды, руха вы 

(пра чалавека); nimble fi ngers спры тныя па ль-
цы; He is nimble on his feet. Ён вельмі 
рухавы. 2. жывы , гıбкі (пра розум); nimble 
wits знахо  длівасць, дасцıпнасць, ке млівасць

nimbly  adv. жва ва, бо рзда, руха ва, 
 ху тка

nimbus  n. (pl. nimbi or nimbuses) 
1. даж джаво е во блака 2. німб, арэо  л, ззя нне

nincompoop  n. infml, dated ду- 
рань, дурны ; дурнıца, дурна я

nine  num., n. дзе вяць; дзявя цера; дзявя т-
ка; nine hundred дзевяцьсо т; the nine of 
diamonds званко вая дзявя тка (у картах) 
♦ nine times out of ten у бо льшасці вы падкаў, 
ама ль заўсёды; a nine days’ wonder зло ба 
дня, кароткачасо  вая сенса цыя; be on cloud 
nine ≅ быць на сёмым/дзяся тым не бе (ад 
радасці, шчасця і да т.п.); быць на вышынı  
шча сця; адчува ць сябе  бязме рна шчаслı вым; 
dressed (up) to the nines infml ве  льмі (шы-
ко ўна) разадзе ты; расфра нчаны

ninepins  n. sport ке глі
nineteen  num. дзевятна ццаць ♦ talk 

nineteen to the dozen infml трашча  ць; 
гавары ць беспераста  нку/не змаўка ючы

nineteenth  num., n. дзевятна ццаты; 
a nineteenth дзевятна ццатая ча стка, адна  
дзевятна ццатая

ninetieth  num., n. дзевяно  сты; a 
ninetieth дзевяно стая ча стка, адна  дзевяно -
стая

ninety  num. дзевяно  ста; the nineties 
дзевяно  стыя гады  ♦ ninety-nine times out of 
a hundred у бо льшасці вы падкаў, ама ль 
заўсёды

ninth  num., n. дзявя ты; a ninth дзявя тая 
ча стка, адна  дзявя тая

nip1  n. 1. шчыпо к; give smb. a nip 
ушчыпну ць каго -н. 2. уку с; The dog gave me 
a nip on the arm. Сабака ўкусіў мяне за руку. 
3. пахалада нне; There’s a nip in the air today. 
Сёння мароз пашчыпвае. 4. infml глыто к, ча - 
рачка (спіртнога); a nip of whisky глыто  к, 
ча рачка вı скі; take a nip прапусцı ць па ма-
ле нь кай

nip2  v. 1. шчыпа ць; ця пнуць (пра сабаку); 
The crab nipped my hand. Краб ушчыпнуў 
мяне за руку. 2. прыцıснуць, прышчамıць; 
I  nipped my fi nger in the door. Я прыціснуў 
палец дзвярамі. 3. псава ць, шко дзіць (пра 
вецер, мароз і да т.п.); пабıць (пра град, 
мароз і да т.п.); The frost has nipped all the 
roses. Мароз пабіў усе ружы. 4. стры мліваць, 
спыня ць, падаўля ць 5. BrE, infml ху тка ісцı, 
спяша цца; I’ll nip on ahead. Я пабягу на пе-
рад; nip down/out to the shop infml забе гчы 
ў кра му ♦ nip smth. in the bud выкараня ць; 
падаўля ць што-н. у заро дку
nip in  phr.v. infml уціска  цца, праціс-
ка ц ца, прала зіць (упе рад); She nipped in just 
in front of me. Яна праціснулася і стала якраз 
перада мной.
nip off  phr.v. адшчы  пваць, пры-
шчы п ваць (звыч. пра расліны); She nipped off 
a dead fl ower. Яна адшчыпнула засохлую 
кветку.

nipper  n. BrE, infml малы ш; малы шка
nippers  n. tech. вастра гу бцы; куса чкі; 

шчыпцы 
nipple  n. 1. сасо к (грудзе й) 2. со ска 

3. tech. нıпель
nippy  adj. infml 1. ве льмі хало дны; a 

nippy morning хало дная ра ніца; The weather 
is nippy today. Сёння марозіць. 2. BrE шпа ркі, 
руха вы; You’ll have to be nippy if you want to 
be on time. Табе трэба варушыцца, калі не 
хочаш прыпазніцца.

nirvana  n. нірва на
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nisi  conj. калı не; decree nisi law умо ў-
ная пастано ва суда  (набывае сілу з вызна ча-
нага тэрміну, калі да гэтага часу яна не бу-
дзе скасавана)

nit  n. 1. гнıда (яйцо вошы) 2. BrE, infml 
крэцıн, ідыёт, тупıца; крэцıнка, ідыётка, 
тупıца

nit-picking  n. infml шука нне недахо -
паў, прыдзıркі з-за дро бязей; ≅ ло ўля блох

nitrate  n. chem. нітра т, соль або  эфıр 
азо тнай кіслаты 

nitric  adj. chem. азо тны; nitric acid 
 азо т ная кіслата 

nitrogen  n. chem. азо т
nitroglycerine  n. нітрагліцэ-

ры на
nitty-gritty  n. infml the nitty-gritty су т-

насць спра вы, канкрэ тныя дэта лі, «уся   ку х-
ня»; the nitty-gritty of politics паліты чная 
 ку хня

nitwit  n. infml крэцıн, тупıца, ду рань ; 
крэцıнка, тупıца, дурнıца

no1  n. (pl. noes) 1. адмо  ва, адмо  ўнае ра-
шэ н не 2. the noes галасы  су праць; The noes 
have it! Большасць супраць!

no2  adj. 1. нія кі, ні адзıн; няма ; зусıм не; 
It’s of no importance. Гэта не мае ніякага 
значэння; He is no philosopher. Які з яго 
філосаф; There is no telephone in our house. 
У нашым доме няма тэлефона. 2. не (азначае 
забарону); No smoking! Не курыць!; No par-
king! Стаянка забаронена! 3. infml не (аз на-
чае немагчымасць); there is no saying/telling 
немагчы ма сказа ць; There is no knowing what 
may happen. Хто ведае, што можа здарыцца.

no3  adv. не, ніко лькі не; no longer ужо  не; 
больш не; He is no longer in London. У Лон-
дане яго ўжо няма; no more (больш) няма  
чаго , нічо га больш, ужо /больш няма ; I have 
no more to say. Мне больш няма чаго сказаць.

no4  part. не; No, thank you. Не, дзякуй; 
Pleasant or no, it is true. Прыемна гэта ці не, 
але ж гэта праўда.

No./no. (pl. Nos/nos) (пісьмовае скар. ад 
number) ну мар

No. 10 (пісьмовае скар. ад Number Ten Dow-
ning Street) infml рэзідэ  нцыя прэм’е р-мі-
нıстра Вялікабрыта ніі

Noah  n. bibl. Ной ♦ Noah’s ark/the Ark 
Но еў каўчэ  г

nob  n. BrE, infml, dated ва жная пту шка, 
(ва жная) шы шка (пра значную, уплывовую 
асобу); The nobs live in those big houses. 
Важныя шышкі жывуць у тых вялікіх дамах.

nobble  v. BrE, infml 1. псава ць каня , 
рабıць шко ду каню  (перад спаборніцтвам) 
2. падкупля  ць, дава ць ха бар; nobble wit-
nesses падкупля  ць све дак

Nobel prize  n. Но белеўская прэ мія
nobility  n. 1. высакаро днасць, ве лі-

каду шнасць 2. (вышэ йшае) двара нства, 
знаць, арыстакра тыя; тытулава нае двара н ст-
ва (у Англіі); the nobility двара нскае сасло ўе

noble1  n. 1. арыстакра т 2. hist. дваранıн 
3. тытулава ная асо ба, пэр (у Англіі)

noble2  adj. 1. высакаро дны, велікаду ш-
ны 2. зна тны, тытулава ны 3. вялıкасны, ве -
ліч ны; a noble monument ве лічны по мнік 
4. высакаро дны (пра такія металы, як зо-
лата, серабро, плаціна)

nobleman  n. (pl. -men) 1. арыс-
такра т 2. hist. дваранıн 3. тытулава ная асо ба; 
пэр (у Англіі)

noble-minded  adj. высакаро  д-
ны, велікаду шны

noblewoman  n. (pl. -women) 
1. арыстакра тка 2. hist. двара нка 3. тытулава -
ная асо ба; жо нка пэра (у Англіі)

nobody1  n. нікчэ мнасць, «пусто е ме с-
ца»; He’s a mere nobody. Ён поўная нік чэм-
насць.

nobody2  pron. ніхто ; nobody else 
ніхто  ıншы; There’s nobody here. Тут нікога 
няма. ♦ there’s nobody at home ≅ не ўсе  до -
ма; клёпкі ў галаве  нестае 

nocturnal  adj. fml начны ; a nocturnal 
visit начны  візıт; a nocturnal bird начна я 
 пту шка

nocturne  n. mus. накцю рн
nod1  n. ківо к (у знак згоды або пры ві-

тання); give a nod ківа ць галаво й ♦ give 
smb./smth. the nod infml выка зваць адабрэ н-
не каму -н.; дава ць зго ду/дазво л на што-н.; 
The director gave my plan the nod. Дырэктар 
ухваліў мой план; a nod is as good as a 
wink ≅ намёк зразуме лы; до ўга тлума чыць 
не трэ ба; on the nod BrE, infml без фарма ль-
насцей; без галасава н ня; па ўзае м най зго дзе

nod2  v. 1. ківа ць (галавой); nod one’s head 
ківа ць галаво й; nod a greeting віта цца кіўко м 
(галавы ); nod assent сцвярджа льна кіўну ць 
галаво й 2. то ркаць но сам, драма ць
nod off  phr.v. infml то ркаць но сам, 
драма ць

noddle  n. infml, dated кацяло к, мазгаўня , 
мазгı

node  n. 1. tech. ву зел, вузлавы  пункт, мес ца 
перакрыжава ння/сты ку (чаго-н.) 2. на раст, 
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патаўшчэ нне; a lymph node anat. лімфа тычны 
ву зел

Noel  n. Нараджэ нне Хрысто ва (у пес-
нях, гімнах, на паштоўках)

noes  pl. → no1

noggin  n. 1. infml кацяло к, мазгаўня , 
мазгı; Think! Use your noggin! Думай! 
Варушы мазгамі! 2. невялıкая ко лькасць 
алкаго льнага напıтку (звыч. чвэрць пінты: 
англ. = 0,142 л., амер. = 0,118 л.)

nohow  adv. joc. нія к, анія к, нія кім 
 чы нам

noise  n. 1. гук, шум; го  ман; гвалт; гру кат 
(звыч. непрыемны); Try not to make a noise 
when you go downstairs. Пастарайся не шу-
мець, як будзеш спускацца па ўсходах. 
2. tech. перашко да, перашко  ды ♦ make 
a noise about smth. infml узніма ць шум з-за 
чаго -н.; make noises about smth. infml дава ць 
зразуме ць што-н., намяка ць на што-н.; make 
encouraging noises выка зваць адабрэ  нне/
падтры мку, падбадзёрваць

noiseless  adj. бясшу мны, бязгу чны, 
цıхі

noisome  adj. fml агıдны, мо  ташны; 
смяр дзю чы, смуро дны; a noisome smell 
смуро д

noisy  adj. шу мны, шумлıвы; be noisy 
шуме ць

nomad  n. 1. нама д, качэ  ўнік 
2. вандро ўнік, падаро  жнік

nomadic  adj. 1. нама дны, качавы ; 
nomadic tribes качавы я плямёны 2. вандро ў-
ны, якı не ма е ме сца пастая ннага жыха рства

no-man’s-land  n. нічы йная 
зямля ; нейтра льная зо на/пала са

nom de plume  n. (pl. noms de 
plume) псеўданıм пісьме нніка

nomenclature  n. fml 1. на менк ла-
ту ра; спіс, пералı к; geographical nomen-
clature геаграфıчная наменклату ра 2. тэрмі-
нало гія

nominal  adj. 1. наміна льны; фікты ў-
ны; His position as director is nominal. Ён 
толькі намінальна лічыцца дырэктарам. 
2. мізэ рны, нязна чны, мізэ  рна малы ; сім-
валıчны (пра кошт, плату, колькасць гро-
шай); His grandfather got the rest of the land at 
a nominal price. Астатнюю частку зямлі яго 
дзядуля набыў па сімвалічнай цане. 3. ling. 
іме нны

nominate  v. 1. (as/for) вылуча ць 
кандыда та (на выбарах, на пасаду і да т.п.); 
nominate smb. for the new president of 

the fi rm прапано ўваць чыю -н. кандыдату ру 
на паса ду дырэ ктара фıрмы; nominate smb. 
as best actor вылуча ць каго -н. на прысвае нне 
ганаро вага зва ння ле пшага акцёра 2. (as/to) 
назнача ць, прызнача ць (на пасаду) 3. вы-
знача ць, прызнача ць, удакладня ць (дату, 
тэрмін)

nomination  n. 1. вылучэ нне кан-
дыда та (на выбарах і для прызначэння на 
пасаду) 2. назначэ нне, прызначэ  нне (на 
пасаду)

nominative  n. ling. назо ўны склон
nominee  n. кандыда т (на выбранне, 

назначэнне або прыём куды-н.)
noms de plume  pl. → nom de 

plume
nonagenarian  n. чалаве к ва 

ўзро сце ад дзевяно ста да дзевяно ста дзявяцı 
гадо ў; дзевяностагадо  вы (чалавек)

non-aggression  n. ненападзе нне, 
ненапа д; a non-aggression pact пакт аб не-
нападзе нні

non-alcoholic  adj. безалка голь-
ны

non-aligned  adj. недалу чаны; 
нейтра льны; the non-aligned countries не-
далу чаныя краıны

non-attendance  n. ненаве д ван-
не, ненаве  данне (заняткаў); нез’яўле  нне, 
ня я ўка (на сход)

nonce-word  n. ling. аказіяна льнае 
сло ва; сло  ва, утво ранае то  лькі для да дзенага 
вы падку

nonchalant  adj. 1. бестурбо тны, 
бесклапо тны 2. абыя кавы, бясстра  сны; a 
nonchalant attitude to one’s illness абыя кавае 
ста ўленне да хваро  бы

non-combatant  adj. mil. не-
страявы , тылавы ; якı не ўдзе льнічае ў ба-
явы х апера цыях

non-commissioned offi cer  
n. сяржа нт, у нтэр-афіцэ р, ваеннаслу жачы 
сяржа нцкага саста ву

noncommittal  adj. ухıлісты, унıк-
лівы, няпэ ўны (адказ)

nonconformist  n. 1. іншаду -
мец, дысідэ нт; дысідэ нтка; a political non-
conformist паліты чны дысідэ нт 2. нон кан-
фармıст; вераадсту пнік, дысідэ  нт, секта нт; 
нонканфармıстка; вераадсту  пніца, дысідэ нт-
ка, секта нтка

nondescript  adj. звыча йны, без 
асаблıвых прыме т, няпэ ўнага вы гляду; якı 
нічы м не вылуча ецца; якı склада на вы зна-
чыць
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none1  pron. 1. ніхто , нішто , ні адзı н/ніво -
дзін; ні адна  /ніво дная; next to none ама ль 
нічо га, ве льмі ма ла; None of them has/have 
come back yet. Ні адзін з іх яшчэ не вярнуўся; 
None of this concerns me. Усё гэта мяне не 
тычыцца; It’s none of your business. infml Гэта 
не твая справа. 2. ніко  лькі; нічу  ць, анı ; ні 
кро  п лі; She is aware, none better, that… Ніхто 
лепш за яе не ведае, што...; None of that now! 
Хопіць!; None of your impudence! Не смей 
гаварыць дзёрзкасці! ♦ none but lit. то лькі; 
ніхто /нішто  акрамя ; none other than не што 
ıншае, як; не хто ıншы, як; He is second to 
none. Яму няма роўных.

none2  adv. 1. зусı м не; none too well не 
ве ль мі што, дрэ  нны; He was none too soon. 
Ён ледзь паспеў; The salary they pay me is 
none too high. Мая заработная плата зусім не 
вялікая. 2. нія к, ніко лькі; I am none the better 
for it. Мне ад гэтага ніяк не лягчэй; She is 
none the worse for her experience. 
Перажыванні яе ніколькі не змянілі.

nonentity  n. 1. derog. нікчэ мнасць, 
«пусто е ме сца» (пра чалавека) 2. не шта 
неісну ючае, вы думка

nonesuch  n. dated верх даскана ласці, 
узо р (пра чалавека, прадмет)

nonetheless  adv. fml тым не менш, 
усё ж, нягле дзячы на; It was not a diffi cult 
task, but they failed nonetheless. Заданне не 
было такім ужо складаным, але, нягледзячы 
на гэта, яны не здолелі яго выканаць.

non-existent  adj. неісну ючы
non-fl ammable  adj. неўзга ра ль-

ны, негару чы
non-interference n. неўмяша н-

не (у справы іншых дзяржаў)
non-intervention  n. неўмяша н-

не (у справы іншых дзяржаў); a non-inter-
vention policy/a policy of non-intervention 
палıтыка неўмяша ння

non-iron  adj. якı не патрабу е пра са-
ва ння; non-iron fabric тканıна, яка я не па-
трабу е прасава ння

non-nuclear  adj. няя дзерны; якı 
не прымяня е я дзерную збро ю; a non-nuclear 
country няя дзерная краıна

nonpareil  n. fml верх даскана ласці, 
узо р (пра чалавека, прадмет)

non-payment  n. неплаце ж, ня-
пла та, нявы плата; non-payment of tax не-
плаце ж пада тку

non-profi t  adj. не разлıчаны на 
атрыма нне прыбы тку, некамерцы йны; a non-

profi t organization грама дская арганіза цыя 
(дабрачынная, асветніцкая і да т.п.)

non-profi t-making  BrE = 
non-profi t

non-proliferation  n. нерас-
паўсю джанне я дзернай збро і

non-renewable  adj. неаднаў-
ляль ны; non-renewable resources неаднаў ляль-
ныя рэсу рсы

non-resident  n. 1. нерэзідэ нт; 
іншазе мец, якı не пражыва е пастая  нна ў да -
дзенай краı не; прые зджы 2. чалаве к, якı не 
пражыва е ў да дзенай гасцıніцы; The bar is 
open to non-residents. Бар адкрыты для 
публікі.

nonsense  n. 1. глу пства, лухта , бязглу з-
дзіца, бяссэ  нсіца; talk nonsense гавары ць 
абы-што , вярзцı глу пства, пле сці лухту  2. аб-
су рд, абсу рднасць; no nonsense! даво лі!/до -
сыць глу пства! 3. глу пства, дзіва цтва; неда рэ ч-
ныя ўчы нкі; Children, stop that nonsense! 
Дзеці, хопіць ужо дурэць!

nonsensical  adj. недарэ  чны, бяз-
глу з ды, абсу рдны

non-smoker  n. 1. некурэ ц 2. BrE 
ваго н/купэ  для некурцо ў

non-smoking  adj. для некурцо  ў; 
a non-smoking area ме сца для некурцо ў (у 
цягніку, кінатэатры і да т.п.)

non-standard  adj. 1. ling. не-
станда ртны; якı не адпавяда е но рмам лі та-
рату  рнай мо  вы 2. нестанда  ртны, неканды-
цы йны

non-stick  adj. з антыпрыга рным 
пакрыццём (напр., тэфлонавым); да яко га не 
прыгара е е жа (пра посуд)

non-stop1  adj. безупы  нны, беспера-
пы  нны, няспы нны; a non-stop fl ight беспаса -
дачны пералёт

non-stop2  adv. безупы  нна, беспера-
пы н на, няспы нна; The train goes to London 
non-stop. Цягнік ідзе да Лондана без пры-
пынкаў.

non-union  adj. 1. якı не з’яўля ец-
ца чле  нам прафсаю  за 2. якı  не ма  е праф-
саю з най арганіза цыі або  не прыма е на пра цу 
яе  чле наў (пра завод, фірму і да т.п.)

noodle  n. ло кшына; noodle soup суп з 
ло кшынай

noon  n. по ўдзень, паўдня ; at noon апо ўд-
ні, апаўднı, у по ўдзень ♦ morning, noon, and 
night уве сь час, з ра ніцы да но чы

no one  pron. ніхто 
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noose  n. 1. пятля   2. арка  н, ласо   3. па  -
стка 4. the noose пакара  нне сме  рцю праз 
па ве шанне

nor  conj. 1. ні; It can’t be done by you nor 
by me nor by anyone else. Гэта не можаце 
зрабіць ні вы, ні я, ні хто-небудзь іншы; 
neither...nor ні...ні; Neither my father nor I 
knew him. Ні мой бацька, ні я не ведалі яго. 
2. такса ма не; I can’t swim. – Nor can I. Я не 
ўмею плаваць. – Я таксама не ўмею.

Nordic  adj. нарды чны, скандына ўскі; 
Nordic countries краıны Паўно чнай Еўро пы

norm  n. но рма, станда рт; a deviation 
from the norm адхіле нне ад но рмы; social 
norms пра вілы паво дзін у грама дстве

normal  adj. 1. нарма льны, звыча йны 
2. псіхıчна нарма льны

normalize, BrE -ise  v. нармаліза-
ва ць, прыво дзіць у но рму, упарадко ўваць

normally  adv. 1. нарма  льна 2. звы-
ча  йна, як пра віла

Norman  adj. нарма ндскі; the Norman 
Conquest заваява нне Англіі нарма намі 
(1066 г.); Norman architecture нарма ндскі 
ар хі тэкту рны стыль (англійскі варыянт ра-
манскага стылю архітэктуры XI–XII стст.)

north1  n. по ўнач; naut. норд; to the north 
of на по ўнач ад 

north2  adj. паўно чны; a north wind паў но ч-
ны ве цер, норд

north3  adv. на по ўнач, у паўно чным 
напра мку; This village lies north of London. 
Гэтая вёска ляжыць на поўнач ад Лондана; 
They were heading north. Яны накіроўваліся 
на поўнач.

north-east  n. паўно чны ўсхо д; naut. 
норд-о ст

north-easter  n. мо цны паўно чна-
ўсхо дні ве цер; naut. норд-о ст

northerly  adj. 1. паўно чны (пра вецер) 
2. паве рнуты/накірава  ны на по ўнач; in a 
northerly direction на по ўнач, у паўно чным 
напра мку

northern  adj. паўно чны; the Northern 
hemisphere Паўно чнае паўша  р’е

northerner  n. паўно чнік, жыха р по ў-
начы/паўно чнай ча сткі краı ны

northern lights  n. the northern 
lights паўно чнае ззя нне

northernmost  adj. са мы паўно чны
North Pole  n. the North Pole Паў-

но чны по люс
northward  adj. паўно чны (пра 

напрамак); якı разме шчаны на по ўнач ад; якı 

накірава ны/зве рнуты на по ўнач; a northward 
journey падаро жжа на по ўнач/у паўно чным 
напра мку

northwards  adv. на по  ўнач, у паў-
но ч ным напра мку

north-west  n. паўно чны за хад; naut. 
норд-ве ст

north-wester  n. мо цны паўно чна-
захо дні ве цер; naut. норд-ве ст

Norwegian1  n. 1. нарве жац; нарве ж-
ка; the Norwegians нарве жцы 2. нарве жская 
мо ва

Norwegian2  adj. нарве жскі
Nos/nos pl. → No./no.
nose1  n. 1. нос; blow one’s nose смарка ц-

ца; Stop picking your nose! Кінь у носе калу-
пацца! 2. нос (карабля, самалёта і да т. п.) 
3. чуццё, нюх; a dog with a good nose саба ка 
з до брым ню хам ♦ have a good nose for 
smth. мець до бры нюх на што-н.; бес па-
мылко ва вызнача ць/ацэ ньваць што-н. (пра 
ча лавека); (right) under smb.’s (very) nose 
infml пад са мым но сам; have one’s nose in 
the air/with one’s nose in the air infml драць/
задзіра ць нос, трыма ць сябе  высакаме рна; ≅ 
фıгай/кру кам но са не даста ць, без фıгі ні да 
но са; look down one’s nose at smb. infml 
глядзе ць звысо ку/з пага рдай на каго -н.; poke 
one’s nose into smth. infml со ваць/утыка ць 
нос у што-н.; turn one’s nose up at smth. 
infml вярну ць нос ад чаго  -н.; pay through 
the nose заплацıць шалёныя гро шы

nose2  v. 1. ру хацца паво льна і асцяро жна 
(пра машыны, караблі і да т.п.) 2. ню хаць, 
абню хваць (пра жывёл) 3. infml (into) со -
ваць/утыка ць нос у чужы я спра вы
nose about/around/round 
 phr.v. выню хваць, выве д-
ваць, вызнава ць
nose out  phr.v. infml праню хаць, 
разве даць

nosebleed  n. крывацёк з но са, 
насавы  крывацёк

nosedive  n. 1. пікıраванне, піке  (пра 
самалёт) 2. рэ зкае падзе нне/зніжэ нне (цэн); 
Prices took a nosedive. Цэны рэзка знізіліся.

nosey  = nosy
nostalgia  n. настальгıя, туга  па 

радзıме/па міну лым
nostril  n. но здра
nosy  adj. infml, derog. празме рна ціка ў-

ны, праны рлівы
nosy parker  BrE, infml, derog. 

чалаве к, якı ўсю ды cо вае свой нос
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not  adv. 1. не, ні (у спалучэнні з да па-
можнымі і мадальнымі дзеясловамі); I don’t 
know. Я не ведаю; You mustn’t do that. Ты не 
павінен гэта рабіць. 2. не (у адказах); 
probably not напэ ўна/ма быць не; Will he be 
there? – I fear not. Ён там будзе? – Баюся, 
што не. 3. не (у эмфатычных канструкцыях); 
why not! чаму  не!; certainly not! кане шне 
не!; not at all! няма  за што! (у адказ на 
падзяку); Not too loud, please! Цішэй, калі 
ласка!; How much did it cost? – Not a penny. 
Колькі гэта каштавала? – Ні пені.

nota bene  n. нотабе на, «звярнı 
ўва гу», «прымı да ве дама» (памета на палях 
дакументаў каля слоў, на якія трэба 
звярнуць асаблівую ўвагу, мае выгляд NB/nb)

notable  adj. (for) ва рты ўва гі, зна чны, 
ва жны; выда тны; notable events ва жныя 
падзе і; notable artists знакамıтыя мастакı; a 
man notable for his wit чалаве к, вядо мы 
сваёй дасцıпнасцю

notary  n. ната рыус
notation  n. ната цыя, сістэ  ма ўмо ў-

ных пісьмо вых абазначэ нняў; musical nota-
tion но тны за піс

notch  n. 1. ступе нь; узро вень 2. зару бка, 
зару біна, засе чка (звыч. у форме англійскай 
літары V); make/cut a notch on a stick 
рабıць засе чку на па лцы

note1  n. 1. за піс, ната тка; make a note of 
smth. запıсваць/занато ўваць што-н.; make/
take notes (of a lecture) рабıць ната ткі, 
канспектава ць (ле кцыю) 2. каро ткае пісьмо , 
запıска; a note of thanks пісьмо  з падзя кай; a 
suicide note перадсмяро тная запıска (са ма-
губцы); an exchange of notes абме н (дыпла-
маты чнымі) но тамі 3. заўва га, камента рый 
(да слова, абзаца і да т.п.); See note 5, page 
138. Глядзі заўвагу 5, старонка 138. 4. банкно- 
та; a ₤5 note банкно та ў 5 фу нтаў 5. mus. но- 
та, тон 6. ува га; worthy of note ва рты ўва гі 
♦ hit/strike the right note узя ць правільны 
тон; тра  піць/патра  піць у тон; крану  ць адпа-
ве дную струну ; take note of smth. звярну ць 
ува гу на што-н.; прыня ць што-н. да ве дама

note2  v. 1. заўважа ць, звярта ць ува гу; 
Note how to do it. Глядзіце, як гэта робіцца. 
2. упаміна ць, зга дваць; адзнача  ць; заўважа ць
note down  phr.v. запсваць, зана-
тоўваць

notebook  n. сшы так, запісна я кнıж-
ка, ната тнік

noted  adj. (for) славу ты, шырокавядо  - 
мы, знакамıты; a town noted for its parks го- 
рад, знакамıты сваıмі па ркамі

notepad  n. блакно т
notepaper  n. пашто вая папе ра; 

headed notepaper фıрменны бланк, бланк 
устано вы

noteworthy  adj. ва рты ўва гі; 
There’s nothing particularly noteworthy in this 
book. У гэтай кнізе няма нічога асабліва 
цікавага.

nothing  pron. 1. нічо га, нішто ; I need 
nothing. Мне нічога не трэба. 2. няма  чаго , не - 
чага; I have nothing to do. Мне няма чаго 
рабіць ♦ for nothing бяспла тна; not for 
nothing нездарма , не без падста ў, не без 
прычы ны; quarrel for nothing пасвары цца 
без дай прычы ны/з-за дро  бязі; nothing but 
 то лькі, нішто  акрамя /апрача ; nothing much 
нічо га асаблıвага; nothing like as good infml 
далёка/зусı м не такı ўжо до бры; nothing of 
the kind/of the sort infml нічо га падо бнага; 
(there’s) nothing to it (гэ та) зусıм не склада- 
на, надзвы чай лёгка; ≅ прасце й па ранай рэ - 
пы, прасце й про стага; next to nothing ама ль 
нічо га; have nothing to do with не мець нія - 
кага дачыне ння да/нічо га агу льнага з; say 
nothing of не гаво рачы ўжо пра; I can make 
nothing of it. Я ў гэтым нічога не разумею; 
He is nothing to me any more. Ён для мяне 
больш не існуе.

notice1  n. 1. ува га; take notice of smth. 
звярта ць ува гу на што-н., зважа ць на што-н.; 
надава ць значэ  нне чаму  -н.; bring smth. to 
smb.’s notice звярну ць ува гу каго -н. на 
што-н.; come to smb.’s notice прыця гваць (да 
сябе ) ува гу каго -н.; escape notice выпада ць 
з-пад ува гі; прахо  дзіць па-за ўва гай 2. аб’я ва, 
абве стка; put up a notice паве сіць аб’я ву; a 
notice of death каро ткі некрало г, жало бная 
абве стка 3. паведамле нне, папярэ джанне; 
until further notice да насту пнага паведамле н-
ня; give notice папярэ джваць, папераджа ць 
(аб звальненні, ад’ездзе і да т.п.) 4.  рэцэ н-
зія, во дгук ♦ at short/at a moment’s notice 
у апо шнюю хвілıну/апо шні мо мант; за раз 
жа, неадкла дна, на пе ршае патрабава нне 

notice2  v. заўважа ць, прымяча ць, звяр таць 
ува гу; Did you notice whether I turned the gas 
off? Ты не заўважыла, ці выключыў я газ?

noticeable  adj. 1. прыме тны; зна ч-
ны 2. ва рты ўва гі

noticeboard  n. BrE до шка аб’я ў
notify  v. (of) 1. паведамля ць, апа вяш-

ча ць; We notifi ed the police of the loss. Мы па-
ведамілі ў паліцыю пра страту. 2. аб’яўля ць, 
апавяшча ць, даво дзіць да чыйго -н. ве дама
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notion  n. 1. паня цце, уяўле нне; have no 
notion of smth. не мець (а)нія кага ўяўле ння 
аб чым-н. 2. меркава нне, по гляд, ду мка 
3. капры з, дзіва цтва, недарэ чнае жада нне

notional  adj. 1. fml разумо  вы; абс-
тра к тны, адця гнены 2. ling. паняцıйны; зна-
мя на льны

notorious  adj. (for) су мна вядо мы, 
праславу ты, пра яко га хо дзіць дрэ нная сла ва; 
be notorious for smth. сла віцца чым-н. дрэ н-
ным/благıм; a notorious liar страшэ  нны 
лгун, хлус, маню ка

notwithstanding1  adv. fml тым 
не менш, усё ж, адна к

notwithstanding2  prep. fml 
нягле дзячы на; наперако р, насу перак

nougat  n. нуга  (кандытарскі выраб)
nought  n. 1. BrE нуль; nought point one 

(0,1) нуль цэ лых адна  дзяся тая 2. lit. нішто  
♦ bring to nought разара ць; зво дзіць на 
нішто ; come to nought быць беспаспяхо вым/
дарэ мным/ма рным, сыхо дзіць на нішто 

noughts and crosses  n. BrE 
кры жыкі і ну лікі (гульня)

noun  n. ling. назо ўнік; a common noun 
агу льны назо ўнік; Proper nouns begin with 
a capital letter. Уласныя назоўнікі пішуцца з 
вялікай літары.

nourish  v. 1. кармı ць, харчава  ць, сілка-
ва ць, жывıць 2. fml жывıць, пе сціць (надзею, 
мару і да т.п.); nourish dreams of a trip 
abroad пе сціць ма ры пае хаць за мяжу 

nourishing  adj. пажы ўны, спажы ўны
nourishment  n. fml 1. харчава нне, 

сілкава нне 2. харч, е жа
nouveau riche  n. нувары ш
nouveaux riches  pl. → nouveau 

riche
Nov. (пісьмовае скар. ад November) лістапа д
novel1  n. рама н; a historical novel 

гістары чны рама н; a short novel апо весць, 
наве ла

novel2  adj. но вы, незвыча йны; a novel 
suggestion арыгіна льная прапано ва

novelist  n. (пісьме ннік-)раманıст
novella  n. апо весць, наве ла
novelty  n. 1. навізна ; The novelty has 

worn off. Пачуццё навізны сцерлася. 2. на-
віна , навıнка

November  n. лістапа д; a misty 
November morning тума нная лістапа даўская 
ра ніца

novice  n. 1. навічо к, пачына ючы, пачат-
ко вец (у працы, прадмеце і да т.п.) 2. конь, 

якı яшчэ  не браў пры за 3. паслу шнік; па слу ш-
ніца (у манастыры)

now  adv. 1. за раз, цяпе р 2. тады , у той 
час/мо мант (у апавяданні); just now за раз; 
 то лькі што; from now on ад/з гэ тага ча су; 
надале й, у дале йшым; up to now да гэ тай 
пары ; He was here just now. Ён толькі што 
быў тут. 3. : Now, you’ve broken it! Ну вось, 
ты і зламаў яго! ♦ (every) now and again/
then  ча сам, час ад ча  су; (it’s) now or never за 
раз ці ніко лі; Now she’s cheerful, now she’s 
sad. Яна то вясёлая, то сумная; Now then, 
what’s the matter? Ну, дык у чым справа?; 
Now, now that’ll do. Ну, ну хопіць.

nowadays  adv. у наш час, цяпе р
nowhere  adv. 1. нідзе , ніку ды; 

nowhere else больш нідзе  2. няма  дзе, не дзе; 
няма  куды , не куды; I have nowhere to go. Мне 
няма куды ісці. ♦ get/go nowhere нічо га не 
дасягну ць, не дабıцца свайго , пацярпе ць фі яс- 
ка; nowhere to be found бяссле дна знıкнуць, 
як у ваду  ка нуць, нідзе  няма  (чаго-н.); 
nowhe re near ніко лькі, зусıм не; Lions are 
nowhere near as fast as cheetahs. Львы 
бегаюць зусім не так хутка, як гепарды; From 
out of nowhere he asks me to marry him! І тут, 
ні з таго ні з сяго, ён прапануе мне стаць яго 
жонкай!

noxious  n. fml шко дны, згу бны; 
нездаро вы; атру тны, ядавıты; noxious gases 
ядавıтыя га зы

nozzle  n. зды мны накане чнік, наса дка
nth  adj. 1. math. n-ны, э нны, любы ; ten to 

the nth power дзе сяць у э ннай ступе ні, дзе -
сяць у ступе ні n; 2. infml э нны, со ты, ты сяч-
ны; for the nth time не раз, като ры раз, со ты/
ты сячны раз; I’ve read it for the nth time. 
Я пра чытаў гэта тысячны раз. ♦ to the nth 
degree у найвышэ  йшай ступе ні, надзвыча й-
на, да кра йнасці

nuance  n. нюа нс, адце нне (у гуках, 
колерах, меркаваннях і да т. п.)

nub  n. су тнасць; the nub of the problem 
су тнасць прабле мы

nuclear  adj. я дзерны; nuclear energy/
power я дзерная эне ргія; a nuclear reactor 
 я дзерны рэа ктар; nuclear disarmament 
 я дзер нае раззбрае нне

nuclear family  n. нуклеа рная/
мала я сям’я ; сям’я , яка я склада ецца з баць-
ко ў і дзяце й

nuclear-free  adj. бяз’я дзерны; a 
nu clear-free zone бяз’я дзерная зо на; a cam-
pa ign for a nuclear-free world кампа нія за 
свет без я дзернай збро і
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nuclei  pl. → nucleus
nucleus  n. (pl. nuclei) 1. phys. ядро  

(атама) 2. biol. ядро  (клеткі) 3. ядро ; цэнтр; 
ячэ йка 4. ling. ядро ; элеме нт, якı ў ме жах 
скла да або  сло ва атры млівае гало ўны на ціск 
5. ling. ядро  словазлучэ  ння, ска за 

nude1  n. 1. аго леная фігу ра (у жывапісе, 
скульптуры) 2. аго ленае/го лае це ла ♦ in 
the nude галышо м, галяко м

nude2  adj. аго лены, го лы
nudge  v. злёгку крана ць, штурха ць ло к-

цем (каб прыцягнуць чыю-н. увагу); nudge 
smb. into/towards (doing) smth. падштурхо ў-
ваць каго -н. да яко га-н. дзе яння; наво дзіць 
на ду мку

nudism  n. нуды зм (культ аголенага 
цела)

nudist  n. нуды ст; a beach for nudists 
пляж для нуды стаў

nudity  n. 1. галізна , аго ленасць 2. го -
лае це ла

nugget  n. 1. самаро дак (пра каштоўны 
метал); a gold nugget залаты  самаро дак 
2. крупıнка чаго -н. кашто ўнага; nuggets of 
information крупıнкі інфарма цыі

nuisance  n. 1. непрые мнасць, пры -
красць; what a nuisance! як шкада !; яка я пры-
красць! 2. надаку члівы, ну дны, невыно сны 
чалаве к; Don’t make a nuisance of yourself. Не 
дакучай.

nuke  n. infml я дзерная збро я
null  adj. нулявы ; якı адсу тнічае; яко га 

няма  ♦ null and void law несапра ўдны; якı не 
ма е зако ннай сıлы

nullify  v. fml 1. рабıць несапра ўдным, 
касава ць; анулява ць (дагавор, пагадненне, 
загад) 2. зво дзіць на нішто /да нуля 

numb  adj. 1. здранцве лы, зняме лы; 
зацёклы; numb with cold адубе лы, скарчане -
лы (ад холаду); be/go numb няме  ць, дранц-
ве ць, зацяка ць; дубе ць, карчане ць (на хо ла-
дзе) 2. змярцве лы, зняме лы, засты лы; numb 
with grief зняме лы ад го ра

number1  n. 1. лік, лıчба; odd and even 
numbers цо тныя і няцо тныя лıкі 2. ну мар 
(до ма, тэлефона, часопіса, праграмы і да т.п.); 
Wrong number! Не туды папалі! 3. лік, ко ль-
касць; a number of не калькі; a great/large 
number шмат, мно га; quite a number of 
people даво лі мно га наро ду 4. ling. лік; 
plural number мно жны лік ♦ numbers game 
падтасо ўка (статысты чных) да ных, ашука н-
ст ва; have/get smb.’s number infml раскусıць 

каго -н., зразуме ць чые -н. наме ры; smb.’s 
number is up infml ≅ каму -н. кане ц/канцы /
хана ; чыя -н. пе сенька спе та

number2  v. 1. нумарава ць; number 
pages нумарава ць старо  нкі; His days are 
numbered. Яго дні злічаны. 2. налıчваць; 
налıчвацца; His class numbers 24. У яго класе 
24 вучні. 3. fml прыліча ць, прылıчваць, лічы ць; 
He is numbered among the best modern writers. 
Яго прылічваюць да лепшых сучасных 
пісьменнікаў.

number plate  n. BrE нумарны  
знак (машыны)

Number Ten  n. рэзідэ нцыя прэм’е р-
мінıстра Вялікабрыта ніі

numeracy  n. ве данне арыфме тыкі, 
уме нне лічы ць

numeral  n. 1. лıчба; Arabic/Roman 
numerals ара  бскія/ры  мскія лı чбы 2. ling. лі-
чэ бнік

numerator  n. math. лıчнік (дро -
бу); 3 is the numerator and 5 the denominator 
in 3/5. У дробе 3/5 лічнік 3, а назоўнік 5.

numerical  adj. лıчбавы; лıкавы; ко ль-
касны; numerical data лıчбавыя да ныя; nu-
merical superiority ко лькасная перава га; in 
numerical order па пара дку нумаро ў; in 
ascending/descending numerical order па 
 ўз рас та нні/убыва нні (нумаро ў)

numerous  adj. fml шматлıкі; in 
numerous cases у мно гіх вы падках

numismatics  n. нумізма тыка
numismatist  n. нумізма т; ну-

міз ма тка
nun  n. мана шка
nuncio  n. (pl. nuncios) па пскі ну нцый
nuncios  pl. → nuncio
nunnery  n. dated жано чы манасты р
nuptial  adj. fml шлю бны, вясе льны
nurse1  n. 1. саніта рка; сядзе лка; a 

registered nurse медыцы нская сястра ; a male 
nurse саніта р 2. dated ня нька, ня ня

nurse2  v. 1. дагляда ць, выхо джваць (хво-
рага); nurse back to health вы хадзіць (хво-
рага) 2. лячы ць, лячы цца; She is at home, nur-
sing a cold. Яна сядзіць дома і лечыцца ад 
пра студы. 3. зато йваць, пе сціць (пра па чуц-
ці); nurse resentment/wrath зато йваць кры ў-
ду/злосць 4. дагляда ць; пе сціць; гадава ць, 
выро шчваць (маладыя парасткі, саджанцы і 
да т.п.) 5. трыма ць у абды мках, мо цна 
прыціска ць да грудзе й 6. кармıць грудзьмı 
(пра маці) 7. кармıцца малако м ма ці, ссаць 
гру дзі (ма ці)
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nursery  n. 1. (дзіця чыя) я слі, дзіця чы 
садо к 2. гадава льнік, раса днік (для 
вырошчвання расады, дрэў і да т.п.) 3. dated 
дзіця чы пако й

nursery rhyme  n. дзіця чы ве р-
шык, дзіця чая пе сенька

nursery school  n. BrE дзіця чы 
садо к (першая ступень пачатковай школы 
для дзяцей ад 2 да 5 гадоў)

nursing home  n. прыва  тная ля-
чэ б ніца/бальнıца; прыва тны дом састарэ лых

nurture1  n. fml гадава нне, выхава нне
nurture2  v. fml 1. гадава ць, выхо ўваць, 

выро шчваць 2. пе сціць (надзею), выно шваць 
(план)

NUS  (скар. ад National Union of 
Students) Нацыяна льны саю з студэ  нтаў 
(у Вялікабрытаніі)

NUT  (скар. ад National Union of 
Teachers) Нацыяна льны саю з наста ўнікаў 
(у Вялікабрытаніі)

nut  n. 1. арэ х 2. га йка 3. infml галава , 
кацяло к, мазгаўня  ♦ a hard/tough nut infml 
мо цны/цвёрды арэ шак (пра складаную 
сітуацыю; пра чалавека, з якім цяжка спра-
віцца); a hard/tough nut to crack infml (арэ х) 
не па зуба  х; незгаво  рлівы, сто  йкі ў перака-
на ннях чалаве к; It’s a hard nut to crack. infml 
Гэта склада ная прабле ма; the nuts and bolts 
(of smth.) infml ас ноўныя элеме нты, гало ў-
ныя кампане нты (чаго -н.); асно вы, азы  (чаго -н.); 
You must be off your nut! infml Ты, мабыць, з 
глузду з’ехаў! 

nutcracker  n. звыч. pl. шчыпцы  для 
арэ хаў

nutmeg  n. муска тны арэ  х; муска т
nutrient  n. fml пажы ўнае/спа жы ў-

нае рэ чыва
nutrition  n. харчава нне; the science 

of nutrition наву ка аб харчава нні, дыетэ  тыка
nutritious  adj. пажы ўны, спажы ўны
nuts  adj. infml 1. дурнава ты, ненарма ль-

ны, крану ты, звар’яце лы; I thought he was nuts. 
Я падумала, што ён звар’яцеў. 2.  (about/on/
over) апанта ны; якı страшэ  нна/шалёна/да 
вар’я цтва захапля ецца (чым-н.); якı не па -
мятае сябе /тра ціць ро зум ад захапле ння; He’s 
nuts about cars. Ён да вар’яцтва захапляецца 
машынамі.

nutshell  n. арэ  хавая шкарлу  піна; in 
a nutshell ко ратка, у двух сло  вах ♦ to put it 
in a nutshell караце й ка жучы

nutty  adj. 1. з пры смакам арэ  ха 2. infml 
дурнава ты, ненарма льны, крану ты

nuzzle  v. це рціся, крана ць, то ркаць но -
сам (звыч. пра жывёл)

NW (пісьмовае скар. ад north-west) паўно чны 
за хад; naut. норд-ве ст

NY (пісьмовае скар. ад New York) Нью-Ё рк
nylon  n. нейло н
nymph  n. 1. нıмфа 2. biol. нıмфа, лічы н-

ка (насякомых)
nymphomaniac  n. німфама нка

Oo
O, o1  n. 15-я літара англійскага алфавіта
O, o2  n. infml нуль (у нумарах тэлефонаў, 

абазначэннях часу, дат і да т.п.)
oaf  n. ду рань, разява ка, ёлупень, астало п, 

бо ўдзіла (асабліва пра мужчыну ці хлопца)
oak  n. 1. дуб 2. драўнıна ду бу; made of 

oak дубо вы, зро блены з ду  бу
oakum  n. па кулле (валакно з парассук-

ваных вяровак)
OAP  BrE (скар. ад old age pensioner) 

пенсіяне р; пенсія не рка
oar  n. вясло  ♦ put/stick your oar in BrE, 

 infml уме швацца (у чужыя спра вы, размовы і 
да т.п.); со ваць/утыка ць нос не ў сваю  спра -
ву; rest on one’s oars спачыва ць на ла ўрах, 
задавальня цца дася гнутым

oarsman  n. (pl. -men) вясля р
oases  pl. → oasis
oasis  n. (pl. oases) 1. аа зіс 2. аа зіс, пры-

ста нішча, прые м нае выключэ  нне (на агуль-
ным шэрым фоне)

oath  n. (pl. oaths) 1. прыся га, кля тва; the 
Hippocratic oath кля тва Гіпакра  та; a solemn 
oath урачы стая кля тва; an oath of allegiance 
прыся га на ве рнасць; take/swear an oath 
дава ць кля тву/пры ся  гу, прысяга ць; break an 
oath паруша ць кля тву 2. dated праклён, ла ян-
ка ♦ (be) on/under oath law (быць) пад пры-
ся гай

oaths  pl. → oath
oatmeal  n. 1. талакно , аўся ная мука ; 

аўся ныя шматкı 2. AmE аўся нка, аўся ная ка ша
oats  n. pl. авёс, аўся ныя кру пы; rolled 

oats аўся ныя шматкı, геркуле с ♦ be off one’s 
oats BrE, infml не мець апеты ту, стра ціць апе-
ты т; sow one’s wild oats аддава ць данıну за-
хап ле нням маладо  сці; ве сці бу йнае, разгу ль-
нае жыццё; пастале ць

obedience  n. паслухмя  насць, пако- 
ра, пако рнасць, пако р лі васць, ціхмя насць; 
blind/complete/total/unques tioning obedience 
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сляпо  е/по  ўнае/абсалю  тнае/безумо  ў нае/бес-
пя рэ чнае падпара  дкаванне; in obedience to 
the law у адпаве днасці з зако нам, адпаве дна 
зако ну

obedient  adj. (to) паслухмя  ны, 
пако рны, пако рлівы, ціхмя ны ♦ your obe-
dient servant dated ваш пако рны слуга  (на 
заканчэнне афіцыйнага ліста)

obeisance  n. fml 1. паша на, пава га, 
пачцı васць; to pay obeisance to smb. праяў-
ля ць пачцıвасць да каго -н., выка зваць пава -
гу/паша ну да каго -н. 2. пакло н, рэвера нс; 
make an obeisance (пачцıва) пакланıцца

obelisk  n. абелıск
obese  adj. fml (ве льмі) по ўны, атлусце -

лы, якı паку туе на атлусце нне (пра чалавека)
obey  v. слу  хацца; слу  хаць, падпарад-

ко ўвацца; obey the law падпарадко ўвацца 
зако ну; obey an order падпарадко ўвацца зага- 
ду, слу хацца зага ду, выко нваць распараджэ н-
не; obey rules прытры м лі вацца пра віл; obey 
one’s teachers слу хацца наста ў нікаў; obey 
without question слу хацца без пярэ чання

obituary  n. некрало г
object1  n. 1. прадме т, аб’е кт; рэч; a 

foreign object fml іншаро днае це ла; an uni-
dentifi ed fl ying object неапазна ны лята льны 
аб’е кт, НЛА; an object of pity/curiosity/de-
sire аб’е кт спачува ння/заціка ўленасці/жада н-
ня; an object of ridicule прад ме т насме шак; 
пасме шышча 2. мэ та, наме р; one’s sole object 
in life мэ та ўсяго  жыцця  каго -н. 3. ling. 
дапаўне нне ♦ expense/cost is no object кошт/
цана  не ма е значэ  ння; выда ткі не ігра юць 
 ро лі

object2  v. (to) пярэ чыць, пратэстава ць, 
выка зваць ня зго  ду; I object. Я супраць; I must 
strongly object to this remark. Я рашуча не 
згодны з гэтай заўвагай.

objectifi cation  n. fml аб’ек ты-
ва цыя; арэ  чаў ленне; апрад ме чванне

objection  n. пярэ чанне, пратэ ст, 
нязго да; raise an objection to smth. выка з-
ваць нязго ду з чым-н.; have no objection to 
smth. быць не су праць чаго -н., быць зго д-
ным з чым-н.

objectionable  adj. fml 1. якı 
выкліка е пярэ  чанні/не здавальне нне/пратэ ст; 
objectionable remarks абра злівыя/зня ва ж-
лівыя заўва гі 2. непрые мны; an objectionable 
smell непры е мны пах

objective1  n. мэ та, зада ча; імкне н-
не; the main/primary/principal objective 

асно ўная/гало ўная мэ та; achieve/meet one’s 
objective дасяга ць мэ ты, выко нваць зада чу

objective2  adj. 1. аб’екты ўны, рэ-
чаıсны; матэрыя льны; an objective fact 
аб’ек ты ўны факт; objective reality philos. 
аб’екты ўная рэчаı снасць/рэа льнасць 2. аб’ек-
ты ўны, не прадузя ты, бес старо  нні; objective 
criteria аб’екты ўныя крытэ рыі; the objective 
case ling. аб’е ктны/уско сны склон

object lesson  n. нагля дны до каз, 
нагля дны пры клад; нагля дная ілюстра цыя

obligation  n. абавя зак; доўг; 
абавяза цельства; be under an obligation to 
smb. быць абавя заным каму -н.; быць у даўгу  
пе рад кім-н.; You are under no obligation to 
reply. Вы не абавязаны даваць адказ.

obligatory  adj. fml абавязко вы; 
Lectures are obligatory for all students. На вед-
ванне лекцый абавязковае для ўсіх студэнтаў.

oblige  v. 1. абавя зваць; You are not 
obliged to do it. Вы не абавязаны гэта рабіць. 
2. рабıць ла ску/паслу гу; If you need any help, 
I’d be happy to oblige. Калі патрэбна будзе 
якая дапамога, заўсёды буду рады вам да па-
магчы; I’m much obliged to you. Я вам вельмі 
ўдзячны.

obliging  adj. мı лы, прыя  зны, па-
слу ж лівы

oblique  adj. 1. уско сны, не непасрэ дны; 
oblique reference (to smth.) уско сная спаcы л-
ка (на што-н.); oblique hints цьмя  ныя/двух-
сэ нсавыя намёкі 2. ко сы, нахıлены; an ob-
lique angle ко сы ву гал 3. ling. уско сны; 
oblique moods уско сныя лады 

obliterate  v. руйнава ць; знішча ць; 
сціра ць; obliterate from the memory вы -
кінуць/вы красліць з па мяці; The town was 
completely obliterated. Горад быў сцёрты з 
твару зямлі.

oblivion  n. забыццё (у розных знач.); 
consign smth. to oblivion аддава ць што-н. 
забыццю , забыва ць што-н.; drink oneself into 
oblivion напі ва цца да непрыто мнасці/бяспа -
мяцтва

oblivious  adj. (to/of) якı не заўважа е 
(што-н.); якı не звярта е ўва гі/не зважа е (на 
што-н.); якı не па мятае; She was quite 
oblivious of what was going on. Яна не ўсве-
дамляла, што адбываецца навокал.

oblong  adj. 1. прамавуго льны; an 
oblong frame ра мка прамавуго льнай фо рмы 
2. AmE прадаўгава  ты, падо  ўжаны, вы -
цягнуты
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obnoxious  adj. абра злівы, знява ж-
лівы; гане бны; агıд ны; obnoxious beha viour 
абура льныя паво дзіны; obnoxious odours 
агıдныя па хі; смуро д

oboe  n. mus. габо й
obscene  adj. непрысто йны, бры дкі, 

паха бны; бессаро мны (пра думкі, кнігі і да т.п.); 
obscene words непрысто й ныя/бры д кія/не-
цэн зу рныя сло вы, ла янка

obscenity  n. 1. непрысто йнасць, 
бессаро мнасць 2. звыч. pl. ла янка, абра злі-
выя сло вы

obscure1  adj. 1. малавядо мы; an 
obscure Italian writer малавядо мы італья н-
скі пісьме ннік 2. незразуме лы, няя сны, не-
выра зны, цьмя ны; an obscure feeling ня яс нае 
адчува нне; for some obscure reason па 
незразуме лай прычы не; an obscure vowel 
ling. мо ц на рэду ка ва ны (гук), ней тра льны га-
ло сны (гук)

obscure2  v. 1. закрыва ць, засланя ць, 
за гаро джваць; перашкаджа ць (бачыць, чуць, 
ра зумець што-н.); The moon was obscured by 
clouds. Хмары закрывалі месяц. 2. заблы т-
ваць

obscurity  n. 1. невядо масць; live 
in obscurity жыць у невядо масці 2. няя с-
насць, незразуме ласць 3. lit. цемната , це мра

obsequious  adj. fml, derog. ліслıвы, 
уго длівы, раба ле пны; give an obsequious 
smile ліслıва ўсміхну цца

observable  adj. прыме тны; ба чны, 
агля дны; observable effects прыме тныя/ві да-
во чныя вы нікі

observance  n. 1. прытры мліванне, 
выкана нне (зако наў, правілаў, звычаяў і да т.п.) 
2. звыч. pl. абра д, звы чай, ры туа л; ritual ob-
ser vances рытуа льныя абра ды

observant  adj. 1. нагляда льны, на-
зіра льны, ува жлівы 2. fml якı прытры м лі-
ваецца (рэлігıйных) трады цый, звы чаяў

observation  n. 1. назіра нне, выву-
чэ нне; an observation tower назіра льная вы ш-
ка; under observation пад назіра  ннем; escape 
observation застава цца незаўва жаным, прахо- 
дзіць па-за назіра ннем 2. (on/about) заўва га, 
выка званне; make an observation on smth. 
рабıць заўва гу нако нт чаго -н., заўважа ць 
што-н. 3. назіра льнасць, нагляда льнасць

observatory  n. абсервато рыя
observe  v. fml 1. нагляда ць, назіра ць, 

сачы ць; заўважа ць; observe the behaviour of 
babies назіра ць за паво дзінамі немаўля  т 
2. рабıць заўва гу, заўважа ць, выка звацца 

3. пры тры м лівацца, выко нваць (пра тра-
дыцыі, звычаі, законы) 4. святка ва  ць, адзна-
ча ць; observe birthdays адзнача ць дні на-
раджэ ння

observer  n. нагляда льнік, назіра льнік
obsess  v. завало дваць ро зумам; прасле -

да ваць, му чыць (пра ідэю, страх і да т.п.); 
This thought obsessed him. Гэтая думка за-
валодала ім; He is obsessed by a feeling of 
guilt. Яго мучыць пачуццё віны.

obsession  n. (with) 1. неадчэ  пная/на-
зо  й лівая ду мка 2. апанта насць

obsessive  adj. неадчэ пны, назо йлівы, 
усёпаглына льны (пра думкі, ідэі, жаданні і 
да т.п.)

obsolescence  n. fml старэ  нне, знос 
(абсталявання); planned/built-in obsoles cen-
ce запланава ны мара льны знос (абсталя-
вання)

obsolete  adj. устарэ  лы, састарэ лы, якı 
больш не ўжыва ецца; an obsolete word ус та-
рэ лае сло ва; become obsolete выхо дзіць з 
ужы тку/ужыва ння

obstacle  n. перашко да; overcome all 
the obstacles пераадо льваць усе  перашко ды; 
put obstacles in smb.’s way рабıць/ствара ць 
перашко ды каму -н.

obstacle course  n. паласа  пе-
рашко д

obstetrician  n. акушэ р
obstetrics  n. акушэ  рства
obstinacy  n. упа ртасць; незгаво р-

лівасць
obstinate  adj. 1. упа рты; незгаво р-

лівы; якı не прыслухо ўваецца да до казаў 
2. якı склада на кантраля ва ць; ад яко  га ця жка 
пазба віцца; an obstinate stain пля ма, яку ю 
склада на вы весці

obstruct  v. 1. перагаро  джваць, зага-
ро джваць; ствара ць перашко ды; obstruct the 
road загаро джваць даро гу; заступа ць даро гу; 
obstruct the light засланя  ць святло ; obstruct 
the traffi c заміна ць ву лічнаму ру  ху 2. пера-
шкаджа ць, заміна ць; абцяжа рваць, ускладня ць; 
obstruct a plan перашкаджа ць выкана нню 
пла на

obstruction  n. 1. перашко да, за-
мıнка 2. загаро да, загрува шчанне; перашко -
да; The car was parked on the pavement, 
causing an obstruction. Машыну прыпар ка-
валі на тратуары, з-за чаго ўтварыўся затор. 
3. med. непрахо днасць; закупо рка; запо р; an 
intestinal obstruction кішэ чная непрахо д-
насць, кішэ чны запо р 
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obstructionism  n. fml абст-
рук цыянıзм

obstructive  adj. якı перашкаджа е, 
заміна е

obtain  v. fml 1. атры мліваць, дастава ць, 
набыва ць; obtain permission атры мліваць 
дазво л 2. існава ць, сустрака цца, быць рас-
паўсю джаным

obtainable  adj. дася жны, дасяга ль-
ны, дасту пны

obtrusive  adj. назо йлівы, (на)даку ч-
лівы, неадчэ пны; бесцырымо нны; якı кıда-
ецца ў во чы

obtuse  adj. 1. fml недалёкі, абмежава -
ны, невялıкага ро зуму 2. тупы , тупавуго ль-
ны; an obtuse angle тупы  ву гал

obverse  n. звыч. the obverse 1. fml 
проціле гласць, супраць ле гласць 2. tech. аве рс; 
пра вы/гало ўны бок (медаля, манеты)

obviate  v. fml пазбяга ць, уніка ць 
(чаго-н.), ухіля цца (ад чаго-н.); устараня ць, 
ліквідава  ць (што-н.); obviate danger пазбя-
га  ць небяспе кі; obviate the need пазбаўля ць 
(ад) неабхо днасці

obvious  adj. 1. я ўны, відаво  чны; 
прыме тны, прыкме тны; an obvious advan-
tage я ўная перава га 2. я сны, зразуме лы; for 
an obvious reason па ца лкам зразуме лай 
прычы не; The obvious thing to do is to write 
her a letter. Зразумела, трэба напісаць ёй 
пісьмо. 3. бана льны, трывія льны

obviously  adv. відаво чна, я ўна; зра-
зуме ла, безумо ўна; They were obviously drunk. 
Яны былі яўна п’яныя; Boys are obviously 
going to need more help. Хлопчыкам, зра-
зумела, спатрэбіцца дадатковая дапамога.

occasion  n. 1. вы падак; on the oc ca-
sion of з наго ды, з прычы ны, з вы падку; on 
oc casion пры вы падку, пры пэ ўных абста -
вінах; калı-нікалı, ча сам 2. (ва жная) падзе я; 
mark an occasion адзнача ць/святкава ць яку ю-н. 
падзе ю; It was quite an occasion. Гэта была 
сапраўдная падзея; Today is a special occa-
sion. Сёння адметны дзень. 3. магчы масць, 
зру чны вы па дак; if the occasion arises калı 
тра піцца/бу дзе магчы масць 4. fml прычы на, 
падста ва; if the occasion arises калı ўзнıкне 
така я неабхо днасць

occasional  adj. 1. выпадко вы, рэ дкі, 
нерэгуля рны; There will be occasional thun-
derstorms. Магчымы навальніцы; She pays us 
an occasional visit. Яна зрэдку нас наведвае. 
2. fml прымеркава ны да яко й-н. падзе і/наго -
ды (аб прамове, літаратурным ці музычным 
творы і да т.п.) 

Occident  n. the Occident fml За хад, 
краıны За хаду

occult  adj. аку льтны, таямнıчы, патае м-
ны, звышнату ра льны; occult powers звыш-
натура льныя сıлы

occupant  n. fml жыле ц, жыха р; 
аранда тар; жылıца, жыха рка; аранда тарка

occupation  n. 1. заня  так, род/ха-
ра к тар заня ткаў, пра фе сія; What’s your 
occupation? Кім вы працуеце?; He is an en-
gineer by occupation. Ён інжынер па прафесіі. 
2. заня так, спра ва; правядзе нне ча су, ба ў-
ленне ча су 3. акупа цыя; occupation forces 
акупацы йныя во йскі 4. улада нне, вало данне, 
карыста нне, арэ нда

occupational  adj. прафесıйны; 
an occupational disease прафесıйнае захво р-
ванне; an occupational risk/hazard прафе-
сıйная ры зыка; ры зыка, звяза ная з хара кта-
рам пра цы; occupational therapy праца тэ-
рапıя

occupier  n. 1. fml жыле ц; аранда тар, 
часо вы ўлада ль нік/ула снік; жылıца; аранда -
тарка, часо вая ўлада льніца/ула сніца 2. звыч. 
pl. акупа нт, захо пнік

occupy  v. 1. займа ць, запаўня ць (мес-
ца, прастору, час); occupy a fl at/seat/post 
займа ць кватэ  ру/ме сца/пост; University occu-
pies all my time. Універсітэт аднімае ў мяне 
ўвесь час. 2. займа цца (чым-н.); удзяля ць час 
(чаму-н.); occupy oneself (in doing smth./with 
smth.) займа цца (чым-н.); The work occupies 
his whole attention. Гэтая праца захапляе яго 
цалкам. 3. акупава ць, акупıра ваць; occupy a 
city акупава ць, захо пліваць горад 4. займа ць 
(пасаду, пост)

occur  v. 1. fml здара цца, адбыва цца 
2. сустрака цца, трапля ц ца; існава  ць; This 
plant occurs throughout Europe. Гэтая расліна 
сустракаецца ўсюды ў Еўропе. 3. (to) прыхо -
дзіць у галаву ; It occurred to me that… Мне 
прыйшло ў галаву, што...; It didn’t occur to 
him to ask for help. Ён не здагадаўся 
папрасіць дапамогі.

occurrence  n. здарэ  нне, вы  падак; 
з’я  ва; It’s a common enough occurrence. Гэта 
звычайная з’ява.

ocean  n. акія н; the ocean bed дно акія на; 
the Pacifi c Ocean Цıхі акія н ♦ oceans of smth./ 
an ocean of smth. infml вялıкая ко ль касць, 
незлічо нае мно ства, бе зліч чаго -н.; an ocean 
of tears мо ра слёз; a drop in the ocean кро п-
ля ў мо ры
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ocean-going  adj. акія нскі (пра 
карабель, параход і да т. п.)

oceanic  adj. акія нскі, акіянıчны; 
oceanic birds марскıя пту шкі; an oceanic 
cur rent акіянıчная плынь

oceanography  n. акіянагра фія
ochre  n. 1. во хра (прыродная міне раль-

ная фарба) 2. чырванава та-жо ўты ко лер 
o’clock  adv. : ужываецца з лічбамі ад 1 

да 12 пры абазна чэнні часу; at one o’clock у 
гадзıну, а пе ршай гадзıне; It is 5 o’clock. 
Зараз пяць гадзін.

OCR (пісьмовае скар. ад optical character 
recognition) comput. ап ты чнае распазнава  нне 
сıмвалаў

Oct. (пісьмовае скар. ад October) кастры чнік
octagonal  adj. васьмівуго льны; an 

octagonal coin васьмівуго льная мане та
octane  n. chem. акта н; high-octane fuel 

высокаакта навае па ліва, па ліва з высо  кім ак-
та навым лıкам

octave  n. mus. акта ва
octet  n. mus. актэ  т
October  n. кастры чнік; in October у 

кастры чніку
octogenarian  n. чалаве к, яко -

му ўжо за во сем дзесят (паміж 80 і 89 га да-
мі); васьмідзесяцігадо вы (чалаве к)

octopus  n. (pl. octopuses) васьміно г, 
спрут

ocular  adj. 1. med. во чны; ocular di-
seases во чныя хва ро бы 2. fml нагля дны; ба ч-
ны; візуа льны; ocular proof на гля д ны/пе-
ракана ўчы до каз

oculist  n. dated акулıст; акулıстка
OD  (скар. ад overdose) infml пера-

дазіро ўка, смяро тная до  за нарко тыку
odd  adj. 1. дзı ўны, незвыча  йны, эксцэнт-

ры чны; Mark had always been odd, but not to 
this extent… Марк заўсёды быў дзіва ком, але 
ж не да такой ступені...; It is very odd. Гэта 
вельмі дзіўна. 2. выпадко вы, нерэгуля рны; 
the odd mistake выпадко  вая памы лка; odd 
jobs выпадко вая пра ца, выпадко выя даручэ  н-
ні 3. няпа  рны; an odd glove няпа  рная паль-
ча тка; I was wearing odd socks. Я быў у роз-
ных шкарпэтках. 4. няцо тны; odd numbers 
няцо тныя лıчбы 5. крыху  бо льшы; дадатко- 
вы; three hundred odd тры ста з лıшкам/з 
лıшнім; She is 60 odd. Ёй за шэсцьдзясят.

oddity  n. 1. дзіва к; дзіва чка 2. дзıў-
насць, незвыча йнасць; незразуме ласць

odd-job man  n. рознарабо  чы; 
рознарабо чая; чала ве к, якı выко нвае выпадко- 
вую пра цу

oddly  adv. дзıўна; behave oddly дзıўна 
паво дзіць сябе ; oddly enough як (гэ та) ні 
дзıўна

oddments  n. 1. рэ шткі, абрэ зкі 
(тканіны, дошкі і да т. п.) 2. разро зненыя 
прадме ты

odds  n. 1. ша нсы, вераго  днасць, магчы -
масць; the odds are (that) больш пэ  ўна (што) 
2. перава га; The odds were in our favour. 
Перавага была на нашым баку; The odds are 
against us. Абставіны не на нашу карысць. 
3. ця жкасці, склада насці; against all (the) 
odds нягле дзячы ні на што 4. ста ўкі; long 
odds няро ўныя ша нсы; short odds ама ль што 
ро ўныя ша нсы; The odds on this horse are 10 
to 1. Стаўкі на гэтага каня дзесяць супраць 
аднаго. 5. рознагало ссе ♦ be at odds with 
smb. мець рознагало ссі з кім-н., не ла  дзіць з 
кім-н.; it makes no odds infml нява жна, усё 
ро ўна, не ма е значэ  ння

odds and ends  n. infml дро бязі; 
аста ткі; хлам; уся кая ўся чына

odds-on  adj. вераго дны, несумне нны; 
the odds-on favourite гало ўны прэтэндэ нт на 
перамо гу/першынство , фава ры т

ode  n. lit. о да
odious  adj. fml адыёзны; агıдны, бры д-

кі, кра йне непрые мны
odor  AmE = odour
odorless  AmE = odourless
odorous  adj. lit. паху чы; духмя ны, во- 

дарны
odour  n. fml пах (асабліва не пры емны) 

♦ be in good/bad odour with smb. fml быць у 
ла сцы/няла сцы ў каго -н.

odourless  adj. без па ху
odyssey  n. lit. адысе я; падаро жжы, 

блука нні, вандрава нні (звязаныя з рознымі 
перашкодамі і прыгодамі)

OECD  (скар. ад Organization for 
Economic Cooperation and Development) 
АЭСР, Арганіза цыя экана мıч нага супрацо ў-
ніцтва і развіцця 

Oedipus complex  n. psychol. 
эды паў ко мплекс

oesophagi  pl. → oesophagus
oesophagus  n. (pl. oesophaguses or 

oeso phagi) anat. страваво  д
oestrogen  n. эстраге н (гармон)
of   prep. 1. : паказвае на прына леж-

насць, перадаецца родн. скл.; a friend of my 
parents ся бар маıх бацько ў; the role of the 
teacher ро ля наста ўніка; the property of the 
state дзяржа ўная маёмасць/ула  снасць 2. : па-
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каз вае на складаную частку чаго-н., пэўную 
колькасць чаго-н., перадаецца родн. скл.; the 
leg of the table но жка стала ; a bag of 
potatoes мех бу льбы 3. : паказвае на хвіліны 
пры вызначэнні часу па гадзін ніку, назву 
месяца пасля даты; a quarter of twelve 
адзіна ццаць со рак пяць, без чвэ рткі двана ц-
цаць; the ninth of April дзявя тае красавіка  
4. (паказвае на матэрыял) з; made of plastic 
зро блены з пла стыку 5. (паказвае на пры-
чыну, падставу) ад, з, з-за, па; die of hunger 
паме рці ад/з го ладу; of one’s own accord 
добраахво тна, па ўла сным жада нні

off1  adv. 1. : паказвае на адлегласць, ад да-
ленне ў прасторы і часе; 5 miles off за пяць 
міль адсю ль; off you go! прэч!; вон!; вы бі ра й-
цеся адгэ туль!; Winter is still two months off. 
Да зімы яшчэ два месяцы; The children ran 
off. Дзеці пабеглі. 2. : паказвае на паз баў-
ленне ад чаго-н.; with his hat off без капе-
люша ; pay off the debt вы плаціць доўг; Hats 
off! Шапкі далоў!; He is going to have his 
beard off. Ён збіраецца згаліць бараду. 
3. : паказвае на выключэнне прыбора ці ме-
ханізма; switch off the light выключа ць 
святло  4. : паказвае на завяршэнне, спы нен-
не, адмену чаго-н.; a day off выхадны  
(дзень); He was off sick. Ён не быў на працы 
з-за хваробы; break off work перапынıць пра- 
цу; The concert is off. Канцэрт адмянілі. 
5. : паказвае на забяспечанасць чым-н., у 
тым ліку матэрыяльнымі сродкамі ♦ be 
badly/well off for smth. infml быць дрэ  нна/ 
до бра забяспе чаным чым-н.; How are we off 
for bread? infml Колькі ў нас хлеба?; He’s well 
off. Ён забяспечаны чалавек.

off2  prep. 1. (паказвае на аддаленне ці 
адлучэнне ад чаго-н.) з, ca, ад; take smth. off 
a shelf зняць што-н. з палıцы; Keep off 
the grass! Па траве не хадзіць! 2. (паказвае 
на зна ходжанне на пэўнай адлегласці, звы-
чайна блізкай ад чаго-н.) ля, ад; a street off 
the square ву ліца, яка я выхо дзіць на пло ш чу; 
The ship sank 5 miles off the coast. Карабель 
патануў за пяць міль ад берага. 3. менш, 
ніжэ й; They took £100 off the price. Яны зні-
зілі цану на сто фунтаў. 4. : паказвае на не-
жаданне браць удзел у чым-н., рабіць што-н.; 
I’m off smoking. Я больш не куру.

offal  n. вантро бы, трыбухı
off-duty  adj. не пры выкана нні 

службо вых абавя зкаў
offence  n. 1. (against) правапарушэ нне, 

злачы нства; a criminal offence крыміна льнае 

злачы нства; an offense against the law па-
рушэ нне зако ну; commit an offense учы ня ць/
рабıць злачы нства 2. кры ўда, абра за; give/
cause offence to smb. кры ўдзіць/абража ць 
каго -н.; take offence at smb./smth. кры ў-
дзіцца на каго -н./што-н. ♦ no offense (meant) 
infml не ў кры ўду ка жучы

offend  v. 1. кры ўдзіць; I didn’t mean to 
offend you. Я не хацеў цябе пакрыўдзіць. 
2. зневажа ць (пачуцці), вы кліка ць агıду; 
offend the eye/the ear зневажа ць зрок/слых 
3. fml (against) паруша ць (закон, правіла і 
да т.п.); рабıць злачы нства

offender  n. 1. правапаруша  льнік, зла-
чы нца 2. паруша льнік

offending  adj. 1. непрые мны; якı 
пры чыня е (фізıчны) боль 2. злачы нны; ві-
нава ты ў парушэ нні/злачы нстве

offensive1  n. наступле нне, напа д, ата -
ка ♦ be on the offensive ве сці наступле нне; 
take the offensive/go on the offensive перахо -
дзіць у наступле нне

offensive2  adj. 1. (to) кры ўдны, абра -
злівы, знява жлівы 2. fml ве льмі непрые мны, 
агıдны; an offensive smell агıдны пах, смуро д 
3. mil. наступа льны; an offensive weapon 
наступа льная збро я

offer1  n. 1. прапано ва; make an offer ра-
бıць прапано ву, прапано ўваць; accept/decline 
an offer прыма ць/адхіля ць прапа но ву 2. пра-
пано ва цаны , прапанава ная цана ; on offer у 
про да жы; this week’s special offer скıдка/
спецыя льная прапано ва гэ тага ты дня; I’m 
open to offers. Я гатовы разгледзець іншыя 
прапановы.

offer2  v. 1. прапано ўваць; offer help пра-
пано ўваць дапамо  гу; Jim was offered a lift to 
the station. Джыму прапанавалі падвезці яго 
да станцыі. 2. прапано ўваць да ўва гі; выка з-
ваць, ака зваць; offer an opinion выка зваць ду м-
ку, меркава нне; offer an apology прасıць пра-
бачэ  ння; offer resistance ака  зваць супраціў-
ле нне; offer (up) prayers to God узно сіць 
малı твы да Бо  га ♦ offer one’s hand fml пра-
ця  г ваць/падава ць руку 

offering  n. 1. прапанава  нне 2. ахвяра-
ва  н не; ахвяра пры нашэ нне

offertory  n. 1. eccl. прынясе нне святы х 
даро ў (падчас хрысці янскага богаслужэння) 
2. ахвярава нні; гро шы, сабра ныя падча с бо-
га служэ ння

offhand1  adj. бесцырымо  нны; in 
an offhand manner бесцырымо нна
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offhand2  adv. без падрыхто ўкі, экс-
про мтам, адрa зу

offi ce  n. 1. о фіс, канто ра, канцыля рыя; an 
editorial offi ce рэда кцыя; an enquiry offi ce 
бюро  даве дак; a lost property offi ce бюро  
знахо дак; in offi ce hours у прыёмныя га-
дзıны, у гадзıны пра цы ўстано вы; He’s gone 
to the offi ce. Ён пайшоў на працу. 2. о фіс, 
службо вае памяшка нне, кабіне т; a private 
offi ce аса бıсты кабіне т 3. міністэ  рства, вe -
дамства; упраўле нне, аддзе л; the Foreign 
Offi ce Міністэ  рства заме жных спраў; the 
Home Offi ce Міністэ  рства ўну  траных спраў 
4. паса да, слу жба, пост; a term of offi ce тэ р-
мін паўнамо цтваў; take offi ce заня ць паса ду; 
прыхо дзіць да ўла ды; hold offi ce зай ма ць 
пост/паса ду; leave offi ce ісцı ў адста ў ку 
♦ through smb.’s good offi ces fml дзя куючы 
чыйму -н. пасрэ дніцтву

offi ce boy  n. dated рассы льны, пасы ль-
ны, кур’е р

offi ce-holder  n. чыно ўнік, службо  -
вая асо ба, дзяржа ўны слу жачы

offi cer  n. 1. афіцэ р; a commanding 
offi cer камандзıр 2. чы но ўнік, службо вая асо- 
ба, слу жачы; an administrative offi cer адмі-
ністраты ўны слу жачы; offi cers of state дзяр-
жа ўныя слу жа чыя 3. паліцэ йскі

offi cial1  n. чыно ўнік, службо  вая асо ба, 
слy жачы; a bank offi cial ба нкаўскі слу жачы; 
municipal offi cials муніцыпа льныя ўла ды; 
government offi cials дзяржа ўныя слу жачыя, 
ура давыя чыно ўнікі

offi cial2  adj. афіцы йны, службо вы; offi -
cial duties службо  выя абавя зкі; an offi cial 
rep resentative афіцы йны прадстаўнıк; an of-
fi  cial reception афіцы йны прыём

offi cialdom  n. чыно ўніцтва
offi ciate  v. 1. (at) выко нваць рытуа л; 

offi ciate at a wedding спраўля ць абра д шлю -
бу 2. выко нваць абавя зкі; offi ciate as host 
быць за гаспадара ; offi ciate as chairman 
стар шы нстваваць

offi cious  adj. надаку члівы, назо йлівы; 
якı ўме шваецца не ў свае   спра вы; якı імкне ц-
ца ўсıмі кама ндаваць/дава ць усıм пара ды

offi ng  n. infml : ♦ in the offi ng у неда лё-
кай бу дучыні, у перспекты ве

off-licence  n. BrE вıнна-гарэ лачная кра- 
ма, дзе спіртны  я напıткі прадаю ць навы нас

offl oad  v. пазбаўля  цца (ад) чаго  -н. 
(асабліва аддаючы непатрэбнае іншаму)

off-peak  adj. якı адбыва ецца ў га дзıны 
зацıшша/не ў гадзıны пік; off-peak traffi c 

рух тра нспарту не ў гадзıны пік; off-peak 
prices больш нıзкія цэ ны

off-putting  adj. infml непрые мны, 
агıдны; якı адшту рх вае; ад яко га адваро чвае; 
якı бянтэ жыць

off season  n. мёртвы сезо н, сезо ннае 
зацıшша (у прамы словасці, гандлі і г. д.)

offset  v. кампенсава ць, ураўнава жваць
offshoot  n. адгалінава нне, бакавы  ато -

жылак (таксама перан.); the offshoots of a 
tree бакавы я ато жылкі дрэ  ва; various off-
shoots of sectarianism ро зныя адгалінава нні 
секта нцтва

offshore  adj. 1. якı знахо  дзіцца на не-
като рай адле гласці ад бе рага; offshore is-
lands прыбярэ жныя астравы  2. якı ру хаецца 
ад бе рага; an offshore wind ве цер з бе рага 
3. econ. афшо рны

offshoring  n. афшо рынг
offside  n. sport афса йд, стано  вішча па-

за гульнёй
offspring  n. (pl. offspring) fml 1. пато -

мак, нашча дак, атo жылак 2. пато мства, ма-
ладня к (пра жывёлу)

offstage  adj. закулıсны; якı адбыва -
ецца за кулıсамі/за сцэ най тэа тра; offstage 
whisper/sound effects шэпт/гукавы я эфе кты 
за кулıсамі

off-white  adj. не зусıм бе лы, шарава та-
бе лы, жаўтава та-бе лы

often   adv. ча ста; шмат разо ў ♦ as 
often as not/more often than not ве льмі ча с-
та, часце й за ўсё, звыча йна; every so often 
час ад ча су, калı-нікалı

ogle  v. 1. пажа дліва глядзе ць, е сці вачы -
ма 2. стро іць во чкі

ogre  n. 1. веліка н-людае д (у казках) 
2. жахлıвы чалаве к, пачва ра

oh  interj. о!; ах!; ох!; вох!; вой! (выказвае 
пачуццё здзіўлення, захаплення, абурэння, 
страху, болю і да т.п.); Oh God! А(х) Бо- 
жухна!; Oh, how horrible! (Вой), які жах!

ohm  n. phys. ом
OHMS  BrE (скар. ад On Her/His 

Majesty’s Service) якı  знахо  дзіцца на кара-
ле ў скай слу жбе

oil1  n. 1. на фта; the oil industry на фтавая 
прамысло  васць; an oil refi nery нафтаачыш-
ча  ль ны заво д 2. ма сла (тэхнічнае); lub ri ca-
ting oil зма зачнае ма сла; engine oil машы н-
нае ма сла 3. але й (раслінны), ма сла (міне-
ральнае); coconut/sunfl ower/olive oil како- 
савы/слане чнікавы/алı ўкавы але й; cod liver 
oil ры бін тлушч 4. pl. oils але йныя фа рбы; 
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paint in oils піса ць але ем ♦ pour oil on 
troubled waters утаймо ўваць, супако йваць 
хвалява нне; burn the midnight oil засе дж-
вацца за рабо  тай да глыбо  кай но  чы; праца-
ва  ць па нача х

oil2  v. 1. зма зваць; oil a lock зма зваць замо к 
2. прапıтваць ма слам ♦ oil the wheels ула дж-
ваць спра ву

oilcan  n. маслёнка (пасудзіна для 
змазачнага масла)

oilcloth  n. 1. цыра та 2. ліно леум
oilfi eld  n. радо вішча на фты
oil paint  n. але йная фа рба
oil rig  n. на фтавая/бурава я вы шка
oilskin  n. 1. непрамака льная тканıна; 

an oilskin coat непрамака  льнае паліто  2. pl. 
oilskins непрамака льны касцю м

oil slick  n. на фтавая пля ма, пле ўка на ф-
ты (на паверхні вады)

oil well  n. на фтавая свідравıна
oily  adj. 1. тлу сты, пакры ты ма слам, за-

шмальцава ны; an oily skin тлу стая ску ра 2. ма с-
лены, маслянıсты, але істы; an oily liquid ма-
слянıстая ва дкасць 3. derog. ліслıвы, пад-
лıзлівы, уго длівы/даго длівы, яле йны; an oily 
smile уго длівая ўсме шка

ointment  n. мазь; an antiseptic 
ointment антысеп ты ч ная мазь ♦ a/the fl y in 
the ointment ≅ лы жка дзёгцю ў бо  чцы мёду; 
дро бязь, здо льная атру ціць/сапсава ць што-н. 
до брае

OK1  n. infml адабрэ  нне; дазво л, зго да; 
give/get the OK to do smth. дава ць/атры м-
ліваць дазво л зрабıць што-н.

OK2  adj. infml до бры; Everything is OK. 
Усё ў парадку; It’s OK by me. Я не супраць; 
Are you (feeling) OK? Ты ў па радку?

OK3  v. infml дава ць зго ду, дава ць 
дазво л, адо б рываць; The plan was OK’d. 
План быў за цверджаны.

OK4  interj. infml до бра!; зго да!; няха й 
так!; слу хаю!; бу дзе зро блена!

okay  = OK
old  adj. 1. (пра ўзрост) a six-year old girl 

шасцігадо вая дзяўчы нка; How old are you? 
Колькі табе гадоў?; She is old enough to know 
better. У яе ўзросце трэба ўжо добра разу-
мець, што да чаго. 2. стары ; an old man/
woman стары /стара я; old age ста расць; get/
grow old ста рыцца, старэ  ць 3. стары , пано -
шаны; old rags рыззё, стары зна; the same old 
excuses адны я і ты я ж апраўда нні 4. былы ; 
ране йшы; міну лы; Old English стара англıй-
ская мо ва; Things were different in the old 

days. Даўней усё было па-іншаму. ♦ an old 
wives’ tale ба біны/бабу ліны ка зкі, ба бскія 
плёткі; as old as the hills стары  як свет; for 
old time’s sake па старо й па мяці

old-age pension  n. BrE пе нсія 
па ўзро сце

old boy  n. BrE 1. былы  ву чань, былы  
гадава нец навуча льнай устано вы (звыч. за-
крытага тыпу); аднака шнік 2. infml стары ; 
пажылы  чалаве к

old-fashioned  adj. 1. старамо дны, 
устарэ лы, састарэ лы 2. старамо дны; якı пры-
тры мліваецца стары х ідэа лаў, звы чаяў і да т.п.

old hand  n. (at) во пытны/дасве д-
чаны чалаве к; an old hand at fi shing во пыт-
ны рыбало ў; He is an old hand at that. Ён у 
такіх справах майстар.

old master  n. 1. стары  ма йстар 
(асабліва пра славутых мастакоў XIII–XVII 
стст.) 2. карцıна старо га ма йстра

Old Nick  n. dated д’я бал, чорт, са та-
на , злы дух

Old Testament  n. the Old 
Testament Стары  Запаве т

Old World  n. the Old World Ста-
ры  Свет; усхо дняе паўша р’е

O level  n. (скар. ад ordinary level) экза- 
мен па прагра ме сярэ  дняй шко лы на звыча й-
ным узро ўні (існаваў да 1988 г. у Англіі і 
Уэльсе)

olfactory  adj. fml. ню хальны; olfac-
tory nerves ню хальныя не рвы; olfactory or-
gans о рганы ню ху

oligarchy  n. аліга рхія
olive  n. алıва, маслıна; an olive tree алıў-

кавае дрэ  ва
olive branch  n. алıўкавая галıна/

га лıнка (сімвал міру); hold out an olive 
branch рабıць мıрныя прапано вы, спрабава ць 
ула дзіць спра ву мıрам

Olympiad  n. 1. алімпія да, Алім-
пıйс кія гу льні 2. алімпія да (спартыўныя, 
тэатральныя, навуковыя і да т. п. спабор-
ніцтвы)

Olympian  adj. 1. myth. алімпıйскі, 
бо скі 2. ве лічны

Olympic  adj. алімпıйскі; an Olympic 
champion чэмпіён Алімпıйскіх гу льняў

Olympic Games  n. pl. the 
Olympic Games Алімпıйскія гу льні

Olympics  pl. the Olympics → 
Olympic Games

ombudsman  n. (pl. -men) о мбуд-
с мен (службовая асоба, якая ажыццяўляе 
кантроль за дзейнасцю ўрадавых органаў)
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ombudsmen  pl. → ombudsman
omega  n. аме га (апошняя літара 

грэчаскага алфавіта)
omelette  n. амле т ♦ you can’t make an 

omelette without breaking eggs ≅ лес сяку ць – 
трэ скі ляця ць

omen  n. прыме та, знак; a good/bad 
omen до брая/дрэ нная прыме та

ominous  adj. злаве сны, пагража льны, 
пагро злівы; These clouds look ominous. Гэтыя 
хмары нічога добрага не прад вяшчаюць.

omission  n. 1. про пуск 2. про мах, хıба, 
недагля д, нядба й насць

omit  v. fml 1. прапуска ць, не ўключа ць; 
omit details прапуска ць падрабя знасці 
2. упус ка ць; I omitted to tell her. Я зусім 
забыўся сказаць ёй.

omnibus  n. 1. збо рнік, аднато  мнік 
2. dated о мнібус; аўто бус

omnipotent  adj. fml усёмагу тны; 
the omnipotent God Бог усёмагу тны

omniscient  adj. fml усёве дны; Only 
God is omniscient. Адзін толькі Бог ведае ўсё.

omnivorous  adj. fml 1. усёе дны, 
усёпажыра  льны; an omnivorous animal усё-
е дная жывёліна 2. якı пра гна ўбіра е/па глы-
на е; an omnivorous reader заўзя ты кнігалю б

on1  adv. дале й, напе рад; and so on і гэ так 
дале й; go on! праця гвайце!/дале й!; Read on! 
Чы тай це далей!;go on! ідзıце ўпе рад/напе -
рад/дале й!; from now on (пачына ючы) з гэ -
тага дня; later on пазне й; it isn’t on infml гэ -
та немагчы ма; the radio is on ра дыё ўклю  -
чана; the light is on святло  запа лена/гары  ць; 
What’s on tonight? Што сёння ідзе? (у тэ-
атры, кіно і да т.п.); He had his glasses on. 
Ён быў у акулярах.

on2  prep. 1. (пра месцазна хо джанне) на, 
каля ; a ring on the fi nger пярсцёнак на па ль-
цы; a café on the river кафэ  ля ракı, кавя р ня на 
бе разе ракı 2. (пра сродкі і спосабы пе ра-
мяшчэння) на; on foot пехато й, пе шкі, пе ш-
шу, пе шым хо дам; on horseback вярхо м, ве р-
хам, ко нна; on tiptoe на па льчыках, на ды -
бачках 3. (пра час) у, на, па; on the morning 
of the 18th of July ра ніцай васямна ццатага 
лıпеня; on Friday у пя тніцу; on Tuesdays па 
аўто рках; on arrival па прыбыццı; on time у 
час 4. аб, пра; a book on music кнıга пра му -
зыку 5. (пра кірунак) на, у; on the left/right 
зле ва/спра ва; knock on the door сту  каць у 
дзве ры; kiss smb. on the lips цалава ць каго -н. 
у гу бы/ву сны; He turned his back on us. Ён 

павярнуўся плячамі да нас; (таксама перан.) 
Ён адвярнуўся ад нас; on the radio/tele-
phone/television па ра дыё/тэлефо не/тэлеба -
чанні ♦ on behalf of ад імя ; on the contrary 
наадваро т; on no account ні ў я кім ра зе; 
Drinks are on me. Я плачу  (за вы піўку).

once  adv. 1. (адзıн) раз, адно йчы; once a 
week раз на ты дзень; once more/again яшчэ  
раз; once or twice раз ці два, разы   два, не -
калькі разо ў; (every) once in a while час ад ча -
су, калı-нікалı; I saw him once. Я бачыў яго 
аднойчы. 2. не калі; адно йчы, аднаго  ра зу 
♦ once upon a time there was… даўны м 
даўно /з даўны х-даўна /шмат гадо ў таму  жыў-
быў...; at once 1) адра зу, не ад кла дна, за раз 
жа; 2) адначасо ва, у адзıн і той жа час, ра зам 
(з); all at once 1) нечака на, ра птам; 2) усе  ра -
зам; for once на гэты раз; у вы глядзе 
выключэ ння; once in a blue moon infml ве ль-
мі рэ дка; ≅ на то е ле та пасля  абе ду; калı рак 
(на гары ) свıсне; на святы я ніко лі; once 
bitten, twice shy ≅ апёкшыся ма лако м, і ваду  
студзıць бу дзеш; пу жаная варо на і куста  
баıцца

oncology  n. анкало гія
oncoming  adj. 1. якı набліжа ецца/

прыбліжа ецца/насо  ў ваецца; the oncoming 
traffi c сустрэ чны рух (пра транспарт) 2. бу -
дучы; якı ма е быць/адбы цца

one1  num., n. лıчба адзıн; one, two, 
three… раз, два, тры…; one and a half 
паўтара ; chapter one глава  пе ршая; The baby 
is only one. Дзіцяці толькі год; He’ll come at 
one. Ён прыйдзе а першай гадзіне; last but 
one перадапо шні; (come) in ones and twos 
(прыхо дзіць) па адны м і па дво  е; one or two 
не калькі; няшма  т; one day адно йчы ♦ one 
after another адзıн за адны м; one and all 
dated, infml усе  да аднаго  ; be at one with 
smb. fml быць заадно  з кім-н., быць ца лкам 
зго д ным з кім-н.; He looks after number one. 
Ён дбае толькі пра свае інтарэсы; It’s all one 
to me. Мне ўсё роўна.

one2  pron. 1. : ужываецца замест 
назоўніка, каб пазбегнуць паўтору; new laws 
and old ones зако ны но выя і стары я 
2. : ужываецца ў няпэўна-асабовых сказах; 
How can one do it? Як гэта зрабіць? ♦ one 
never knows ніко лі не ве даеш; хто яго  ве дае; 
the one about… жарт, анекдо т; the little ones 
дзе ці

one another  pron. адзıн аднаго , 
адзıн друго га; адна  адну , адна  другу ю; адно  
аднаго , адно  друго га
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one-armed bandit  n. ігра ль-
ны аўтама т (звыч. з адной ручкай, «аднарукі 
бандыт»)

oneness  n. fml адзıнства, супо ль-
насць, е днасць; непары ўнасць; ядна нне, лу ч-
насць

one-off  adj. BrE уніка льны, адзıны; ра- 
завы; a one-off payment аднаразо вая вы -
плата; ра завы плаце ж

onerous  adj. fml ця жкі, цяжкава ты; 
нялёгкі (для выканання); якı патрабу е вы -
сілку; onerous duties ця жкія абавя зкі

oneself  pron. fml 1. сябе , сабе ; do 
smth. for oneself рабıць што-н. для сябе ; talk 
to oneself размаўля ць з самıм сабо ю; hurt 
oneself уда рыцца, вы цяцца, сту кнуцца; see 
smth. for oneself ба чыць на свае   во чы, пе ра-
ко нвацца 2. сам; сама ; само ; one has to do it 
oneself трэ ба зрабı ць гэ та само му ♦ (all) by 
oneself 1) адзıн, сам, без дапамо  гі; 2) адзıн, у 
адзіно це, у само це; be oneself быць у нарма ль-
ным ста не (фізічным і ма ральным); быць 
самıм сабо й

one-sided  adj. 1. аднабако вы; пра д-
узя  ты; неаб’ екты  ўны, небесстаро  нні 2. ня-
ро  ў ны, нераўнацэ нны; нераўна ме  рны; a one-
sided fi ght няро ўная схва тка

one-time  adj. 1. былы ; a one-time 
director былы  дырэ ктар 2. аднаразо вы; якı 
сустрака ецца/адбыва ецца то лькі адно йчы; 
a one-time fee аднаразо вая вы плата; ра завы 
плаце ж

one-to-one  adj. 1. адзıн на адзıн, 
без све дак, з во ка на во ка, сам-на сам; a one-
to-one meeting сустрэ  ча адзıн на адзıн 
2. адзıн к аднаму ; a one-to-one correlation 
суадно сіны адзıн к аднаму 

one-way  adj. аднабако вы, у адзıн 
бок (пра рух); a one-way street ву ліца з 
аднабако вым ру хам; a one-way ticket AmE 
біле т у адзıн бок

ongoing  adj. 1. бесперапы нны, безу-
пы нны, няспы нны, пастая нны 2. якı адбыва -
ецца ў цяпе рашні час; ongoing negotiations 
перамо вы, якıя прахо дзяць у цяпе рашні час

onion  n. цыбу ля; цыбу ліна; onion soup 
цыбу льны суп; Chop the onions fi nely. Дробна 
пакрышыце цыбулю. ♦ know one’s onions 
infml ≅ з’е сці на чым-н. зу бы/саба ку; быць 
знатако м/зна ўцам; разбіра цца ў чым-н.

online  adj. comput. анла йнавы, не-
аўтано мны; падклю  чаны

onlooker  n. гляда ч; нагляда льнік, на зі-
ра льнік; све дка

only1  adj. адзıны; an only child адзıнае 
дзіця  ♦ the only thing that matters адзıнае, 
што ма е значэ  нне; He was the only one to 
object. Толькі ён і быў супраць; the only 
thing is… infml спра ва ў тым, што...

only2  adv. то лькі; if only калı б то лькі; 
only just то лькі што; only too ве льмі, на дта, 
надзвы чай; I saw him only yesterday. Я бачыў 
яго толькі ўчора; Only a doctor can do that. 
Толькі ўрач можа гэта зрабіць; You only have 
to look at this man to see he doesn’t eat enough. 
Дастаткова толькі глянуць на гэтага ча ла-
века, каб зразумець, што ён недаядае.

only3  conj. infml то лькі, але ; You may go, 
only come back early. Можаш ісці, толькі 
вяртайся не позна.

onomatopoeia  n. ling. анама та-
пе я, гукаперайма нне

onrush  n. fml на ціск, ата ка; прыто  к, 
прылıў; an onrush of tears пато к слёз

onset  n. 1. пача так (асабліва чаго-н. 
непрыемнага); the onset of war пача так вай-
ны  2. ата ка, на ціск, напа д

onslaught  n. (on) на ціск, нападзе нне; 
make an onslaught on smb. шалёна атакава ць 
каго -н.

onto   prep. на, у; be onto smth. 
даве двацца пра што-н., уніка ць у што-н., 
быць у ку рсе спра вы

onus  n. the onus fml цяжа р, адка знасць, 
доўг, абавя зак; the onus is on smb. (to do 
smth.) цяжа р адка знасці (за што-н.) ляжы ць 
на кім-н.

onward  adj. fml якı ру хаецца дале  й/
напе рад; an onward movement рух напе рад

onwards  adv. напе рад, упе рад, дале й; 
from then onwards з той пары , з таго  ча су; 
from now onwards надале й, у дале йшым, 
ад/з гэ тага ча су

oops  interj. infml вой!; ох!; вох!; ух! (вы-
казвае пачуццё спалоху, здзіўлення і да т.п.); 
Oops! I nearly dropped my cup of tea! Вой! 
Я ледзь не ўпусціў свой кубачак гарбаты!

ooze1  n. 1. глей, буза , лıпкая/гле йкая гразь 
2. прасо чванне; паво  льнае выцяка нне (віль-
гаці)

ooze2  v. сачы цца, выцяка ць па кро плі/то н-
кім струме нем; The wound was oozing blood. 
З раны сачылася кроў; Her eyes oozed kind-
ness. Яе вочы свяціліся/прамянелі даб ратой.

opacity  n. fml 1. непразры стасць; 
святлонепраніка ль насць 2. няя снасць, невы-
ра знасць, цьмя насць
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opal  n. min. апа л; a bracelet made of 
opals бранзале т (зро блены) з апа лаў

opaque  adj. 1. непразры сты, святло-
непраніка льны; opaque glass непразры стае 
шкло 2. няя сны; невыра зны; незра зуме лы; 
няпэ  ўны

OPEC  (скар. ад Organization of 
Petroleum Exporting Countries) АПЕК, 
Арганіза цыя краıн – экспарцёраў на фты

open1  n. the open адкры тае ме сца, 
прасто ра; in the open на во льным паве тры, 
пад адкры тым не бам; bring smth. (out) into 
the open даво дзіць што-н. да агу льнага ве -
дама/да ве дама пу блікі

open2  adj. 1. адчы нены, расчы нены, 
адкры ты; an open door адчы неныя дзве ры; 
an open mouth разя ўлены/адкры ты рот; open 
eyes расплю шчаныя во чы; an open book 
разго рнутая кнıга; an open shirt расшпıленая 
кашу ля; The fl owers are all open now. Кветкі 
ўжо ўсе параспускаліся. 2. адкры ты, непе ра-
се чаны; open country неперасе чаная мясцо  -
васць 3. во льны, дасту  пны (для наведвання); 
open to the public увахо д во льны 4. незаня -
ты; Is the vacancy still open? Вакансія пакуль 
незанятая? 5. адкры ты, я ўны, публıчны; open 
hostility адкры тая/я ўная варо жасць; an open 
secret сакрэ т палішыне ля; сакрэ т, якı ўсім 
вядо мы; уя ўная та йна 6. нявы рашаны; нявы -
значаны, няпэ  ўны; an open question адкры -
тае пыта нне 7. адкры ты, шчы ры; be open 
with smb. быць шчы рым з кім-н. ♦ keep 
one’s ears/eyes open быць насцяро жа ным/
напагато ве; He went into it with his eyes open. 
Ён свядома ішоў на гэта; welcome smb. with 
open arms сустрака ць каго -н. сардэ чна/гас-
цıнна/ве тліва

open3  v. 1. адкрыва ць, адчыня ць; ад-
крыва цца, адчыня цца; open one’s eyes рас-
плю шчваць во чы; open a book раскры ва ць/
раз го ртваць кнıгу; open an umbrella рас-
крыва ць парасо н; open the door адчыня ць 
дзве ры; The shop opens at 9 o’clock. Крама 
адчыняецца а дзявятай гадзіне; Flowers open 
in the sun. Кветкі распускаюцца на сонцы. 
2. адкрыва  ць, пачы нац  ь; адкрыва  цца, пачы-
на ц ца; open negotiations пачына ць перамо вы; 
open fi re адкрыва ць аго нь ♦ open smb.’s eyes 
to smth. адкрыва ць каму -н. во чы на што-н.; 
the heavens opened дождж палıў як з вядра /
цэ бра
open out  phr.v. расшыра цца, па-
шы ра цца; open out to smb. гавары ць больш 
во льна з кім-н.; стаць самм сабо й

open up  phr.v. 1. гавары ць шчы ра/
адкры та 2. адкрыва ць аго нь (пра стральбу); 
Anti-aircraft guns opened up. Зенітная/суп-
раць павет раная артылерыя адкрыла агонь. 
3. адчыня ць дзве ры (звыч. ужываецца ў за-
гадах)

open-air  adj. якı адбыва ецца/знахо -
дзіцца на во льным паве тры; an open-air 
swimming-pool басе йн пад адкры тым не бам

open-and-shut case  n. віда-
во чная/про стая/эле мента рная спра ва, а збуч-
ная ıсціна

open day  n. BrE дзень адчы неных 
дзвярэ й (у аргані зацыі, навучальнай уста-
нове і да т.п.)

open-ended  adj. 1. не абмежава -
ны ча сам/у ча се; open-ended contracts бес-
тэр міно выя кантра кты 2. неканчатко вы; якı 
дапуска е папра ўкі, змяне нні

opener  n. прыла да для адкрыва ння 
бутэ лек, бляша нак; a can-opener кансе рвавы 
нож, адкрыва лка для бляша нак;

open-hearted  adj. 1. велікаду ш-
ны, до бры 2. адкры  ты, шчы ры, чыстасардэ чны

opening1  n. 1. адту ліна, шчы ліна; an 
opening in a wall дзıрка ў сцяне ; an opening 
in the clouds прасве  т у во блаках 2. пача так; 
the opening of a fi lm пача так фıльма 3. ад-
крыццё (выставы, канферэнцыі і да т.п.); 
the opening of an exhibition адкрыццё выста -
вы 4. вака нсія; We have an opening for 
an engineer. У нас ёсць вакантная пасада ін-
жынера. 5. спрыя ль ная магчы масць, зру чны 
вы падак

opening2  adj. пе ршы, пачатко вы, зыхо д-
ны, усту пны; opening chapters пе ршыя раз-
дзе лы; the opening ceremony of the Olympic 
games цырымо нія адкрыцця /урачы стае ад-
крыццё Алімпıйскіх гу льняў; an opening 
night прэм’е ра

openly  adv. 1. адкры та, публıчна 
2. шчы ра, праўдзıва

open-minded  adj. 1. непрадузя -
ты 2. успрыма льны, адкры ты (да новых ідэй)

opera  n. о пера; an opera singer о перны 
спява к; the opera season о перны сезо н

opera house  n. о перны тэа тр
operate  v. 1. дзе йнічаць, працава ць; 

Japanese companies operating in Europe япо н-
скія кампа ніі, якıя дзе йнічаюць у Еўро пе 
2. уздзе йнічаць, уплыва ць 3. кірава ць, зага д-
ваць 4. med. (on smb.) (for smth.) аперы ра-
ваць, рабıць апера цыі; He was operated on for 
appendicitis. Яму прааперыравалі апендыцыт.
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operatic  adj. о перны; operatic arias 
о перныя а рыі

operating-theatre  n. аперацы й-
ная

operation  n. 1. med. (хірургıчная) 
апера цыя; have/ undergo an operation пе ра-
но сіць апера цыю; perform an operation ра-
бıць апера цыю; a kidney transplant opera-
tion апера цыя па транспланта цыі/пераса дцы 
ны ркі 2. апера цыя (асобнае дзеянне ў шэрагу 
іншых падобных); a rescue operation апера- 
цыя па ратава нні 3. econ. гандлёвая/фіна н са-
вая апера цыя; здзе лка 4. дзе янне, функцыя-
нава нне 5. mil. апера цыя, вае нныя дзе янні 
♦ in operation у дзе янні; come into operation 
пачына ць дзе йнічаць; увахо дзіць у сıлу (пра 
закон); put into operation уво дзіць у дзе ян-
не/у эксплуа та цыю/ва ўжыва нне

operational  adj. 1. дзе ючы, як  
фун к цыя ну е; The system is fully operational. 
Сістэма цалкам гатова да эксплу атацыі. 
2. апе раты ўны, баявы  3. аперацы йны; opera-
tional costs выда ткі на апера цыю

operative  adj. 1. дзе ючы; дзе йсны; 
become operative набыва ць моц, увахо дзіць 
у сıлу (пра закон) 2. med. аперацы й ны; ope-
rative treatment аперацы йнае ўмяша нне 
♦ the operative word ключаво  е сло  ва, най-
бо  льш ва жнае сло ва (у сказе)

operator  n. 1. апера тар (у розных 
знач.); a computer operator апера тар ЭВМ 
2. тэлефанıст, сувязıст; тэлефанıстка, су вя-
зıстка 3. улада льнік, кіраўнıк (прадпрые  мст-
ва); a smooth/ slick operator infml ло ўкі дзя-
ло к, спрытню га

ophthalmology  n. med. афталь-
мало гія

opinion  n. 1. ду  мка, по  гляд, мерка-
ва н не, перакана нне; in my opinion на маю  ду м-
ку, на мой по гляд, па-мо йму; be of the opi-
nion that… fml меркава ць/лічы ць/ду маць, 
што...; public opinion грама дская ду  мка; a 
matter of opinion спрэ чнае пыта нне 2. за-
клю чэ нне спецыялıста; экспе ртнае заключэ  н-
не; have a high/low opinion of smb./smth. 
быць высо кай/невысо кай ду мкі аб кім-н./
чым-н.

opium  n. о піум, о пій; the opium 
trade га ндаль о піумам

opossum  n. zool. апо сум
opponent  n. апане нт; працıўнік; 

канкурэ нт; працıўніца; канкурэ нтка
opportune  adj. fml 1. зру чны, адпаве д-

ны, падыхо дзячы; an opportune moment зру ч-

ны мо мант 2. своечасо  вы; an opportune 
remark слу шная/тра  пная заўва га, заўва га 
дарэ  чы/да ме сца

opportunism  n. апартунıзм; 
пры стасава льніцтва; political opportunism 
паліты чны апартунıзм

opportunity  n. (for, of) магчы -
масць, зру чны вы падак; equal opportunities 
ро ўныя ша нсы/магчы масці; at the earliest 
opportunity пры пе ршай (жа) магчы масці; 
take the opportunity (of) выкарысто ўваць вы- 
падак

oppose  v. працıвіцца; супраціўля цца; 
быць су праць; He opposed the decision. Ён не 
пагадзіўся з рашэннем; I oppose the motion. 
Я супраць гэтай прапановы.

opposing  adj. 1. якı процістаı ць/
супрацьстаıць; a player from the opposing 
team ігро к з кама нды працıўніка 2. суп раць-
ле глы, проціле глы (пра стаўленне, думкі, 
погляды, тэндэнцыі)

opposite1  adj. 1. проціле глы, адваро т-
ны; in the opposite direction у проціле глым 
напра мку 2. якı знахо  дзіцца насу п раць; 
Clouds of smoke belched out of the windows of 
the house directly opposite. Клубы дыму вы-
рываліся з акон дома, што як раз насупраць. 
♦ your opposite number асо ба, яка я займа е 
таку ю ж паса ду ў ıншай устано ве; the 
opposite sex проціле глы пол

opposite2  adv. насу праць (адзıн ад на-
го ); The man sitting opposite is a notary. Ча ла-
век, што сядзіць насупраць, – ната рыус.

opposite3  prep. насу праць; па другı 
бок; the house opposite ours дом насу праць 
на шага

opposition  n. 1. процідзе янне, 
супраціўле нне; meet with opposition сустра-
ка ць процідзе янне/пярэ чанні 2. the Oppo si-
tion апазıцыя (палітычная партыя); the lea-
der of the Opposition лıдар апазıцыі 3. ling. 
апазıцыя

oppress  v. 1. прыгнята ць, уціска ць; 
opp ress the weak прыгнята ць сла бых 2. гняс-
цı, прыгнята ць; be oppressed by/with smth. 
быць прыгне чаным чым-н.

oppression  n. 1. уцıск; прыгнёт, пры-
гне чанне; victims of oppression ахвя ры пры-
гнёту 2. прыгне чанасць

oppressive  adj. 1. жо рсткі, неспра-
вядлı вы, ця  жкі; oppressive taxes ця  жкія па-
да  ткі 2. паку тлівы, нясце рпны, прыгнята ль-
ны; oppressive heat нясце рпная/пяке льная 
спёка
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opt  v. выбіра ць, аддава ць перава гу; You 
may opt for one opinion or another. Вы можаце 
аддаць перавагу аднаму мерка ванню ці 
другому.
opt in  phr.v. далуча цца (да чаго-н.); 
выка звацца на кары сць (чаго-н.)
opt out  phr.v. не прыма ць удзе л, ухі-
ля цца (ад удзелу ў чым-н.); уніка ць (чаго-н.)

optic  adj. во чны, зро кавы; the optic 
nerve зро кавы нерв

optical  adj. апты чны, зро кавы; an 
optical illusion апты чны падма н, ілю зія зро -
ку; an optical microscope апты чны мікраско п

optician  n. о птык; the optician’s о п-
тыка (крама)

optics  n. о птыка (раздзел фізікі)
optimism  n. аптымıзм; be full of 

optimism for the future быць по ўным ап-
тымıзму нако нт бу дучыні; з аптымıзмам гля-
дзе ць у бу дучыню

optimist  n. аптымıст; аптымıстка; an 
incurable optimist невыле чны аптымıст

optimistic  adj. (about) аптыміс-
ты  чны

optimistically  adv. аптымісты чна
optimum  adj. аптыма  льны, най-

бо  льш спрыя льны; най ле пшы; optimum 
conditions аптыма льныя ўмо вы

option  n. 1. вы бар, пра ва вы бару; I had 
no option but to tell them everything. У мяне не 
было іншага выбару, як толькі расказаць ім 
усё. 2. прадме т па вы бары; факультаты ўны 
прадме т (у якой-н. навучальнай установе); 
Belarusian is one of the options. Беларуская 
мова – адна з моў для вывучэння. ♦ the soft/
easy option лıнія найме ншага супраціўле ння, 
пазбяга нне перашко д; keep/leave one’s op-
tions open не спяша цца з рашэ  ннем/вы ба-
рам; пакіда ць за сабо й пра ва вы бару

optional  adj. неабавязко вы, па вы ба-
ры; optional subjects at school факультаты ў-
ныя прадме ты ў шко ле

opulent  adj. fml 1. бага ты, замо жны, 
раско шны; opulent villas раско шныя вıлы 
(пра загарадныя дамы) 2. пы шны, бага ты, 
густы ; opulent vegetation пы шная рас лı н-
насць

or  conj. ці, або , альбо ; Is he going or not? 
Дык ён ідзе ці не?; for a day or two на па ру 
дзён, на дзень-другı; without help or advice 
без пара ды і (без) дапамо гі; or so прыблıзна, 
не шта каля  (гэ тага); It costs 10 pence or so. 
Гэта каштуе каля дзесяці пенсаў; or else а то 
(іна чай), іна кш; Hurry up or else we’ll be late. 
Хутчэй, а то спознімся.

oral  adj. 1. ву сны; сло ўны, на сло вах; an 
oral examination ву сны экза мен 2. ара льны, 
ро тавы; oral hygiene гігіе на ро тавай по ласці

orange1  n. 1. апельсıн; orange juice 
апельсıнавы сок; orange peel апельсıнавая 
лу пıна 2. ара нжавы ко лер ♦ apples and 
oranges абсалю тна ро з ныя/непа раўна льныя 
(людзі, рэчы, даныя, з’явы)

orange2  adj. ара нжавы
orang-utan  n. zool. арангута н
orator  n. fml ара тар, прамо ўца
oratory1  n. красамо  ўства, прамо  ўніцкае 

майстэ рства
oratory2  n. каплıца
orbit1  n. 1. арбıта; in orbit на арбıце; put 

into orbit выво дзіць на арбıту 2. сфе ра дзе й-
насці

orbit2  v. ру хацца/круцıцца па арбıце; This 
satellite will orbit Mars. Гэты спада рож нік 
будзе рухацца вакол Марса.

orbital  adj. арбіта льны; якı  ру хаецца па 
арбıце; an orbital road кальцава я даро га

orchard  n. фрукто вы сад; an apple 
orchard я блыневы сад

orchestra  n. 1. арке стр; a string or-
chestra стру нны арке стр; a symphony 
 or chest ra сімфанıчны арке стр 2. AmE the or-
chestra партэ р

orchestra pit  n. арке стр, арке ст ра-
вая я ма

orchestrate  v. 1. аркестрава ць, ін-
стру ментава ць 2. раз мярко ўваць, арганізо ў-
ваць, размяшча ць у пэ ўным пара дку (вельмі 
акуратна і часам сакрэтна)

orchid  n. bot. архідэ я
ordain  v. 1. пасвяча ць (у духоўны сан) 

2. fml прадпıсваць, вызнача ць у заканада ў-
чым пара дку; прадвызнача ць; Fate had or-
dained that she would never see London again. 
Ёй было наканавана ніколі больш не ўбачыць 
Лондан.

ordeal   n. суро вае выпрабава нне; 
go through a terrible ordeal прайсцı праз ця ж-
кае выпрабава нне

order1  n. 1. пара дак, паслядо ўнасць; 
размяшчэ нне (у пэў ным парадку); in alpha-
betical/chronological order у алфа вıтным/
храналагıчным пара дку; in order of impor-
tance па ступе ні ва жнасці; in reverse order у 
адваро тным пара дку; put smth. in order 
прыво дзіць што-н. у пара дак, пара дкаваць 
2. пара дак, спако й, заве дзены пара дак; call 
smb. to order закліка ць каго-н. да пара дку; 
law and order правапара дак 3. зага д, рас па-
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раджэ нне; інстру  кцыя; give an/the order 
аддава ць зага д; obey orders падпарадко ў-
вацца зага ду, слу хацца зага ду; I’m under 
orders to arrest him. Мне загадана арыш та-
ваць яго 4. зака з; put in an order for smth. 
ра бıць зака з на што-н., зака зваць што-н.; 
have smth. on order заказа ць што-н. (і ча-
каць выканання заказу); take smb.’s order 
прыма ць чый-н. зака з; made to order зро б-
лены на зака з 5. чэк, вэ ксаль; money/postal 
order грашо вы/пашто вы пераво д 6. о рдэн 
(рэлігійны); a monastic order о рдэн мана хаў, 
мана скі о рдэн; the order of Jesuits о рдэн 
езуıтаў 7. спра ўнасць, до бры стан; in good 
order у до брым ста не; цэ лы, спра ўны, 
непашко джаны; in running/working order у 
до брым/спра ўным ста не, прыго дны для 
карыста ння, гато вы да эксплуата цыі; out of 
order няспра ўны, сапсава ны ♦ in order to fml 
для таго  каб; in order that fml з тым каб; take 
(holy) orders станавıцца святаро  м, прыма ць 
духо ўны сан; Order! Order! Про сім захо ў-
ваць пара дак!; Да пара дку! (напр., падчас па-
сяджэння)

order2  v. 1. зага дваць, распараджа  цца; 
She was ordered out of the room. Ёй загадалі 
выйсці з пакоя. 2. зака зваць; order dinner 
зака зваць абе д 3. fml прыво дзіць у пара дак; 
order one’s thoughts прыво дзіць у пара дак 
свае  ду мкі
order about/around  
phr.v. кама ндаваць, распараджа  цца; He is al-
ways ordering people around. Ён увесь час 
усімі камандуе.

orderly1  n. 1. саніта р 2. ардына рац
orderly2  adj. 1. аха йны, акура тны; His 

room is always orderly. У яго пакоі заўсёды 
прыбрана. 2. дысцыплінава ны, арганізава ны; 
спако йны; The crowd was quite orderly. На-
тоўп паводзіў сябе даволі мірна.

ordinal1  n. пара дкавы лічэ  бнік
ordinal2  adj. пара дкавы; an ordinal 

number пара дкавы лічэ бнік
ordinance  n. fml ука з, дэкрэ т
ordinarily  adv. звыча йна; звыча йным 

шля хам
ordinary  adj. звыча йны, сярэ дні; 

ordinary people про стыя лю  дзі ♦ in the 
ordinary way BrE пры звыча йных абста -
вінах/умо вах; out of the ordinary незвыча й-
ны; не абы-якı; He’s no ordinary man. Ён 
незвычайны чалавек.

ordination  n. пасвячэ  нне ў духо ўны 
сан

ore  n. руда ; iron ore жале зная руда 
organ  n. 1. о рган (у розных знач.); the 

organs of speech о рганы маўле ння (язык, 
зубы, губы і да т.п.); the internal organs уну т-
раныя о рганы; the reproductive organs о р га-
ны размнажэ ння 2. mus. арга н; an electric 
organ электраарга н; a barrel organ катры н-
ка; a mouth organ губны  гармо нік 3. fml о р-
ган, устано ва; the organs of government ура -
давыя о рганы 4. fml друкава ны о рган 
(газета, часопіс); the organs of public opi-
nion (друкава ныя) о рганы грама дскай ду мкі

organic  adj. арганıчны (у розных 
знач.); organic vegetables натура льная гаро д-
ніна (якую вырошчвалі без хімікатаў); or ga-
nic farming арганıчнае земляро бства (з пры-
мя неннем арганічных угнаенняў); organic 
matter арганıчнае рэ чыва, рэ чыва арга нıч на-
га пахо джання; organic diseases арганıч ныя 
захво рванні; an organic whole адзıнае цэ лае

organism  n. арганıзм; a living 
organism жывы  арганıзм; the social orga-
nism грама дства

organization, BrE -isation  n. 1. ар-
ганіза цыя; student organizations студэ нцкія 
арганіза цыі; the World Health Organization 
Сусве тная арганіза цыя ахо вы здаро ўя 2. ар-
ганіза цыя, арганізава насць; His work lacks 
organization. Яго працы нестае аргані зава-
насці.

organize, BrE -ise  v. 1. арганізо ўваць, 
ствара ць; ла дзіць; organize a protest march 
арганізо ўваць марш пратэ  сту; organize a 
party ствара ць па ртыю 2. арганізо ўваць, 
прыво дзіць у пара дак; сістэматызава  ць; or-
ga nize one’s time арганізо ўваць свой час

organizer, BrE -iser  n. арганіза тар; 
the organizers of a strike арганіза тары за-
басто ўкі

orgasm  n. арга зм; achieve/reach 
orgasm дасягну ць арга зму

orgy  n. 1. о ргія, разгу л; a drunken orgy 
п’я  нка, папо  йка 2. (of) хва  ля, усплёск, ус-
пы ш ка; an orgy of crime вы бух злачы ннасці

Orient  n. the Orient lit. Усхо д, краıны 
Усхо ду; spices from the Orient во стрыя 
прыпра вы з Усхо ду

orient  v. 1. (to/towards) арыентава ць; 
Our policy is oriented to the prevention of 
cruelty to animals. Наша палітыка арыен та-
вана на прадухіленне жорсткага абыходжан-
ня з жывёламі. 2. (oneself) арыентава цца; 
выз нача ць месцазна хо джанне па ко мпасе; 
orient oneself in the fog вызнача ць 
месцазнахо  джанне ў тума не
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Oriental1  n. dated, derog. жыха р Усхо ду
oriental2  adj. усхо дні; oriental 

languages усхо днія мо вы; oriental culture 
усхо дняя культу ра

orientate  BrE = orient
orientation  n. арыента цыя, арыен-

ціро ўка, арыента ва нне
origami  n. арыга мі
origin  n. 1. пахо джанне, выто к, кры-

нıца; a word of unknown origin сло ва невядо- 
мага пахо джання 2. пахо джанне (пра прына-
лежнасць па нараджэнні да якой-н. нацыі, 
класа, саслоўя); of humble origin нязна тнага/
про стага пахо джання

original1  n. 1. арыгіна л, аўтэ нтык 
(пра дакументы, мастацкія творы); read 
smth. in the original чыта ць што-н. у арыгіна- 
ле 2. арыгіна л, дзіва к; арыгіна лка, дзіва чка

original2  adj. 1. пе ршы; перша пачат-
ко вы; the original inhabitants спрадве чныя 
жыхары ; the original meaning of the word 
першапачатко  вае значэ  нне сло  ва 2. арыгі-
на  ль ны, тво рчы, све жы; an original artist са-
мабы тны маста к; an original idea арыгіна ль-
ная/све жая ду мка 3. арыгіна льны, аўтэнты ч-
ны; an original manuscript арыгіна льны ру -
капіс; original sin першаро дны грэх

originality  n. арыгіна льнасць, 
са ма бы тнасць

originally  adv. першапачатко ва, 
спача тку, спярша ; His father originally comes 
from Australia. Яго бацька родам з Аўстраліі.

originate  v. fml 1. узніка ць, браць 
пача так, пахо дзіць; How did the fi re originate? 
Як узнік пажар? 2. дава ць пача так (чаму-н.), 
параджа ць; ствара ць; She originated a new 
fashion. Яна ўвяла новую моду.

originator  n. fml ініцыя тар; а ўтар; 
ствара ль нік, вынахо днік; а ўтар; ствара ль-
ніца, вынахо дніца

ornament1  n. fml 1. аздабле нне, 
упрыгажэ нне, убо р; Christmas tree orna-
ments ёлачныя аздабле нні/ца цкі 2. арна  мент

ornament2  v. fml (with) упрыго ж-
ваць, убіра ць, аздабля  ць

ornamental  adj. арнамента льны, 
дэкараты ўны; якı слу жыць упрыгажэ ннем/
аздабле  ннем; an ornamental plant дэкара-
ты  ўная раслıна

ornate  adj. 1. бага та ўбра ны/прыбра ны/
аздо блены 2. напы шлівы, прыўзня та квяцıс-
ты; мудраге лісты; an ornate style напы шлівы 
стыль

ornithology  n. арнітало гія
orphan  n. сірата ; He was left an orphan at 

the age of seven. У сем гадоў ён застаўся сі-
ратой.

orphanage  n. дзіця чы дом, прыту лак 
для сіро т

orthodox  adj. 1. артадакса льны; 
агульнапрыня ты, традыцы йны 2. прававе рны 
3. Orthodox правасла ўны

Orthodox Church  n. the Or-
tho dox Church правасла ўная царква 

orthoepy  n. ling. арфаэ пія
orthography  n. fml арфагра фія, пра -

вапіс
orthopaedic  adj. BrE артапеды чны
orthopаedics  n. BrE артапеды я
oscillate  v. 1. fml хіста цца, вага цца; 

oscillate between two opinions вага цца памıж 
двума  меркава ннямі 2. phys. асцы лıраваць, 
хіста цца, вібры раваць

ostensible  adj. уя ўны, паказны ; якı 
слу жыць падста вай/прычы най; an ostensible 
purpose афіцы йная мэ та

ostentation  n. derog. выстаўле нне 
напака з, выхва ля нне, хвальба 

osteoporosis  n. med. астэ апа-
ро з (разрэджванне касцявога рэчыва)

ostracize, BrE -ise  v. fml падвярга ць 
астракıзму, выганя ць з грама дства

ostrich  n. 1. zool. стра ус 2. infml ча-
лаве к, якı займа ецца самападма нам, заплю ш ч-
вае во чы на небяспе ку, бяжы ць ад скла да -
насцей ♦ ostrich policy стра усавая палıтыка, 
баязлıвае імкне нне ўхілıцца ад прыня цця 
рашэ нняў

other  pron. 1. другı, яшчэ  (адзıн); each 
other адзıн аднаго ; Where are the others? Дзе 
астатнія? 2. другı, ıншы; in other words іна -
чай ка жучы ♦ the other day гэ тымі дня мі, на 
гэ тых днях; няда ўна, не так даўно ; every 
other day праз дзень, ко жныя два дні; none 
other than ніхто  ıншы як; no one other than 
she ніхто , акрамя  яе ; I donʼt know any French 
people other than you. У мяне няма іншых 
французскіх знаёмых, акрамя цябе.

otherwise  adv., conj. 1. іна кш, іна- 
чай, па-ı н ша му; He thinks otherwise. Ён ду-
мае па-другому. 2. у аста тнім, акрамя  гэ тага; 
He’s stubborn, but otherwise a nice chap. Ён 
вельмі ўпарты, але наогул добры хлопец. 
3. іна кш; а то; у адваро тным вы падку; Do it 
now, otherwise it will be too late. Зрабі гэта 
зараз, а то будзе позна.

otter  n. zool. вы дра
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ouch  interj. ай!; вой! (выражае боль)
ought  modal v. 1. : выражае неабходнасць, 

маральны абавязак; She ought to come. Яна 
павінна прыйсці; Such things ought not to be 
allowed in our society. Такія з’явы неда пуш-
чальныя ў нашым грамадстве. 2. : з перфек т-
ным інфінітывам выражае шкадаванне, 
папрок; You ought to have agreed. Вам трэба 
было згадзіцца. 3. : выражае меркаванне, 
дапушчэнне; They ought to be there by now. 
Зараз яны, верагодна, ужо там.

ounce  n. у нцыя (28,35 г); an ounce of 
tobacco у нцыя тытуню ; If he had an ounce of 
common sense, he’d apologize to her. Калі б у 
яго была хоць кропля здаровага розуму, ён 
папрасіў бы ў яе прабачэння.

our   pron. наш; свой; Is this our bus? 
Гэта наш аўтобус?; We came in our own car. 
Мы прыехалі на сваёй машыне; We raised our 
hands. Мы паднялі рукі; Our Father Ойча 
наш

ours  pron. наш; a friend of ours наш 
ся бар; These seats are ours. Гэтыя месцы 
нашы.

ourselves  pron. 1. cябе ; We 
saw ourselves on television. Мы бачылі сябе 
па тэлевізары. 2. са мі; We built the house (all 
by) ourselves. Мы пабудавалі дом самі; We 
had the restaurant all to ourselves. У нашым 
распараджэнні быў цэлы рэстаран.

oust  v. fml (from) выцясня ць (каго-н.); 
вымуша ць пайсцı (з пасады), займа ць чыё-н. 
ме сца; oust the government from power 
пазбаўля ць ула ды/звярга ць ура д

out  adv., prep. 1. па-за, зво нку, знадво рку 
(паказвае на знаходжанне па-за межамі); We 
are dining out to-night. Мы сёння абедаем не 
дома; He is out. Яго няма. 2. з, вон, надво р 
(паказвае на рух за якія-н. межы); go/run/
jump out вы йсці/вы бегчы/вы скачыць; Out 
you go! Вон адгэтуль!; She leapt out of bed. 
Яна ўскочыла з ложка. 3. (паказвае на 
матэрыял, з якога зроблены прадмет) з; 
made out of glass зро блены са шкла, шкляны  
4. (паказвае на адсутнасць чаго-н.) без; out 
of breath зады ханы, запы ханы; be out of 
work заста цца без пра цы, быць беспрацо ў-
ным; We are out of bread. У нас кончыўся 
хлеб. 5. з-за, з прычы ны; out of grief/joy з го -
ра/ра дасці 6. (паказвае на суадносіны часткі 
і цэлага) з; 5 students out of 12 пяць студэ  н-
таў з двана ццаці 7. : паказвае на з’яўленне, 
выхад чаго-н.; The sun is out. Сонца ўзышло; 
My new book is out. Выйшла мая новая кніга. 

8. : паказвае на заканчэнне, выключэнне ці 
знікненне чаго-н.; The fi re is out. Агонь патух; 
Lights out! Тушыце святло! ♦ out of it infml не 
ў сваёй тале  рцы; нязру чна, няёмка (адчуваць 
сябе); be out for smth. імкну цца да чаго -н.; 
be out to do smth. збіра цца зрабıць што-н.; 
Out with it! Ну, у чым справа?!; The roses are 
out. Ружы распусціліся; She was out for more 
than 10 minutes. Яна была ў непрытомнасці 
больш за дзесяць хвілін.

outbreak  n. успы шка; рапто ўны пача -
так ; an outbreak of cholera/violence успы ш-
ка хале ры/насıлля; an outbreak of hostilities 
пача так вае нных дзе янняў; the outbreak of 
war in the Middle East пача так вайны  на 
Блıжнім Усхо дзе

outburst  n. 1. вы бух, успы шка (эмо-
цый); an outburst of anger/indignation ус пы ш-
ка гне ву/абурэ ння; an outburst of applause 
вы бух апладысме нтаў 2. усплёск; an out-
burst of energy усплёск эне ргіі

outcast  n. выгна ннік, па рыя; выгна н-
ніца

outcome  n. вы нік, зыхо  д; They are 
confi dent of a successful outcome. Яны ўпэў-
нены ў паспяховым зыходзе.

outcrop  n. geol. агале нне паро ды, вы- 
хад паро ды на паве рхню; аго леная паро да

outcry  n. (at/over/against) крык ро с-
пачы/адча ю; гне ўны пратэ  ст; The new law 
provoked a public outcry. Прыняцце новага 
закона выклікала абурэнне грамадскасці.

outdated  adj. устарэ  лы, састарэ лы; 
outdated methods устарэ  лыя ме тады

outdoor  adj. во нкавы, знадво рны; якı 
знахо  дзіцца па-за до  мам, на во  льным па-
ве  тры; outdoor clothing ве рхняе адзе нне; во -
пратка; outdoor games гу льні на во льным 
паве тры

outdoors  adv. на во льным паве тры, 
на дварэ  ; It’s warm outdoors. На дварэ цёпла.

outer  adj. 1. во нкавы, зне шні; the outer 
layer of the skin зне шні/паве рхневы слой ску- 
ры, эпідэ рміс 2. адда лены (ад цэн тра); 
the outer rooms кра йнія пако і; the outer 
suburbs of the city далёкія прадме сці го рада

outermost  adj. найбо льш адда лены 
ад цэ нтра/сярэ  дзіны; the outermost planet 
найбо льш адда леная/са мая далёкая плане та

outer space  n. ко смас, касмıчная 
прасто ра (за межамі зямной атмасферы)

outfi t  n. 1. адзе нне, касцю м (спецы яль-
нага прызначэння); a skiing outfi t лы жны ка-
с цю м; a wedding outfi t шлю бны ўбор 2. infml 
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кама нда, кампа нія, гру па (людзей, якія прa-
цуюць разам) 3. абсталява нне, апарату ра, 
набо р інструме нтаў

outgoing  adj. 1. тавары скі, дружалю б-
ны; спага длівы, чу лы; an outgoing perso-
nality ужы ўчывы/тавары скі чалаве  к, лёгкі 
чалаве к/хара ктар 2. якı ідзе  ў адста ўку; the 
outgoing president прэзідэ  нт, тэ рмін яко га на 
пасту  зака нчваецца 3. выхо д ны; outgoing 
phone calls выхо дныя тэлефо нныя званкı

outgrew  past → outgrow
outgrow  v. (outgrew, outgrown) 1. пе-

рараста  ць; выра ста  ць (з адзежы) 2. пазбаў-
ля  цца з узро стам (шкоднай звычкі, захап-
лення)

outgrown  p.p. → outgrow
outing  n. прагу лка, экску рсія, пікнıк; go 

on an outing to the park адпраўля  цца на 
прагу лку ў парк

outlast  v. пратрыма цца даўжэ  й (за 
каго-н.); перажы ць (каго-н., што-н.)

outlaw  n. 1. асо ба, аб’я ўленая па-за 
зако нам 2. выгна ннік, ізго й; выгна нніца

outlay  n. (on) выда ткі, затра ты; This 
project requires little fi nancial outlay. Гэты 
пра ект патрабуе нязначных грашовых вы-
даткаў.

outlet  n. (for) 1. адду шына, вы хад; 
an outlet for children’s energy вы хад дзіця -
чай эне ргіі 2. comm. гандлёвая кро пка (кіёск, 
крама і да т.п.); спецыялізава ная кра ма; фıр-
менная кра ма; a retail outlet for exotic fi sh 
 ро з нічная кра ма экзаты чных ры бак 3. вы-
пускна  я адту  ліна, сцёк; a sewage outlet па-
мы  йны сцёк

outline  n. 1. схе ма, план, канспе кт; 
an outline for a composition план сачыне ння; 
in outline у агу льных ры сах, ко ратка 2. ко н-
тур, абры с

outlive  v. перажы ць (у розных знач.); 
She outlived her husband by fi ve years. Яна 
перажыла мужа на пяць гадоў; The washing 
machine had outlived its usefulness. Гэтая 
пральная машына выйшла з ужытку.

outlook  n. 1. (on) по гляд; пункт гле -
джання; an outlook on life по гляд на рэ чы/
жыццё 2. (for) перспекты ва, мерка ва нні/пла -
ны на бу дучыню; the outlook for the harvest 
разлıкі на ўраджа й; the outlook for Wed-
nesday прагно з надво  р’я на сераду   3. від, 
перспекты ва; a very pleasing outlook from 
the window ве льмі прыго  жы від з акна 

outlying  adj. адда лены, далёкі; out-
lying areas адда леныя раёны

outnumber  v. перавыша ць ко ль-
касна

out of date  adj. 1. устарэ  лы, 
старамо  дны 2. неса пра ўдны, пратэрмінава ны

out-of-the-way  adj. 1. адда лены, 
далёкі 2. BrE дзıў ны; незвыча йны

out-of-work  adj. беспрацо ўны; 
an out-of-work actor беспрацо ўны акцёр

outpatient  n. амбулато рны хво ры; 
an outpatient clinic паліклıніка

outpost  n. 1. аванпо ст, перадавы   
вартавы  пост 2. адда  ленае пасе  лішча

output  n. 1. праду кцыя; вы пуск; вы-
працо ўка; прадукцы  йнасць 2. comput. вы-
хадны я да ныя, вы нікі 3. tech. магу тнасць; an 
output of 100 watts магу тнасць на вы хадзе 
сто ват

outrage1  n. 1. абурэ нне, гнеў, пачуц-
цё знява гі 2. парушэ нне зако на/прысто  й нас-
ці; ганьбава нне; an outrage against humanity 
злачы нства су праць чалаве цтва

outrage2  v. абура ць, гнявıць; абража ць; 
га ньбіць

outrageous  adj. абура льны, неда-
пуш ча льны, скан да  льны; нечува ны (пра па-
водзіны, учынкі, манеру апранацца і да т.п.)

outright1  adj. 1. канчатко вы; абсалю т-
ны; катэга ры чны; an out right refusal рашу -
чая адмо ва 2. адкры  ты, про сты, шчы ры

outright2  adv. 1. адкры та, про ста, шчы -
ра 2. ца лкам, по ў насцю; катэгары чна; наад-
рэ з; He rejected the offer outright. Ад пра па-
новы ён рашуча адмовіўся. 3. неадкла дна, 
адра зу, за раз жа; All victims of the car accident 
were killed outright. Усе ахвяры аўтама біль-
най аварыі загінулі на месцы.

outset  n. пача так ♦ at the outset спача т-
ку, упача тку; from the very outset з са мага 
пача тку

outside1  n. the outside знадво рны бок, 
во нкавая паве рх ня; the outside of the house 
знадво рны бок до ма/ха ты; from the outside 
знадво рку, зво нку ♦ at the outside са мае 
 бо ль шае; on the outside зне шне, з вы гляду; 
зво нку

outside2  adj. 1. знадво рны, во нкавы 
2. зне шні, нава ко льны; be cut off from the 
outside world быць адарва ным ад зне шняга/
навако льнага све ту; without any outside help 
без чужо й/пабо  чнай дапамо  гі

outside3  adv. знадво рку, зво нку; на 
два рэ ; па-за до  мам; It’s cold outside. На дварэ 
холадна.
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outside4  prep. 1. па-за, за ме жамі; 
outside the door за дзвяры ма; outside the 
area за ме жамі раёна; There is a bus stop 
outside our house. Побач з нашым домам ёсць 
аўтобусны прыпынак. 2. акрамя , апрача , 
апро ч, за выключэ ннем

outsider  n. 1. пабо чная асо ба; чужы -
нец; чужанıца 2. неспецыялıст, непра фе-
сіяна л 3. sport аўтса йдар

outsize  adj. бо льшы за станда  ртны 
паме р, нестанда ртны; outsize clothes адзе нне 
вялıкіх паме раў

outskirts  n. pl. ускра іна (горада); on 
the outskirts of Minsk на ўскра іне Мıнска

outspoken  adj. шчы ры, адкры ты, 
прамы 

outstanding  adj. 1. выда тны, славу- 
ты, знакамıты 2. нявы кананы (пра працу, 
заданне); незапла чаны, нявы пла чаны (пра 
грошы); нявы рашаны (пра пытанне, праб-
лему); And work is still outstanding. А працы 
яшчэ – непачаты край.

outstretched  adj. вы  цягнуты, пра-
ця  г нуты; meet with outstretched arms сус-
трака ць сардэ чна/ра дасна/ве тліва; with out-
stretched wings з распасцёртымі/рас праста  -
нымі кры ламі

outstrip  v. 1. перасяга ць, перавыша ць; 
Demand is outstripping supply. Попыт пе-
равышае прапанаванне. 2. абга ня ць, пера-
ганя ць, апярэ джваць, выпярэ джваць

outward  adj. зне шні, во нкавы; jud-
ging by outward appearance мярку ючы па 
зне шнім/во нкавым вы глядзе, мяр ку ючы па 
зне шнасці; the outward voyage падаро жжа 
за мяжу 

outwardly  adv. зне шне, во нкава, з 
вы гляду; Outwardly he remained calm. Знешне 
ён заставаўся спaкойным.

outwards  adv. BrE наве рх, за ме жы
outweigh  v. перава жваць, быць больш 

уплыво вым/зна ч ным; The advantages out-
weig hed the disadvantages. Пераваг было 
больш, чым недахопаў.

outwit  v. перахітры ць, абхітры ць
oval  adj. ава льны; an oval face ава льны 

твар
ovation  n. ава цыя, бу рныя во плескі/

апладысме нты
oven  n. духо ўка
over1  adv. 1. праз, це раз (паказвае на рух 

цераз што-н., пераход з вертыкальнага 
становішча ў гарызантальнае); knock smth. 
over пера ку ль ваць, абаро чваць што-н.; turn 

the page over перагарну ць старо  нку 
2. : паказвае на знаходжанне на якім-н. баку 
ці пера мяшчэнне на другі бок пакоя, вуліцы і 
да т.п.; He rowed us over to the other side of 
the river. Ён пераправіў нас на другі бераг 
ракі; over here/there тут/там 3. скрозь, спрэс 
(паказвае на пашырэнне, распаўсюджванне 
па ўсёй тэрыторыі); hills covered over with 
snow узго ркі скрозь пакры  тыя сне гам 
4. больш, звыш; залıшне; girls of 13 and over 
дзяўчы нкі трына  ццаці гадо ў і старэ  йшыя 
5. зноў, яшчэ  раз; do smth. over перарабля ць 
што-н. 6. : паказвае на заканчэнне ці 
спыненне дзеяння; The lecture is over. Лекцыя 
скончылася; think/talk over праду маць/аб-
меркава ць, абгава ры  ць; look over агле дзець 
♦ (all) over again зноў, яшчэ  раз, на нава; з 
пача тку да канца ; over and over (again) зноў, 
не раз, не адзıн раз, неаднаразо ва, шмат 
разо ў

over2  prep. 1. (паказвае на ўзаемнае 
размяшчэнне прадметаў) над, на; over the 
table над стало м; The robber put his hand over 
Amanda’s mouth to stop her from screaming. 
Рабаўнік заціснуў рот Аманды рукой, каб 
яна перастала лямантаваць. 2. (паказвае на 
размяшчэнне ўпоперак ці па другі бок ча-
го-н.) це раз, праз, за; a bridge over the river 
мост це раз раку ; jump over a wall пераско к-
ваць це раз сцяну  3. (па казвае на рух ці 
распаўсюджванне па якой-н. паверхні) па; all 
over усю ды, скрозь, спрэс; all over the world 
па ўсıм све це 4. (паказвае на колькаснае 
перавышэнне) звыш, больш; He is over 60. 
Яму за шэсцьдзясят. 5. (паказвае на пра-
межак часу, на працягу якога адбываецца 
дзеянне) за, на праця гу; over the whole 
period за ўвесь перы яд; We’ll discuss it over 
breakfast. Мы абмяркуем гэта за снеданнем. 
6. : паказвае на пераадоленне цяжкасцей, 
хва робы і да т.п.; get over a shock адысцı/
ачу цца ад шо  ку 7. (паказвае на крыніцу, 
сродак) па, праз; I heard it over the radio. 
Я чуў гэта па радыё. 8. (паказ вае на прадмет 
думкі, спрэчкі і да т.п.) аб, пра, адно  сна, што 
даты чыцца; an argument over money спрэ 
чка з-за гро  шай ♦ over and above апрача  
таго , акрамя  таго , да таго  ж

overall1  n. BrE 1. рабо чы хала т 2. pl. 
overalls камбі не зо н (для працы)

overall2  adj. по ўны, агу льны; an 
overall impression агу льнае ўра жанне; build 
up an overall picture of the situation уяўля ць 
агу льную карцıну сітуа цыі
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overawe  v. выкліка ць пачуццё мо  ц-
нага стра ху (по ўнага глыбо кай паша ны); 
Mike was overawed by the director’s booming 
voice. Грамавы голас дырэктара нагнаў стра-
ху на Майка.

overbalance  v. стра ціць раўнава -
гу (і ўпа сці); вы весці з раўнава  гі; He over-
balanced and fell into the mud. Ён страціў 
раўнавагу і паваліўся ў гразь.

overboard  adv. за борт; за бо ртам; 
Man overboard! Чалавек за бортам! ♦ throw 
smth./smb. overboard адмаўля цца ад каго -н./
чаго -н.; перастава  ць падтры м ліваць каго  -н./
што-н.

overcame  past → overcome
overcast  adj. хма рны, пахму рны, 

хму рны
overcoat  n. паліто 
overcome  v. (overcame, overcome) 

1. перамага ць, пераадо льваць 2. аго ртваць, 
апано ўваць, ахо п лі ваць (звыч. пра пачуцці); 
He was overcome by grief. Яго агар нула гора.

overcrowded  adj. перапо ўнены
overdid  past → overdo
overdo  v. (overdid, overdone) 1. пе-

ра бо льшваць, перавялıчваць, утры раваць 2. пе-
растара цца, перабіра ць (ме ру), перадава ць; 
Don’t overdo the salt in the soup! Не пе ра-
сольвайце суп! 3. перава рваць; перапяка ць; 
перасма жваць (пра мяса); пера сква рваць 
(пра сала); перапра жваць (пра каву, семкі і 
да т.п.) ♦ overdo it/things ператамля цца, 
перанапру  жвацца; перапрацо  ўваць; пера бі-
ра ць ме ру

overdone1  adj. перава раны; перапе -
чаны; перасма жаны (пра мяса); перасква -
раны (пра сала); перапра жаны (пра каву, 
семкі і да т.п.)

overdone2  p.p. → overdo
overdose  n. празме рная до  за, пе ра-

дазіро ўка (лякар ства, наркотыку)
overdrive  n. : go into overdrive рэ з-

ка актывізава цца, пачына ць напру жана пра ца-
ва ць; ху тка ісцı ўгару  (пра справы, кар’еру) 

overdue  adj. 1. якı затры  мліваецца; 
запо знены, по зні; an overdue baby перано -
шанае дзіця ; The train is 20 minutes overdue. 
Цягнік спазняецца на 20 хвілін; Economic 
reforms in this country were long overdue. У гэ-
тай краіне ўжо даўно трэба было правесці 
эканамічныя рэформы. 2. пра тэрмінава ны

overestimate  v. пераацэ ньваць, 
перабо льшваць; overestimate one’s abilities 

перабо льшваць свае  здо льнасці; The impor-
tan ce of these papers cannot be overestimated. 
Важ насць гэтых дакументаў нельга 
пераацаніць.

overfl ow1  n. 1. перапаўне нне, пера-
ліва нне це раз край; There is an overfl ow from 
the cistern. Цыстэрна ўжо пера поўнілася; an 
overfl ow of emotions паўната  пачу ццяў 
2. разлıў, паво дка 3. празме рнасць

overfl ow2  v. перапаўня  ць; пералі-
ва ц ца це раз край; разліва цца, затапля ць; The 
barrel is overfl owing. З бочкі ўжо цераз край 
льецца; The river overfl ows its banks. Рака 
выходзіць з берагоў; His heart overfl owed with 
kindness. Яго сэрца перапаўняла дабрыня.

overgrown  adj. 1. якı разро сся; якı 
расце  без до гляду; паро слы, заро слы; over-
grown with nettles заро слы крапіво й 2. пера-
ро слы; an overgrown schoolboy пераро слы 
шко льнік

overhang  v. (overhung) вытырка ц-
ца, выступа ць; зве швацца; наві са ць

overhaul1  n. ува жлівы/пıльны агля д; 
рамо нт; The engine needs a complete overhaul. 
Матор неабходна цалкам перабраць.

overhaul2  v. 1. ува жліва агляда ць/
правяра ць (з мэтай рамонту); рамантава ць 
2. даганя ць, наганя ць

overhead1  adj. 1. паве траны, надзе м-
ны, падве сны; an overhead railway надзе м-
ная чыгу нка 2. comm. накладны ; overhead 
costs накладны я выда ткі

overhead2  adv. над галаво й, угары , у 
вышынı, у не бе

overhear  v. (overheard) падслу х-
ваць; выпадко ва/не знаро к чуць (размову); 
overhear snatches of conversation уры ў камі 
чуць размо ву

overheard  past, p.p. → overhear
overheat  v. 1. пераграва ць, перапа ль-

ваць; перагра ва цца, перапа львацца; The en-
gine is overheating again. Матор зноў пера-
граецца. 2. развіва ць экано міку празме рна 
высо кімі тэ мпамі

overhung  past, p.p. → overhang
overjoyed  adj. шчаслıвы, ве льмі 

задаво лены/ра ды; be overjoyed at news быць 
задаво леным навıнамі; Mark was overjoyed to 
see us. Марк не помніў сябе ад радасці, калі 
ўбачыў нас.

overland  adj. сухапу тны; якı ца л-
кам ці бо льшай ча сткай прахо дзіць па су шы; 
an overland route сухапу тны маршру т, шлях 
па су шы
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overlap  v. 1. частко ва пакрыва ць, 
перакрыва ць; These planks must overlap. 
Гэтыя планкі павінны заходзіць адна за адну. 
2. частко ва супада ць; His visit and mine 
overlapped. Мы былі там амаль адначасова.

overleaf  adv. fml на адваро тным баку  
старо нкі/а ркуша/ліста ; see overleaf глядзı на 
адваро це/адваро тным баку 

overload  v. перагружа ць, нагружа ць 
празме рна (чым-н.); overload a lorry пе ра-
гружа ць грузавıк; overload with work 
перагружа ць пра цай; Don’t overload the elec-
trical system by using too many kitchen 
appliances. Не ўключайце надта многа ку-
хонных прыбораў, каб не перагружаць элек-
трычную сістэму.

overlook  v. 1. не заўважа ць, пра-
пуска ць, прагле дзець; I overlooked that pos-
sibility. Я прагледзеў гэтую магчымасць. 2. не 
звярта ць ува гі, ігнарава ць, глядзе ць праз 
 па льцы 3. выхо  дзіць на/у (пра вокны); The 
window overlooks the bay. Акно выходзіць на 
заліў.

overnight1  adj. 1. начны ; an over-
night journey начно е падаро жжа 2. якı ад бы-
ва ецца ра птам/нечака на; вокамгне нны; The 
book was an overnight success. Кніга мела 
нечаканы поспех.

overnight2  adv. 1. на ноч; за ноч; 
уначы ; stay overnight начава ць 2. infml ра п-
там, ура з; нечака на, неспадзява на; He beca me 
famous overnight. Ён прач нуўся славутым.

overplay  v. 1. перабіра ць ме ру, 
залıшне стара цца, перастара цца; пераıг ры-
ваць 2. надава ць празме рнае значэ нне, раз-
дува ць ♦ overplay one’s hand пераацэ ньваць 
свае  здо льнасці/магчы  масці, захо дзіць на дта 
далёка, перахо  дзіць дазво леныя ме жы

overpopulation  n. перанасе -
ленасць, перана ся ле нне

overpower  v. адо  льваць, перама-
га  ць, асıльваць; overpower an opponent пе-
рамага ць працıўніка

overran  past → overrun
overrate  v. пераацэ ньваць, перабо льш-

ваць; overrate one’s abilities пераацэ ньваць 
свае  здо льнасці

overridden  p.p. → override
override  v. (overrode, overridden) 

1. адхіля ць, не браць пад ува гу, не прыма ць; 
override smb.’s authority не пры знава ць 
чый-н. аўтарытэ т 2. перава жваць, браць верх

overriding  adj. гало ўны, першара д-
ны, раша ючы, выраша льны; the overriding 

factor выраша  льны фа  ктар; фа  к тар перша-
ра  днага значэ ння

overrode  past → override
overrule  v. адхіля ць; анулява ць, лі-

чы ць несапра ўдным, адмяня ць; overrule a 
decision касава ць рашэ нне

overrun  v. (overran, overrun) 1. ху т-
ка распаў сю  дж вацца; ахо пліваць; напаўня ць; 
пераліва цца це раз край; overrun with mice 
(кішма ) кішэ ць мыша мі 2. перахо дзіць ме -
жы; пера выша ць вы значаны тэ рмін; You’ve 
overrun your time by 5 minutes. Вы перавысілі 
рэгламент на пяць хвілін.

oversaw  past → oversee
overseas  adj. замо рскі, заакія нскі; 

заме жны, інша зе м ны; overseas students заме ж-
ныя студэ  нты; overseas territories зaмо рскія 
тэрыто рыі; overseas trade зне шні га ндаль

oversee  v. (oversaw, overseen) на гля-
да ць, назіра ць, са чы ць; ажыццяўля ць нагля д 
(каб усё было зроблена правільна); oversee 
work нагляда ць за пра цай

overseen  p.p. → oversee
overshadow  v. 1. адкıдваць цень, 

зацяня ць (таксама перан.); The rose bush was 
overshadowed by large trees. Куст руж заця-
нялі вялікія дрэвы; She was always oversha-
dowed by her husband. Яна заўсёды знахо-
дзілася ў цяні свайго мужа. 2. азмро чваць 
(падзею, настрой, перамогу і да т.п.)

overshoot  v. (overshot) 1. праляце ць 
мıма цэ лі (пра кулю), прамахну цца; прайсцı/
прае хаць/праляце ць дале й запла нава нага; 
The aircraft overshot the runway. Самалёт 
пры зямліўся за пасадачнай паласой. 2. пе-
равыша ць, перасяга ць; overshoot the mark 
узя ць вышэ й/дале й за цэль

overshot  past, p.p. → overshoot
oversight  n. 1. недагля д, памы лка, 

про мах; The error was due to oversight. Па-
мылка была дапушчана па недаглядзе. 2. fml 
кантро ль, нагля д 

oversimplify  v. празме рна 
спраш ча ць; разуме ць залıшне спро шчана

oversized  adj. бо льшага, чым звы-
ча йна, паме ру, праз ме рна вялıкага паме ру, 
аб’ёму

oversleep  v. (overslept) прасыпа ць; 
I overslept and was late for the lecture. Я пра-
спаў і спазніўся на лекцыю.

overslept  past, p.p. → oversleep
overstate  v. перабо льшваць, пера-

вя лıчваць; overstate one’s case перабо льш-
ваць, дапуска ць перабо льшанне пры ар гу-
мента цыі
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overstay  v. 1. затры млівацца (надта 
доўга), засе дж вацца 2. пратэр міно ўваць 
♦ over stay one’s welcome загасцява цца; злоў-
жыва ць гасцıн насцю, надакуча ць гас падара м

overstep  v. перахо  дзіць мяжу ; 
overstep one’s authority перавыша ць свае  
паўнамо цтвы ♦ overstep the mark/line выхо -
дзіць за ме жы дазво ленага, перахо дзіць ме -
жы; захо дзіць на дта далёка

overt  adj. fml адкры ты, публıчны; 
несакрэ тны

overtake  v. (overtook, overtaken) 
1. даганя ць, абганя ць 2. ахапля ць, апано ў-
ваць; The woman was overtaken by fear. Жан-
чыну апанаваў страх.

overtaken  p.p. → overtake
overthrew  past → overthrow
overthrow1  n. скіда нне, звяржэ нне 

(цара, урада, сама ўладства і да т.п.); the 
overthrow of the dictator звяржэ нне дыкта -
тара

overthrow2  v. (overthrew, over-
thrown) скіда ць, звяр га ць, зрына ць; over-
throw a government звярга ць ура д

overthrown  p.p. → overthrow
overtime  n. звышуро чная пра ца; 

overtime pay звыш уро чныя; пла та за звыш-
уро чную пра цу; be on overtime праца ва ць 
звышуро чна

overtone  n. 1. mus. аберто н 2. звыч. 
pl. но тка, намёк, падтэ  кст; political overtones 
паліты чны падтэ  кст

overtook  past → overtake
overture  n. 1. mus. уверцю ра 2. звыч. 

pl. спро ба (прымі рэння, завязвання знаёмст-
ва); ініцыяты ва (перамоваў, заклю чэння 
дагавораў і да т.п.); make overtures to smb. 
рабıць кро кі да прымірэ ння, спрабава ць 
пасябрава ць з кім-н.

overturn  v. 1. пераку льваць, абаро ч-
ваць; пераку ль вацца, абаро чвацца; The boys 
overturned the boat. Хлопчыкі перакулілі 
лодку. 2. абвярга ць; касава ць

overview  n. бе глы агля д, агу льныя 
зве сткі

overweight  adj. якı ва жыць больш 
за но рму, гру зны (пра чалавека)

overwhelm  v. 1. апано ўваць (пра 
пачуцці, эмоцыі); He was overwhelmed by 
grief. Ён быў ахоплены горам. 2. адо льваць, 
перамага ць, асıльваць; разбіва ць (ворага) 
3. заліва ць, затапля ць; зава льваць (таксама 
перан.); overwhelm with requests закıдваць 
про сьбамі

overwhelming  adj. 1. незлічо ны; 
вялıкі, веліза рны; overwhelming wealth не-
злічо нае бага цце; overwhelming disaster 
веліза рнае няшча сце 2. перава жны; an over-
whelming majority перава жная бо льшасць 

overwork  v. зана  дта мно  га праца-
ва  ць, ператамля цца; ператамля  ць каго -н.; 
overwork oneself ператамля цца; overwork 
a horse загна ць/зае здзіць каня 

overwrought  adj. ве  льмі ўсхваля-
ва  ны/узру шаны; якı нерву ецца; у нерво вым 
ста не

owe  v. 1. быць вінава тым, завінава  ціцца; 
How much do I owe you? Колькі я вам ві на-
ваты? 2. быць абавя заным; He owes every-
thing to his mother. Ён усім абавязаны маці.

owing  adj. якı заста ўся неапла чаным; 
There is still ₤5 owing. Неабходна заплаціць 
яшчэ пяць фунтаў.

owing to  prep. таму  што, з-за, праз, 
з пры чы ны; owing to illness з-за хваро  бы; 
I couldn’t come owing to another engagement. 
Я не мог прыйсці, таму што быў заняты.

owl  n. сава 
own1  adj., pron. свой; ула сны; She has 

money of her own. У яе ёсць свае грошы; see 
smth. with one’s own eyes ба чыць што-н. на 
свае  во чы ♦ (all) on one’s own сам, без да па-
мо гі; адзıн; come into one’s own атрыма ць 
нале жнае, дабıцца свайго ; атрыма ць прызна н-
не, уступа ць у свае  правы ; get one’s own 
back on smb. infml разлıчвацца/квіта  цца з 
кім-н.; hold one’s own стая ць на сваıм; The 
patient is holding his own. Пацыент змагаецца 
з хваробай.

own2  v. 1. вало даць; улада ць, мець; Who 
owns this house? Хто гаспадар гэтага дома? 
He behaves as if he owns the place. Ён паво-
дзіць сябе так, нібыта ён тут гаспадар. 
2. dated прызнава цца, прызнава ць; own a 
child пры знава ць сваё бацько  ўства; They 
owned (that) they were wrong. Яны прызналі, 
што па мы ліліся.
own up  phr.v. прызнава цца (у чым-н.); 
She owned up to telling lies. Яна прызналася, 
што сказала няпраўду.

owner  n. улада льнік, гаспада р, улада р; 
улада льніца, гаспады ня, улада рка; This car 
should be returned to its rightful owner. Гэтую 
машыну належыць вярнуць законнаму ўла-
дальніку.

ownership  n. 1. ула снасць, пра ва ўла с-
насці 2. вало  данне, улада нне

ox  n. (pl. oxen) вол
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oxen  pl. → ox
oxygen  n. chem. кісларо д
oxymoron  n. ling. аксю маран, 

аксıмаран
oyster  n. ву стрыца ♦ the world is your 

oyster ≅ увесь свет у тваіх руках
oz (пісьмовае скар. ад ounce) у нцыя (28,35 г)
ozone  n. 1. chem. азо н 2. BrE, infml 

азо н; све жае, чы стае паве тра
ozone hole  n. азо навая дзıрка
ozone layer  n. азо навы cлой

Pp
P, p  n. 16-я лiтара англiйскага алфавiта
p1 (пiсьмовае скар. ад page) (pl. pp.) старо  нка; 

see p. 72 глядз це с. 72
p2 (скар. ад pence or penny) BrE пенс, пе нi (ма-

нета); The stamp costs 30 p. Гэтая паштовая 
марка каштуе 30 пенсаў.

p3 (скар. ад population) насе льнiцтва
PA  (скар. ад Personal Assistant) аса-

бıсты сакрата р; She’s the Ambassador’s PA. 
Яна з’яўляецца асабістым сакратаром пасла.

pace1  n. 1. тэмп, ху ткасць; at a steady/
gentle/leisurely pace цвёрдаю/лёгкаю/па-
во  льнаю хадо ю; gather pace набіра ць ху т-
касць; put on pace iсц  хутчэ й; pace of life 
тэмп жыцця  2. крок; take one pace forward 
зра бıць (адз н) крок напе рад; He quickened 
his pace. Ён пакрочыў шпарчэй. ♦ go through 
one’s paces/show one’s paces пака зваць свае  
здо льнасці; keep pace with smb./smth. не 
адстава ць ад каго -н./чаго -н.; off the pace 
адстава ць; put smb./smth. through their/its 
paces выяўля ць чые -н. здо льнасці; правяра ць 
каго -н./што-н. у спра ве; set the pace  1) быць 
пры кладам 2) задава ць тэмп; at a snail’s pace 
чарапа шым кро кам

pace2  v. кро чыць; pace up and down хадз ць 
уза д i ўпе рад (туды i сюды); He paced ner-
vously up and down the room. Ён нервова 
крочыў узад i ўперад па пакоi.
pace off  phr.v. вымяра ць кро камi
pace out  phr.v. = pace off

pacemaker  n. 1. sport л дар 2. med. 
электракардыястымуля тар

pacifi c  adj. 1. мıрны; міралюбıвы, мі-
ралю бны 2. спако йны, цıхі; the Pacifi c Ocean 
Цıхі акія н

pacifi sm  n. пацыф зм
pacifi st  n. пацыф ст
pacify v. супако йваць, мiры ць

pack1  n. 1. паку нак, пак, цюк 2. па чак; a 
pack of cigarettes па чак цыгарэ  т 3. BrE кало -
да (карт) 4. ку чка, гру па, набо р (часта ў ад-
моўным сэнсе); a pack of lies суцэ льная 
хлусня  5. згра я; ба нда; a pack of wolves во ў-
чая згра я; a pack of thieves ша йка зладзеяў

pack2  v. 1. 1) упако ўваць; упако ўвацца; 
пакава ць; пакава цца; I’m going to pack now. 
Я збiраюся пакаваць рэчы. 2) (in/with) упа-
ко ў ваць (у што-н.); The painting was packed 
in paper. Карціна была загорнута ў паперу. 
2. запаўня ць; People packed into the room. 
Людзi набілiся ў пакой. 3. (down) утрамбо ў-
ваць (снег і да т.п.) 4. comput. ушчыльня ць; 
упако ўваць (даныя ў архіў) ♦ pack a 
(powerful/real) punch infml 1) нано сіць мо ц-
ны ўдар (пра баксёра) 2) рабıць мо цны 
 ўп лыў (на каго-н.)
pack away  phr.v. 1. адкладаць, 
ад кладваць 2. складаць, складваць (парасон, 
палатку і да т.п.)
pack in  phr.v. 1. спыня ць; Рack it in! 
Кiнь(це)! 2. прыця гваць вял кую ко лькасць 
людзе й
pack off  phr.v. infml адсыла ць; 
адпраўля ць; Нe packed the children off to 
school. Ён адправiў дзяцей у школу.
pack out  phr.v. запаўня ць; Тhe hall 
was packed out. Зала была запоўнена.
pack up  phr.v. infml 1. сапсава цца, 
вы йсці са стро ю; The engine packed up. Mа-
тор заглух. 2. BrE спынць, ско нчыць (рабіць 
што-н.); Let’s pack up. Давайце закругляцца.

package  n. 1. AmE пасы  лка, бандэ-
ро  ль 2. паке т, паку нак, скру так 3. (таксама 
package deal) 1) comm. ко мплексная здзе лка 
2) dipl. ко мплекснае пагадне нне, паке т па-
гадне нняў 4. (таксама a software packa-
ge) comput. паке т прагра м

package tour  n. арганізава ная ту-
рысты чная пае здка; групавы  туры зм

packaging  n. 1. упакоўка (упа ко-
вачны матэрыял) 2. упакоўванне

packed  adj. 1. перапо ўнены людзьм ; 
The bus was packed. Aўтобус быў бiтком на-
бiты. 2. (with) запо ўнены (чым-н.); The book 
is packed with information. У кнізе шмат ін-
фармацыі. 3. цвёрды, зляжа лы; packed sand 
цвёрды пясо к; packed snow утрамбава ны/
утапта ны снег 4. comput. запакава ны

packed lunch  n. BrE бутэрбро ды; 
сухı паёк

packed out  adj. infml по ўнасцю запо ў-
нены
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packer  n. 1. упако ўшчык 2. пакава ль-
ная машы на

packet  n. 1. звя зак, звязка, па чак; не-
вял кi паке цiк; a packet of books звя зак кнiг; 
a packet of cigarettes па чак цыгарэ  т; a pac-
ket of sweets паке цiк (мяшо  чак) цуке  рак 
2. BrE, infml ку ча гро шай; That house cost me 
a packet. Той дом уляцеў мне ў капеечку. 
3. comput. блок, паке т да ных

packetize, BrE -ise  v. comput. паке-
тава ць

packet switching  n. comput. 
камута цыя паке таў

packing  n. 1. упакоўка (упаковачны 
матэрыял); Put plenty of packing round it. Не 
шкадуй упакоўкi на гэта. 2. упакоўванне, 
пакаванне, спакоўванне

packing case  n. упако вачная скры н-
ка, та ра

packing density  n. comput. шчы ль-
насць размяшчэ ння

pact  n. пакт; дагаво р; make/sign a pact 
заключы ць/падпiса ць дагаво р; The two coun-
tries signed a non-aggression pact. Гэтыя 
абедз ве дзяржавы падпiсалi дагавор аб нена-
падзенні.

pad1  n. 1. паду шачка (у розных знач.); мя к-
кая пракла дка; an ink pad паду шачка для 
пяча ткi 2. блакно т 3. ро ўная пляцо ўка; a 
launching pad пускава я пляцо ўка

pad2  v. падбiва ць, падкла дваць (пра ад зен-
не); a padded jacket пiнжа к з падкладнымi 
плечука мi
pad out  phr.v. перагружа ць; His 
essay was padded out with quotations. Яго са-
чыненне было перагружана цытатамi.

paddle1  n. 1. вясло  для байда ркi або  
кано э 2. ло пасць

paddle2  v. веслава ць, плыць на байда р-
цы або  кано э; They paddled the canoe across 
the lake. Яны пераплылi возера на каноэ.

paddle3  v. плю хацца (у вадзе); The child-
ren were paddling in the water. Дзецi плю-
халiся ў вадзе.

paediatrician  n. BrE, med. педыя тр
paediatrics  n. BrE, med. педы-

ятры я
pagan1  n. пага нец, язы чнiк
pagan2  adj. пага нскі, язы чнiцкі
page1  n. старо  нка (у розных знач.); on 

page 5 на пя тай старо нцы; at the bottom/top 
of the page унıзе/уве рсе старо нкі; a full page 
article арты кул на ўсю  старо нку; the front/
back page of a newspaper пе ршая/апо шняя 
старо нка газе ты

page2  n. 1. hist. паж 2. dated (таксама 
pageboy) хло пчык-слуга 

page3  v. выклiка ць, звя звацца па сiстэ ме 
су вязi; If you need me for any thing, just page 
me. Звяжыся са мною, калi я спатрэблюся 
табе.

pager  n. перагаво рнае прыстасава нне
page-turner  n. infml захапля льная 

кнıга
paginate  v. нумарава ць старо  нкі 

(кнігі, часопіса і да т.п.)
paid  past, p.p. → pay2

pail  n. dated вядро
pain1  n. 1. боль; cry with pain крыча ць ад 

бо лю; а severe pain мо цны боль; drugs to 
relieve pain ле  кi ад бо  лю; be in pain адчу-
ва ць боль; Take these tablets if you’re in pain. 
Прымi гэтыя таблеткi, калi табе балiць; 
stomach/chest pains боль у жываце /грудзя х 
2. паку та, засмучэ  нне, го ра; the pleasures 
and pains of growing old ра дасці і паку ты 
ста расці; Her words caused me pain. Мне ста-
ла балюча ад яе слоў. ♦ no pain, no gain ≅ без 
мазаля  на рука х не бу дзеш мець хле ба ў 
зуба х; on (under) pain of smth. пад стра  хам 
чаго -н.; a pain in the neck невыно сны ча-
лаве к

pain2  v. fml 1. му чыць 2. засмуча ць
pained  adj. 1. паку тны, паку тніцкі 

2. пакры ўджаны, скры ўджаны; a pained 
expression/voice пакры ўджаны вы гляд/го лас

painful  adj. балю чы, паку тлiвы; 
painful memories балю чыя ўспам ны; а 
painful experience балю чы во пыт; be painful 
to watch/hear балю ча ба чыць/чуць; It was 
painful to hear those words. Было балюча 
пачуць тыя словы.

painkiller  n. бoлесуцiша льны сро -
дак; She’s on/taking painkillers. Яна прымае 
болесуцiшальныя лекi.

painless  adj. 1. бязбо льны; painless 
childbirth бязбо льныя ро ды 2. лёгкi, нескла-
да ны

pains  n. pl. намага ннi, вы сілкі, кло пат 
♦ take (great) pains with/over smth. рабıць 
што-н. стара нна; take pains/go to great pains 
(to do smth.) прыклада ць намага ннi, рабıць 
вы сілкі, стара цца (зраб ць што-н.); Great 
pains have been taken to ensure the safety of 
passengers. Былi зроблены вялiкiя намаганнi, 
каб гарантаваць бяспеку пасажыраў.

painstaking  adj. стара нны, рупл-
вы; a painstaking job працаёмкая рабо та
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paint1  n. фа рба; Wet paint! Асцярожна, 
пафарбавана! (надпіс); as fresh as paint як 
 но венькi; gloss/matt/acrylic paint бліску чая/
ма тавая/акры лавая фа рба

paint2  v. фарбава ць; He painted the door 
blue. Ён пафарбаваў дзверы ў сiнi колер. 
2. малява ць (таксама перан.); paint a picture 
малява ць карц ну; paint in oils/in water 
colours малява ць але йнымі фа рбамі/акварэ  л-
лю; His letters paint a wonderful picture of his 
life in Italy. Яго лiсты малююць цудоўную 
карцiну яго жыцця ў Італіі; Нe’s not as black 
as he is painted. Ён не такi дрэнны, якiм яго 
малююць. ♦ paint a grim/gloomy/rosy picture 
of smb./smth. малява ць каго-н./што-н. у суро- 
вых/цёмных/ружо вых фа рбах

painter  n. 1. маста к, жывап сец; 
a land scape/portrait painter маста  к-пейза-
жы ст/маста к-партрэты ст 2. маля р

painting  n. 1. жы вапic 2. карц на
paints  n. pl. фа рбы (для малявання); 

a box of paints набо р фа рбаў (для маляван-
ня); She bought a new set of oil paints. Яна ку-
пiла новы набор алейных фарбаў.

pair1  n. па ра (у розных знач.); a pair of 
gloves/earrings па ра пальча так/завушнıц; 
a pair of trousers штаны ; the happy pair 
шчасл вая па ра (муж i жонка) ♦ a pair of 
hands infml рабо чы чалаве к, рабо тнік; in 
pairs па рамi; I’ve only got one pair of hands 
infml у мяне  то лькi дзве рук ; that’s another 
pair of shoes гэ та зусıм ıншая спра ва

pair2  v. 1. размяшча ць па рамі; падбіра ць 
да па ры; размяшча цца па рамі 2. спа рвацца 
(пра жывёл)
pair off  phr.v. разбiва цца на па ры 
(пра мужчын i жанчын); All the others were 
pairing off and I was left on my own. Усе астат-
нiя разбiлiся на пары, а я застаўся адзiн.
pair up  phr.v. (with) разбiва цца на 
па ры (для працы, спартыўнай гульнi, сяброў-
ства)

pajamas AmE = pyjamas
pal1  n. infml 1. ся бaр; We’ve been pals for 

ages. Мы даўно сябруем; an old pal of mine 
мой да ўнi ся бaр 2. хло пец, пры яцель (зварот 
да каго-н., часта непрыязны); Now look here, 
pal, you’re asking for trouble. Паслухай, прыя-
цель, ты напрошваешся на непрыемнасцi.

pal2  v. infml сябрава ць; сябрава цца; pal up 
(with smb.) BrE, infml пасябрава ць (з кім-н.)

palace  n. пала ц; His home is a palace 
compared to our little house. Яго дом – гэта 
палац у параўнаннi з нашым маленькiм до-
мiкам.

palatal1  n. ling. палата льны гук
palatal2  adj. ling. палата льны
palatalization, BrE -isation  n. 

ling. палаталіза цыя
pale1  n. 1. кол 2. мяжа  ♦ beyond the pale 

па-за ме жамі (прыстойнасці)
pale2  adj. 1. бле дны; go/turn pale збяле ць; 

He went (turned) deathly pale at the news. Ён 
стаў змярцвела-бледным, пачуўшы навiну. 
2. све тлы (пра колер); pale yellow бле дна-жо ў-
ты; pale blue блак тны

pale3  v. 1. (at) блядне  ць, бяле  ць 2. цьмя-
не  ць ♦ pale in/by comparison (with/to smth.) 
здава цца нязна чным y параўна нні (з чым-н.)

paling  n. 1. кол 2. pl. palings плот, 
частако л; erect new palings паста віць но вы 
плот

palm1  n. дало нь; sweaty palms по тныя 
дало нi ♦ have smb. in the palm of one’s hand 
мець ула ду над кім-н.; read smb.’s palm 
варажы ць па чыёй-н. дало нi

palm2  n. (таксама palm tree) па льма; 
a date palm ф нiкавая па льма; a coconut 
palm како савая па льма

Palm Sunday  n. eccl. Ве рбная 
нядзе ля

palpitate  v. 1. med. мо цна б цца (пра 
сэрца); пульсава ць 2. дрыжа ць (ад страху); 
palpitating with excitement якı дрыжы ць ад 
хвалява ння

palpitation  n. звыч. pl. palpi ta-
tions мо цнае сэрцаб цце; The thought of fl ying 
gives me palpitations. Думка пра палёт вы-
клiкае ў мяне моцнае сэрцабiцце.

pamphlet  n. 1. брашу ра 2. памфле т
pan  n. 1. кастру ля; а frying pan патэ льня 

2. ша ля (ва гаў) 3. BrE уніта з
panacea  n. (for) панацэ я
pancake  n. блiн, ала дка; toss a pan-

cake BrE пераваро чваць блiн
pancreas  n. anat. падстра ўнікавая 

зало за
panda  n. zool. па нда
pandemic  n. пандэмıя
pane  n. ако ннае шкло
panel  n. 1. панэ ль (у розных знач.) 

2. пульт; a control panel пульт кiрава ння 
3. уста ўка (у адзеннi) 4. гру па экспе ртаў, удзе ль-
нiкаў дыску сii на тэлеба чаннi/ра дыё 5. спiс; 
be on the panel быць у спıсе

pang  n. во стры боль; паку  ты; pangs of 
conscience згрызо ты сумле ння

panic1  n. па нiка; in panic у па нiцы
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panic2  v. кıдацца ў па нiку, панiкава ць; 
выкліка ць па ніку; Don’t panic! Не панiкуй!; 
The gunfi re panicked the horses. Гарматны 
агонь напалохаў коней.

pansy  n. 1. bot. бра ткi 2. slang, taboo 
гомасексуал ст; жанчынападо бны мужчы на

pant  v. ця жка ды хаць, задыха цца; The 
runner was panting. Бягун цяжка дыхаў.

panther  n. zool. 1. пантэ ра, чо рны 
леапа рд, барс 2. AmE пу ма, кугуа р

panties  n. тру сiкi (жаночыя); a pair of 
lacy panties кару нкавыя тру сiкі

pantry  n. кладо ўка, камо ра
pants  n. pl. 1. BrE  пантало ны 2. AmE 

штаны  ♦ scare the pants off smb. infml 
напало хаць да сме рці каго-н.

pantyhose n. AmE калго ткi
papaya  n. папа я (трапічны фрукт)
paper1  n. 1. папе ра; a piece/sheet of 

paper а ркуш папе ры; paper money папяро -
выя гро шы; a paper handkerchief папяро вая 
насо ўка 2. газе та 3. BrE экзаменацы йная 
рабо та 4. pl. papers дакуме нты, папе ры 
5. шпале ры ♦ on paper 1) напıсаны, над ру-
кава ны 2) тэарэты чны; This plan is only good 
on paper. Гэты план добры толькі на паперы.

paper2  v. акле йваць шпале рамi; We are 
papering the bedroom. Мы аклейваем шпа-
лерамi спальню.

paperback  n. кнıга ў мя ккай во -
кладцы; His fi rst novel sold over 20,000 copies 
in paperback. Больш за 20 000 экзэмпляраў 
яго першага рамана былі выпушчаны ў 
мяккай вокладцы.

paper boy  n. прадаве ц газе т
paper clip  n. сашчэ  пка (для па-

перы)
paperless  adj. непапяро вы, беспа-

пяро вы; the paperless offi ce беспапяро вае 
справаво  дства

paper mill  n. папяро вая фа брыка
paperweight  n. прэс-пап’е 
paperwork  n. канцыля рская пра ца
papilloma  n. med. папіло ма
paprica   n. bot. пе рац стру- 

кавы альбо  чырво ны
papyrus  n. (pl. papyri) 1. bot. 

папıрус 2. папı рус (матэрыял для пісьма) 
3. стара жы  тны тэкст, напıсаны на папıрусе

par n. 1. парытэ т, ро ўнасць; on a par with 
наро ўні з 2. comm. наміна л ♦ above/below 
par вышэ  й/ніжэ  й наміна  лу; at par па намі-
на ле

parable  n. пры тча, алегары  чнае апа-
вяда нне

parabola  n. math. пара бала
parachute1  n. парашу т; a parachute 

jump скачо к з парашу  там
parachute2 v. 1. скака ць з парашу там 

2. ск дваць з парашу там; Planes parachuted 
food. Прадукты былi скiнуты з самалёта на 
парашуце.

parachutist  n. парашуты ст
parade1  n. 1. пара д; a Victory Parade 

Пара д Перамо гi 2. пака з; a fashion parade 
пака з фасо наў

parade2 v. 1. ісцı  стро  ем, маршыра-
ва ць 2. выстаўля ць напака з, дэманстрава ць

paradigm  n. fml 1. пры клад, узо р 2. 
разнавıднасць 3. разнаста йнасць 4. ling. 
парады гма

paradigmatic  adj. ling. : para-
digmatic relations парадыгматы чныя адно- 
сіны

paradise n. 1. рай; The forests are а 
hunter’s paradise. Гэтыя лясы – рай для па-
ляўнiчага. 2. Paradise bibl. рай

paradox n. парадо кс 
paraffi n  n. 1. (таксама paraffi n oil) 

BrE га за 2. (таксама paraffi n wax) параф н
paragraph n. 1. абза ц; begin a new 

paragraph пача ць но вы абза ц, радо к 2. газе т-
ная заме тка, ната тка; There’s a paragraph on 
the accident in the local paper. У мясцовай га-
зеце ёсць заметка пра гэты няшчасны выпа-
дак. 3. пара граф, пу нкт

paralinguistic  adj. ling. пара-
лінгвісты чны

parallel1  n. math., geog. парале ль 
(таксама перан.); draw a parallel between 
право дзiць парале ль пам ж ♦ in parallel 
(with smth./smb.) парале льна, адначасо ва 
(з чым-н./кім-н.)

parallel2  adj. парале льны, раўнале ж-
ны; parallel lines парале льныя л нii/прамы я; 
parallel bars sport парале льныя брусы 

parallelogram  n. math. пара-
лелагра м

Paralympics  n. pl. the Para lym-
pics Паралімпıйскія гу льні

paralyse  v. BrE паралiзава ць (так-
сама перан.); She was paralysed by illness. 
Яна была паралiзaвана ў вынiку хваробы; 
The town is paralysed by the strike. Горад 
паралізаваны забастоўкай.

paralysis n. (pl. -ses) пара ліч, пара -
люш (таксама перан.); He suffered a stroke 
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and partial paralysіs. Ён перанёс удар i част-
ковы параліч.

paralyze AmE = paralyse
parameter  n. 1. ме рка, крытэ  рый, 

пака зчык 2. пара метр, характары стыка
paramount  adj. fml першара дны, 

гало  ўны; of paramount importance перша-
ра  днага значэ ння; A balanced budget is of 
paramount importance. Збалансаваны бюджэт 
мае першарaднае значэнне; The interests of 
the consumer should be paramount. Iнтарэсы 
спажыўца павiнны ставiцца вышэй за ўсё.

paranoia  n. med. парано ідная шы-
зафрэнıя, парано я

paranoid  adj. med. паранаıчны
parapet   n. archit. парапе т; 

по ручні, парэ  нчы
paraphrase1  n. 1. перака з 2. ling., 

mus. парафра за
paraphrase2  v. перака зваць, пера-

фразава ць
parasite  n. параз т (таксама пе ран.); 

live as a parasite on sоciety жыць у грама д-
стве як параз т

parasitic  adj. паразiты чны (так-
сама перан.)

parasol  n. парасо н (ад сонца)
paratrooper  n. парашуты ст
paratroops n. pl. парашу  тна-дэ-

са нтныя во йскi
parcel1 n. скру так, звя зак; паке  т; пасы л-

ка; There’s a parcel for you. Для вас ёсць па-
сылка.

parcel2 v. (up) заго ртваць у паке т
parcel out  phr.v. дзялць; падзя-
ля ць; драбць

parch  v. 1. высу шваць; перасыха ць 
2. пад сма жваць; падрумя  ньваць 

parched  adj. 1. падсма жаны, падрумя -
нены 2. засу шлівы 3. пасмя глы, перасо хлы 
(пра губы, рот)

parchment  n. перга мент
pardon1  n. 1. дарава нне, прабачэ нне, 

выбачэ нне; I beg your pardon. Прашу пра ба-
чэння. 2. law пам лаванне

pardon2  v. 1. дарава ць, прабача ць, вы-
бача ць; He begged her to pardon him for his 
rudeness. Ён малiў яе дараваць яму яго гру-
басць. 2. law пам лаваць ♦ pardon me infml 
прабача йце, выбача йце, дару  йце

pardonable adj. дарава льны; a par-
do nable error дарава льная памы лка

pare  v. 1. (off/away) зраза ць скары нку, 
лупıну; абчышча ць 2. (down/back) ураза ць, 

скарача ць; pare down wages/salary ураза ць 
зарпла ту

parent  n. 1. адз н з бацько ў; May 
I introduce you to my parents? Дазвольце 
пазнаёмiць вас з маiмi бацькамi. 2. жывёліна 
або  раслıна, ад яко й пахо дзяць ıншыя 
3. вышэйстая чы о рган

parentage n. 1. бацько ўства; ма ця-
ры нства 2. пахо джанне; радаво д, радасло ў-
ная

parental adj. бацько ўскі; мацяры н скі; 
parental rights бацько ўскія правы 

parentheses pl. → parenthesis
parenthesis  n. (pl. -ses) 1. ling. 

пабо чнае сло  ва; пабо чны сказ 2. (звыч. pl.) 
ду жкі; in parentheses у ду жках

parenthetic(al) () adj. ling. fml 
па бо  ч ны, узя ты ў ду жкі

parenthood  n. ста тус бацько ў-
ства/мацяры нства; He took the responsibilities 
of parenthood very seriously. Ён вельмі 
сур’ёзна ставіўся да бацькоўскіх абавязкаў.

parent-in-law  n. 1. свёкар; свяк-
ро ў, свякру ха 2. цесць; це шча

par excellence  adj. франц. пе ра-
ва жна; гало ўным чы нам; у асно  ўным

parish  n. царко ўны прыхо д, пара фiя; 
He is a vicar of a large rural parish. Ён вiка-
рый вялiкага вясковага царкоўнага прыхода.

parity  n. 1. (with, between) fml ро ў-
насць; parity between men’s and women’s 
pay ро ўнасць у апла це мужчы нскай i жано -
чай пра цы 2. fi nance парытэ т

park1  n. 1. парк; Hyde Park Гайд-Парк 
2. запаве днiк дз  кіх пту  шак і жывёл 3. ме сца 
стая нкі тра нспарту; a car park стая нка аўта-
маб ляў

park2  v. паркава ць (машы ну); ста вiць 
(машы ну) на стая  нку; паркава цца; Don’t park 
(the car) in this street. Не стаўце машыну на 
гэтай вулiцы.

parking  n. 1. паркава нне, парко ўка 
2. па ркінг, парко ўка, стая нка; No parking! 
Стая нка забаро нена!

parking lot  n. AmE ме сца для стая н-
кi/парко ўкi

parking meter  n. аўтама т для 
 ап ла ты за парко ўку

Parkinson’s disease  n. med. 
(таксама Parkinsonism) хваро ба Паркінсо -
на, паркінсанıзм, дрыжа льны пара ліч

parliament  n. парла мент; a mem-
ber of parliament член парла мента; enter 
Parliament/get into Parliament быць вы б ра-
ным чле нам парла мента
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parlor  AmE = parlour
parlour  n. 1. сало н; кабіне т; за ла; а 

beauty parlour касметы чны сало н; а funeral 
parlour пахава льнае бюро ; an ice-cream 
parlour кафэ -маро жанае 2. dated гасцıная

parodist  n. парады ст
parody1  n. паро дыя
parody2  v. 1. парадзıраваць 2. піса ць 

паро дыі
parole1  n. 1. умо ўнае вызвале нне 

зняво ленага з турмы  2. mil. паро ль 3. ling. 
маўле нне

parole2  v. датэрміно ва вызваля ць зняво- 
ленага з турмы 

paronym  n. ling. паро нім
paronymous  adj. ling. паранімıчны
paronymу  n. ling. паранімıя
paroxysm  n. 1. med. параксıзм, 

пры ступ (хваробы), прыпа дак 2. med. спа зма, 
су тарга, су дарга 3. пры ступ, вы бух (смеху, 
абурэння)

parquet  n. 1. парке т 2. AmE партэ р
parrot1  n. zool. папуга й (таксама пе ран.)
parrot2  v. перайма ць, папуга йнiчаць 

(не адабральна)
parrot-fashion  adv. BrE як па пу-

га й; repeat smth. parrot-fashion паўтара ць 
як папуга й

parry  v. 1. адбіва ць (удар, нападзенне) 
2. пары раваць; parry a question ухіля цца ад 
адка зу на пыта нне 3. ухіля цца, адчэ плівацца, 
адкру чвацца (ад чаго-н.); пазбяга ць (чаго-н.)

parse1  n. ling. разбо р, ана ліз (сказа)
parse2  v. ling. рабıць граматы чны разбо  р
parsing  n. ling. сінтаксıчны ана ліз; ана- 

ліз, разбо р 
parsley  n. bot. пятру шка
parsnip  n. bot. пастарна к
parson  n. dated свята р, па стар
part1  n. 1. ча стка; spare parts запча сткi; 

Part of the building was destroyed in the fi re. 
Частка будынка была знiшчана агнём. 2. : 
a part of speech ling. часц на мо вы 3. ро ля 
♦ for my part што да мяне ; in part частко ва; 
take smb.’s part BrE быць на чы м-н. баку  ; 
on the part of smb. з бо ку каго -н.; take part 
(in smth.) браць удзе л, удзе льнічаць (у чым-н.); 
How many countries took part in the last 
Olуmpic Games? Колькi краiн удзельнічала ў 
апошнiх Алiмпiйскiх гульнях?

part2  v. 1. раздзяля ць; раздзяля цца; ад дзя-
ля ць; аддзяля  цца; part one’s hair раб ць пра -
бо р 2. fml (from) разлуча ць; разлуча цца; 

расcтава цца; We parted the best of friends. Мы 
рассталiся лепшымi сябрамi; He parted from 
his wife a year ago. Ён разышоўся з жонкай 
год таму. 3. (with) адмаўля цца ад чаго  -н. 
(асабліва з неахвотай); He hates parting with 
money. Ён не любiць трацiць грошы. ♦ part 
company (with/from smb.) 1) раз’е хацца; 
расста цца (з кім-н.) 2) пасвары цца, пераста ць 
сябрава ць (з кім-н.)

parterre  n. франц. 1. кве тнік 2. партэ р; 
пу бліка партэ  ра 3. AmE за днія рады  партэ ра, 
амфітэа тр

partial  adj. 1. частко вы 2. прадузя ты, 
неаб’екты ўны 3. dated неабыя кавы (да ча-
го-н./каго-н.); I’m partial to sweets. Я люблю 
цукеркi.

partially  adv. частко ва, не зусıм
partial stress  n. ling. пабо чны на- 

ціск
participant  n. удзе льнік
participate  v. (in) браць удзе л, удзе ль-

нiчаць; participate in a competition/discus-
sion/meeting удзе льнiчаць у спабо рнiцтве/
дыску сіі/схо дзе

participation  n. (in) удзе л; We 
want more participation in the decision-making. 
Мы хочам прымаць большы ўдзел у выпра-
цоўцы рашэнняў.

participle  n. ling. дзеепрыме тнiк
particle  n. 1. часц нка; a particle of 

dust пыл нка 2. phys. часц ца 3. ling. часц ца
particular1  n. fml звыч. pl. parti-

culars 1. асаблıвасці 2. дэта лі, падрабя знасці; 
go/get into particulars удава цца ў падрабя -
знасці

particular2  adj. 1. асо бы, асабл вы; 
with particular interest з асабл вай цiка ў-
насцю 2. асо бны, асо бы; in this particular 
case у да дзеным вы падку; I need this par ti-
cular book. Мне патрэбна менавiта гэтая кнi-
га. 3. (about/over) перабо рлiвы, патрабава ль-
ны; He’s very particular about his food. Ён 
вельмi пераборлiвы ў ядзе. ♦ in particular у 
прыва тнасці, асаблı ва

particularity  n. fml асаблıвасць, 
спецы фіка; падрабя знасць

particularly  adv. асаблıва; We are 
hoping to expand our business, particularly in 
Europe. Мы спадзяёмся пашырыць нашу ка-
мерцыйную дзейнасць, асаблiва ў Еўропе.

parting1  n. 1. расстава нне, развiта нне; 
the sadness of parting сум развiта ння 2. BrE 
прабо р (у валасах) ♦ a/the parting of the 
ways раздаро жжа, ро стань
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parting2  adj. развiта льны; а parting 
kiss/gift развiта льны пацалу нак/падару нак 
♦ parting shot калю чая/з’е длівая заўва га, вы -
казаная ў мо  мант адыхо ду (развітання)

partisan1  n. 1. прых льнiк; 
прых льнiца 2. партыза н; партыза нка

partisan2   adj. 1. прадузя -
ты; неаб’екты ўны; фанаты чны; тэндэнцы й-
ны; You must listen to both points of view and 
try not to be partisan. Вы павiнны выслухаць 
абодва меркаваннi, стараючыся не быць 
прыхiльнiкам нi аднаго з iх. 2. партыза нскі; a 
partisan war партыза нская вайна ; a partisan 
party партыза нскі атра д

partition1  n. 1. перагаро дка; a glass/
wooden partition шкляна я/драўля ная перага-
ро дка 2. раздзе л, падзе л; the partition of a 
country раздзе л краıны

partition2  v. раздзяля ць, падзяля ць; 
The room is partitioned into two sections. Па-
кой падзелены на дзве часткі.
partition off  phr.v. перагаро дж-
ваць/падзяля ць перагаро дкай

partitive  adj. ling. раздзяля льны
partly  adv. (таксама partially) частко -

ва; It was partly my fault. Часткова гэта была 
мая памылка.

partner  n. партнёр; кампаньён; He’s my 
tennis partner. Ён мой партнёр па тэнiсе.

partnership  n. comm. кампа нiя, та-
ва ры  ства; go into partnership заснава  ць су-
ме с ную кампа нію; They are in partnership. 
Яны – кампаньёны; We’ve been in partnership 
for fi ve years. Мы з’яўляемся кампаньёнамi 
на працягу пяцi гадоў.

part of speech  n. ling. часцıна мо вы
partridge  n. (pl. partridges or part-

ridge) zool. курапа тка
part-time1  n. няпо ўны працо ўны 

дзень; be on part-time быць заня тым няпо ў-
ную ко лькасць працо ўных гадзıн

part-time2  adj. няпо ўны, частко  вы; 
I’ve got part-time work. Я працую няпоўны 
рабочы дзень.

partway  adv. частко ва
party  n. 1. ве чар, вечары на; a costume 

party карнава л; a dinner party абе д; give 
a party нала джваць вечары ну, прыма ць гас-
це й 2. па ртыя, гру па, атра д; а party of geo-
logists/tourists геалаг чная па ртыя/туры сцкая 
гру па; а rescue/search party выратава льны 
атра д/гру па по шуку 3. па ртыя; the party 
leader л дар па ртыi 4. law бок; the injured 

party пацярпе лы бок ♦ be (a) party to smth. 
fml прыма ць удзе л, удзе льнічаць у чым-н.

party line1  n. паліты чны курс; лıнія 
па ртыі

party line2  n. спа раны тэлефо н
pasсal  n. 1. phys. паска ль (адзінка 

ціску) 2. Pasсal, PASCAL Паска ль (мова пра-
грамавання)

pass1  n. 1. зда ча экза мену 2. про пуск; па ш-
парт; a boarding pass паса дачны тало  н (на 
самалёт) 3. sport перада ча, пас 4. прахо д, 
 ву з кая ву ліца 5. цяснıна; a mountain pass 
 го рны перава л/ перахо д

pass2  v. 1. прахо дзiць, праязджа ць; I just 
passed her in the street. Я толькi што сустрэў 
яе на вулiцы; The road passed near the lake. 
Дарога праходзiла ля возера. 2. перадава ць; 
pass smth. to smb. перадава ць што-н. каму -н.; 
Pass me the salt, please. Перадайце соль, калi 
ласка. 3. право дзiць час; ба віць час; Where 
did you pass the summer? Дзе вы правялi ле-
та? 4. перахо дзiць; Тhe money passed to the 
son. Грошы перайшлi да сына; Let’s pass to 
ano ther topic. Пяройдзем да iншай тэмы. 5. пры-
ма ць (закон, рашэнне, рэзалюцыю i да т.п.) 
6. прахо дзiць (выпрабаванне); pass an exam 
здаць экза мен 7. sport пасава ць, рабıць пас
pass away  phr.v. 1. знiка ць 
2. адыхо дзіць (на той свет), паміра ць
pass by  phr.v. 1. прахо дзiць м ма; 
She felt that life was passing her by. Яна адчу-
вала, што жыццё праходзiць мiма яе. 2. пра-
пуска ць
pass for  phr.v. сы сцi за (каго-н./
што-н.); She could pass for a younger woman. 
Яе лёгка можна прыняць за маладзейшую 
жанчыну.
pass off  phr.v. 1. спыня цца 2. прахо -
дзiць; The meeting passed off well. Пасяджэн-
не прайшло паспяхова. 3. выдава ць сябе  за 
(каго-н.); He passes himself off as a foreigner. 
Ён выдае сябе за iншаземца.
pass on  phr.v. 1. перадава ць 2. пе-
рахо дзiць
pass out  phr.v. 1. раздава ць 2. стра ч-
ваць прыто мнасць
pass over  phr.v. прапуска ць, па-
кiда ць без ува гi, абыхо дзiць маўча ннем; They 
chose to pass over her rude remarks. Яны вы-
рашылi праiгнараваць яе грубыя заўвагi.
pass up  phr.v. infml адмаўля цца ад 
(чаго-н.); Why did you pass up the opportunity 
to go to university? Чаму вы адмовiлiся ад 
магчымасцi паступiць ва ўнiверсiтэт?
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passable  adj. 1. прахо дны; прае зджы; 
судахо  дны 2. до  бры, дастатко  вы; здаваль-
ня  ючы

passage  n. 1. прахо д, прае зд; пералёт; 
пла ванне; They were denied passage through 
the occupied territory. Iм адмовiлi ў пераходзе 
праз акупаваную тэрыторыю. 2. прахо д, 
калiдо р 3. адабрэ нне, правядзе нне, зац вяр-
джэ нне (закона) 4. уры вак; a passage from 
the Bible уры вак з Б блii 5. anat. прахо д, 
прато ка; the bile passage жо ўцевая прато ка

passenger  n. 1. пасажы р 2. infml 
сла бы гуле ц (у кама ндзе), «бала ст»

passer-by  n. (pl. passers-by) прахо -
жы; A few passers-by witnessed the accident. 
Некалькi прахожых былi сведкамi няшчасна-
га выпадкy.

pass-fail  n. AmE cістэ  ма ацэ нкі ве даў 
студэ нтаў; «здаў-не здаў», «залı к-незалıк»

passing1  n. fml 1. прахо  джанне 2. пра-
цяка нне; with the passing of the years з гада -
мі; with the passing of time з ця гам ча су 
3. fml смерць; кане ц 4. sport абго н; passing 
the baton перада ча эстафе тнай па лачкі ♦ in 
passing мімахо дам, між ıншым

passing2  adj. 1. якı (што) прахо дзіць; 
якı (што) міна е 2. мімалётны, імгне нны; pas-
sing fancy мімалётнае захапле  нне 3. павяр-
хо ўны, выпадко вы; a passing glance бе глы по -
зірк ♦ passing belief па-за ме жамі чалаве чага 
разуме ння, невераго дны

passion  n. 1. мо цнае, гара чае пачуццё; 
жада нне; захапле нне; master one’s passion 
вало даць пачу ццямi або  мо цнымі жада ннямi; 
а passion for music захапле нне му зыкай; 
Horse-racing is her passion. Верхавая язда – 
яе захапленне. 2. запа л; He spoke with pas-
sion. Ён гаварыў з запалам. 3. вы бух пачу ц-
цяў, гне ву; fl y into a passion ускiпе ць; прый-
сц  ў лю тасць, раз’я трыцца, раз’ю шыцца 

passionate  adj. па лкi, гара чы; заўзя ты; 
a passionate kiss гара чы пацалу нак; a pas-
sionate lover па лкi палюбо  ўнiк; a passionate 
defender of civil liberties заўзя ты абаро нца 
грамадзя нскiх свабо д

passion fl ower  n. bot. страснацве т
passionless  adj. бясстра сны, стры ма-

ны, спако йны
passive  adj. 1. пас ўны, бяздзе йны; 

They accepted their defeat with passive resig-
nation. Яны прынялi сваё паражэнне з пасiў-
най пакорлiвасцю. 2. ling. зале жны; the pas-
sive voice зале жны стан

passive resistance  n. пасıўнае 
супраціўле нне

passive smoking  n. пасıўнае 
курэ нне 

passivity  n. 1. пасıўнасць, іне рт-
насць, бяздзе йнасць 2. пако рнасць

passivize, BrE -ise  v. ling. пераве сці 
ў зале жны стан

Passover  n. relig. яўрэ йскі Вялıк-
дзень

passport  n. па шпарт; a valid passport 
сапра ўдны па шпарт

password  n. 1. паро ль 2. comput. 
паро ль

past1  n. 1. the past мiну лае; in the past у 
мiну лым; look back on the past агляну цца на 
мiну лае; remember the past успо мнiць мiну -
лае; regret the past шкадава ць аб мiну  лым; 
the recent/distant past няда ўняе/далёкае міну- 
лае; a thing of the past спра ва міну  лая; 
2. ling. the past про шлы час

past2  adj. 1. мiну лы; in past years/
centuries/ages у мiну лыя гады /стаго ддзi/эпо -
хi 2. ling. про шлы; the past tense про шлы час

past3  adv. м ма; She walked past without 
recognizing me. Яна прайшла мiма, не па-
знаўшы мяне.

past4  prep. 1. м ма; за; walk past smb./
smth. прахо дзіць м ма каго -н./чаго  -н.; just 
past the post-offi ce адра зу за по штай 2. па-
сля , пазне й; at half past two а пало ве трэ цяй

pasta  n. італ. макаро нныя вы рабы
paste1  n. 1. клей, кле йстар 2. па ста; масц ка 

3. це ста 4. паштэ т; fi sh paste ры бны паштэ т
paste2  v. кле iць, скле йваць; накле йваць, 

прыкле йваць; A notice was pasted to the door. 
Да дзвярэй была прыклеена аб’ява.

pastel1  n. 1. пастэ ль; in pastel (малю -
нак) пастэ  ллю 2. малю  нак пастэ  ллю 3. па-
стэ ль ны ко лер, тон

pastel2  adj. пастэ льны
pasteurize, BrE -ise  v. пастэрызава ць
pastime  n. заба ва; ба ўленне ча су; хо- 

бі; Photography is her favourite pastime. Фата-
графiя − яе любiмы занятак.

pastor  n. па стар
pastoral  adj. 1. па  старскі 2. паста-

ра  льны
past participle  n. ling. the past 

participle дзеепрыме тнік про шлага ча су
pastry  n. 1. це ста для канды тарскiх вы- 

рабаў 2. pl. pastries канды тарскiя вы рабы
pasture1  n. па ша, вы ган, вы пас
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pasture2  v. 1. па свіць жывёлу 2. па -
свіцца

pat1  n. 1. паля пванне, пасту кванне, пахло п-
ванне 2. нямо цны гук, во плеск 3. гук кро каў 
♦ a pat on the back for smth./for doing smth. 
адабрэ нне, пахвала  за што-н.

pat2  v. хло паць, паля пваць, пахло пваць; 
pat smb. on the back пахло пваць каго -н. па 
сп не; He patted the dog affectionately as he 
spoke. Размаўляючы, ён пяшчотна гладзіў 
сабаку. ♦ pat smb. on the back адабра ць, 
хвалıць каго -н.

pat3  adv. 1. дарэ чы, своечасо ва, уда ла 
2. цвёрда, дакла дна; здо рава; stand pat ц вёр-
да прытры млівацца свайго   рашэ  ння ♦ know/
have smth. off pat ве даць што-н. назубо к

patch1  n. 1. кава лачак, шмато к; а potato 
patch ла пiк зямл пад бу льбу 2. ла та; She 
sewed a patch onto the knee of her jeans. Яна 
нашыла лапiк на калена сваiх джынсаў. 
3. пля ма; a patch of sunlight со нечны за йчык 
♦ be not a patch on smb./smth. не ісцı ні ў 
яко е параўна  нне з кім-н./чым-н.

patch2  v. накла дваць ла ты, ла таць, ла -
пiць; We’d better patch the hole in the roof – we 
can’t afford a new one. Лепей залатаем дзірку 
ў даху, мы не можам дазволiць сабе зрабiць 
новы.
patch up  phr.v. 1. ла таць, ла пiць, 
ра ман тава ць (што-н.) 2. ула джваць, утраса ць; 
patch up a quarrel ула джваць сва рку 3. пад-
ле чваць, падго йваць ра ну

patchwork  n. 1. шыццё з абрэ  зкаў; 
a patchwork quilt ко ўдра з абрэ зкаў 2. маза і-
ка; страка тая мешанıна

patchy  adj. 1. пакры ты пля мамі, пля -
місты 2. неаднаро дны, неаднаста йны; страка- 
ты 3. абры вачны; выпадко  вы; The applause 
was patchy. Пачуліся рэдкія апладысменты.

pâte   n. франц. паштэ т
patent1  n. патэ нт; apply for a patent 

пада ць зая ўку на атрыма нне патэ нта; obtain 
a patent атрыма ць патэ нт; When does the 
patent expire? Калi канчаецца тэрмiн па-
тэнта?

patent2  adj. 1. : patent law патэ нтнае 
пра ва; the Patent Offi ce бюро  патэ нтаў 
2. патэнтава ны, патэнто ваны, абаро нены па-
тэ нтам; patent medicines патэнтава ныя ле кi; 
a patent lock патэнтава  ны замо  к 3. fml вiда-
во  чны; a patent lie відаво чная хлусня 

patentee  n. 1. улада льнік патэ нта 
2. улада льнік ліцэ нзіі на патэ нт

patent leather  n. лакiрава ная ску- 
ра; patent leather shoes лакiрава ныя ту флi

paternal  adj. 1. бацько ўскі; paternal 
advice бацько ўская пара да 2. з бо ку ба цькі, 
па бацько ўскай лıніі

path  n. 1. даро жка, сце жка 2. шлях; the 
path of freedom шлях свабо ды (во лі); Our 
paths cross. Нашы шляхi перакрыжаваліся.

pathetic  adj. ва рты жа лю; жа ласны; 
in a pathetic voice жа ласным го ласам; a pa-
thetic creature няшча снае стварэ  нне; You’re 
pathetic! Here, let me do it. Няшчасны! Дай я 
зраблю гэта.

pathfi nder  n. 1. землепрахо  дца; 
следапы т 2. першаадкрыва льнік

pathogen  n. патаге нны мік раар-
ганıзм

pathological  adj. паталагчны; 
a pathological liar паталагчны лгун; a pa-
thological hatred of women паталаг чнае 
жанчынаненав снiцтва

pathologist  n. med. пато лаг
pathology  n. med. патало гія
pathos  n. 1. па лкае натхне нне, узды м, 

энтузія зм, імпэ т 2. па фас
patience  n. 1. (with) цярпе нне; I’ve got 

no patience with him. Ён выводзiць мяне з 
цяр пення; My patience is exhausted. Маё цяр-
пенне скончылася. 2. пасья нс (ігра ў карты)

patient1  n. пацые нт, хво ры; I have been 
a patient of Dr Davis for many years. Я даўно 
ўжо з’яўляюся пацыентам доктара Дэйвiса.

patient2  adj. (with) цярпл вы; насто  й-
лівы; You’ll have to be patient with my mo ther – 
she’s rather deaf. Табе прыйдзецца быць цярп-
лiвым з маёй мацi – яна глухаватая.

patiently  adv. цярпл ва
patio  n. (pl. -os) па тыа, уну траны дво -

рык
patriot  n. патрыёт; a true patriot 

сапра ўдны патрыёт
patriotic  adj. патрыяты чны; patri-

otic songs патрыяты чныя пе снi
patriotism  n. патрыяты зм
patrol1  n. патру ль; on patrol у дазо ры; 

a patrol car патру льная машы на
patrol2  v. патрулява ць
patrolman  n. (pl. -men) AmE 1. па-

лiцэ йскi 2. патру льны
patron  n. 1. апяку н; a patron of the 

arts мецэна  т 2. fml пастая  нны, ста лы, заўсёд-
ны клiе нт; Patrons are requested to leave their 
bags in the cloakroom. Клiентаў просяць па-
кiнуць свае сумкi ў гардэробе.
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patron saint  n. святы -засту пнік; 
St Patrick, Ireland’s patron saint Святы  
 Па трык – засту пнік ірла ндцаў

patronymic  n. iмя  па ба цьку
patter1  n. 1. стук, пасту  кванне 2. ту пат; 

the patter of tiny feet ту пат мале нькiх но жак; 
the patter of hooves in the street ту пат 
капыто ў па ву лiцы

patter2  v. 1. сту каць, пасту кваць; Rain 
pattered on the windows. Дождж барабанiў у 
вокны. 2. тупаце ць; She pattered along the 
corridor in bare feet. Яна басанож патупала 
па калiдоры.

pattern  n. 1. пры клад; узо р (у розных 
знач.); the pattern of the carpet узо р дывана ; 
made to a pattern зро блены па ўзо ры 2. фо р-
ма, мадэ ль; схе ма, дыягра ма; вы крайка 3. ха-
ра ктар, спо саб, мане ра; а pattern of thoughts 
склад ду  мак; а pattern of behaviour мане ра 
паво дзiн

pause1  n. па ўза, перапы нак; without 
pause бесперапы нна

pause2  v. спыня цца; раб ць па ўзу; speak 
without pausing for breath гавары ць без 
перады шкi/беспераста нку; Please pause to 
consider the matter. Калi ласка, спынiся, каб 
разабрацца, у чым справа.

pave  v. брукава ць, масцıць; The path is 
paved with concrete slabs. Гэтая сцежка вы-
брукавана бетоннымі плітамі. ♦ pave the way 
for smb. праклада ць каму -н. даро гу

paved  adj. брукава ны; а paved road 
брук, мастава я, брукава нка

pavement  n. 1. BrE тратуа р; панэ ль; 
Don’t ride your bicycle on the pavement. Не 
катайся на веласіпедзе па тратуары. 2. AmE 
мастава я

paving stone  n. брусча тка, ка -
мень для брукава ння

paw1  n. 1. ла па; a lion’s paw (і)львıная ла па 
2. infml рука ; Paws off! Рукі прэч!; Take your 
fi lthy paws off me! Прымi ад мяне свае 
брудныя лапы!

paw2  v. 1. крана ць; біць ла пай; скрэ  бці 
2. біць капыта мі 3. infml хапаць рука мі, ла -
паць, ма цаць; Don’t paw at me! Не чапай 
мяне!

pawn1  n. 1. зало г, закла д 2. зало жнік 3. па-
ручы цельства, абавяза  цельства ♦ at/in pawn 
у закла дзе, закла дзены

pawn2  v. закла дваць (што-н. у ламбар-
дзе); He pawned his gold watch to pay the rent. 
Ён заклаў свой залаты гадзiннiк, каб распла-
цiцца за кватэру.

pawn3  n. 1. chess пе шка; a passed pawn 
прахадна я пе шка 2. пе шка, прыла да ў чыıх-н. 
рука х; Men were pawns in their hands. Людзі 
былі пешкамі ў іх руках.

pawnbroker  n. улада  льнiк лам-
ба рда

paw-paw  n. BrE папа я (трапічны 
фрукт)

pay1  n. пла та; жа лаванне, заро бак, зарпла -
та; He gets his pay every Friday. Ён атрымлi-
вае свой заробак кожную пятнiцу.

pay2  v. (paid) 1. плац ць; pay in advance/in 
full/in installments плац ць упе рад/по ўнас-
цю/у растэрмiно ўку 2. акупля цца, быць вы -
гадным; it pays to advertise рэкла ма заўсёды 
акупля ецца; pay a call on/a visit to нано сiць 
вiз т, наве дваць; pay a compliment раб ць 
камплiме нт ♦ pay attention to звярта ць ува гу 
(на); pay one’s respects выка зваць паша ну 
pay back  phr.v. 1. вярну ць, адда ць 
(грошы) 2. адплац ць; I’ll pay you back for 
this. Я адплачу вам за гэта.
pay off  phr.v. 1. выпло чваць (пазыку) 
2. разлiчы ць (звольнiць) 3. акупля цца 
pay out  phr.v. выпло чваць
pay up  phr.v. заплац ць, разлiчы цца 
ца лкам

payable  adj. падле глы апла це; This bill 
is payable next Tuesday. Гэты рахунак трэба 
аплацiць да наступнага аўторка; make a 
check payable to smb. вып сваць чэк на чыё-н. 
iмя 

pay-day  n. дзень вы платы заро бку
PAYE  BrE (скар. ад pay as you 

earn) сістэ ма ўтрыма ння падахо днага пада  т-
ку з зарпла ты

payee  n. атрыма льнік плацяжу 
payer  n. плаце льшчык
payment  n. пла та, плаце ж; вы плата; 

We would be grateful for prompt payment of 
your account. Мы будзем удзячны за хуткую 
аплату вашага рахунка.

payout  n. вы плата
pay packet  n. 1. заро бак 2. канве рт 

з заро бкам 
payphone  n. тэлефо н-аўтама т, тэле фо н
payroll  n. плаце жная ве дамасць; on 

the payroll у плаце жнай ве дамасцi; The fi rm 
has 500 employees on the payroll. Фiрма 
налiчвае 500 супрацоўнікаў.

PC1  (скар. ад personal computer) 
персана льны камп’ю тар 

PC2  BrE (скар. ад Police Constable) 
канстэ бль
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p.c.  (скар. ад postcard) пашто ўка
p.d.q.  (скар. ад pretty damn/

damned quick) як мага  хутчэ й
PE  n. (скар. ад Physical Education) фiз-

ч ная адука цыя, фізкульту ра
pea  n. гаро х, гаро шына; green peas зялёны 

гаро шак; sweet peas духмя ны гаро шак; pea 
soup гаро хавы суп ♦ as like as two peas ≅ як 
дзве кро плi вады 

peace  n. 1. мiр; peace talks/negotiations 
мıрныя перагаво ры 2. грама дскi пара дак 
3. спако й, супако й, цiшыня ; peace of mind 
душэ ўны спако  й ♦ make one’s peace with 
smb. паміры цца з кім-н.

Peace Corps  n. AmE the Peace Corps 
«ко рпус мıру»

peaceful  adj. м рны, спако йны; a pea-
ceful day ц хi дзень; a peaceful protest мıрны 
пратэ ст; a peaceful demonstration м рная 
дэманстра цыя; a peaceful solution мıрнае ра-
шэ нне прабле мы; peaceful nations мiралюб-
выя наро ды

peacefully  adv. мıрна
peacekeeper  n. вартавы   мı ру, аба-

ро  нца
peacekeeping  adj. якı  (што) пад-

тры м лівае мір
peacemaker  n. прыміры цель, мі-

ратво рац
peacetime  n. мıрны час
peach  n. пе рсік
peachу  adj. пе рсікавы (пра колер)
peacock  n. паўл н ♦ as proud as a 

peacock ≅ фанабэ рысты як пе вень
peacock blue  n. пералıвісты сı ні 

 ко лер
peahen  n. са мка паўлıна, па ва
peak1  n. 1. пік, востраканцо вая вяршы ня; 

mountain peaks вяршы нi гор 2. вышэ йшы 
пункт; at the peak of glory на вяршы ні сла -
вы; at the peak of one’s career у ро сквіце тво р-
чых сіл

peak2  adj. максіма льны; рэко рдны; най-
вышэ йшы; peak load максіма льная нагру зка

peak3  v. 1. дасяга ць; In 1950 Chicago’s 
population peaked at about 3.6 million. На-
сельнiцтва Чыкага дасягнула 3,6 мiльёна ў 
1950 годзе. 2. дасягну ць апаге я (славы, улады 
і да т.п.); дасягну ць по ўнага ро сквіту 3. 
абвастра ць; акцэнтава ць; heighten and peak 
contradictions узмацня ць і абвастра ць су-
пярэ чнасці

peaked  AmE = peaky

peak time  n. BrE час, калı максіма ль-
ная ко лькасць гледачо ў глядзя ць перада чы

peaky  adj. BrE, infml змарне лы, бле дны, 
хваравıты з вы гляду 

peal1  n. 1. звон звано  ў 2. гру кат, гул 
(грому, апладысментаў, навальніцы і да т.п.); 
a peal of laughter вы бух сме ху

peal2  v. 1. званıць 2. грыме ць, гуча ць; 
A loud clap of thunder pealed overhead. Моцна 
ўдарыў гром.

peanut  n. земляны  арэ х, ара хiс; 
a packet of salted peanuts паке цiк салёнага 
ара хiсу

peanut butter  n. ара хiсавая па ста 
peanut oil  n. ара хiсавы але й
pear  n. 1. (i)гру ша 2. bot. гру шавае дрэ  ва
pearl  n. жамчу жына, жэ  мчуг; a string of 

pearls н тка жэ мчугу ♦ cast/throw pearls 
before swine сы паць бıсер (пе рлы) пе рад 
свıннямі

pearly  adj. жамчу жны; якı нага двае 
 жэ м чуг; pearly white teeth беласне жныя зу бы

Pearly Gates  n. the Pearly Gates 
hum. варо ты ра ю

pear-shaped  adj. грушападо бны ♦ go 
pear-shaped BrE, infml прыма ць дрэ нны кіру- 
нак

peasant  n. 1. селянıн; an individual 
peasant селянıн-аднаасо бнік 2. infml, derog. 
дзераве ншчына, мужы  к, хам

peasantry  n. сяля нства
pease pudding  n. BrE гаро хавы пу -

дынг
pea-souper  n. BrE, infml густы  тума н
peat  n. торф
pebble  n. галы ш, га лька ♦ not the only 

peb ble on the beach ≅ свет клнам не сышоўся
pebbly  adj. пакры ты галышо м
peck1  n. 1. дзяўбо к 2. infml лёгкі пацалу нак
peck2  v. 1. (at) дзяўбцı 2. infml лёгенька 

пацалава ць ♦ a/the pecking order infml не-
афіцы йная іера рхія; сфармірава ны пры нцып 
падпарадкаванасці
peck at  phr.v. мала  е сці

pectin  n. chem. пекцıн
peculiar  adj. 1. незвыча йны, дз ўны; 

She gave me a peculіar look. Яна неяк дзiўна 
на мяне паглядзела. 2. (to) (свoе)асабл вы, 
уласц вы, характэ рны; humour peculiar to 
the English гу мар, уласц вы англiча нам

peculiarity  n. 1. (свoе)асабл-
васць; The lack of a written constitution is 
a peculiarity of the British political system. Ад-
сутнасць напiсанай канстытуцыi з’яўляецца 
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асаблiвасцю брытанскай палiтычнай сiстэ-
мы. 2. дз ўнасць

peculiarly  adv. 1. асаблıва; больш, 
чым звыча йна 2. асабıста, індывідуа льна; 
выклю чна

pedagogue  n. fml наста ўнік, педаго г
pedal1  n. педа ль; One of the pedals on my 

bike has broken. Адна педаль у маiм ве-
ласiпедзе зламалася.

pedal2  v. 1. нацiска ць на педа ль 2. е хаць 
на веласiпе  дзе; pedal a bicycle across the 
fi elds е хаць на веласiпе дзе праз по ле

pedant  n. педа нт
pedantic  adj. педанты чны
peddle  v. 1. гандлява ць уразно с 2. плят-

ка рыць, разво дзіць плёткі
peddler  n. 1. BrE гандля р нарко тыкамі 

2. AmE = pedlar
pederast  n. fml педэра ст
pedestal  n. фунда мент, падму рак 

(калоны); п’едэста л ♦ put/place smb. on a 
pedestal ста віць каго -н. на п’едэста л, па кла-
ня цца каму  -н.; узно сіць, расхва льваць каго -н.

pedestrian1  n. пешахо д 
pedestrian2  adj. пешахо дны
pedestrian crossing  n. BrE 

пешахо дны перахо  д
pedestrian mall  n. AmE = 

pedestrian precinct
pedestrian precinct  n. BrE 

раён або  ву ліца то лькі для пешахо  даў
pediatrician  AmE = paediatrician 
pediatrics  AmE = paediatrics 
pediculosis  n. med. педыкулёз, 

вашы васць
pedicure  n. педыкю р
pedigree  n. 1. радасло  ўная, генеа-

ло  гія; паро да 2. пахо джанне; этымало  гія 
(сло ва)

pedlar  n. BrE ву лiчны гандля р
pee1  n. infml мача 
pee2  v. (peed) infml мачы цца
peed past, p.p. → pee2

peek1  n. infml по гляд крадко м/упо тай(кі), 
бы стры по зірк

peek2  v. 1. зазірну ць (унутр); выгля дваць 
(адкуль-н.) 2. гля нуць, зірну ць

peel1  n. шалупа йка, скары нка; шалуп нне, 
луп ны, скары нкi; candied peel цука т; orange 
peel апельс навая шалупıна 

peel2  v. 1. абiра ць, луп ць; аблу  плiваць, 
адлу плiваць; peel a banana/an apple/a potato 
абіра ць/чы сціць бана н/я блык/бу льбу 2.  зла- 
зiць, абла зiць, луп цца; My skin always peels 

(off) when I have been in the sun. Калi я бываю 
на сонцы, мая скура заўсёды лупiцца. 
peel off  phr.v. знiма ць, здыма ць; He 
peeled off his clothes and dived. Ён скiнуў з 
сябе адзежу i нырнуў.

peelings  n. pl. луп ны, шалупıнне
peep  v. 1. загля дваць, зазіра  ць 2. падгляд-

ваць, падгля да  ць; I caught him peeping 
through the keyhole. Я злавiў яго, калi ён пад-
глядаў у замочную шчылiну. 3. выгля дваць

peephole  n. во чка (у дзвярах)
peer1  n. 1. ро ўны, раўня  2. пэр (у Бры-

таніі)
peer2  v. угляда цца, узіра цца
peevish  adj. 1. сварл вы; раздражня  ль-

ны; зласлıвы 2. капры зны; a peevish child 
капры знае дзiця 

peg  n. 1. ве шалка; кручо  к ве шалкі 
2. прыш чэ пка для бялıзны

pejorative  adj. ling. зневажа льны 
(пра словы)

Pekinese (таксама Pekingese)  n. zool. 
(pl. Pekinese or Pekineses) кіта йскі мопс, 
пекінэ с

Peking duck  n. zool. пекıнская ка чка
pelican  n. zool. пеліка н
pelt1  n. 1. шку ра 2. ску ра
pelt2  n. 1. кıданне, шпурля нне 2. мо цны 

ўдар 3. стук дажджу  альбо  гра ду
pelt3  v. 1. кıдаць, шпурля ць; закıдваць 

(ка го-н. чым-н.) 2. (with) накıдвацца, напада ць 
(на каго-н. з чым-н.) 3. (down) сту каць, 
бараба ніць (пра дождж, град і да т.п.)

pelvis  n. anat. 1. таз 2. ны  рачная ла-
ха  нка

pen  n. ру чка; пяро  ; a ballpoint (pen) ша -
рыкавая ру чка; a fountain pen аўтару чка; 
a felt-tip pen флама стар ♦ put pen to paper 
узя цца за пяро 

penal  adj. кара  льны (законам); крымі-
на  ль ны; a penal code крыміна льны ко дэкс

penalty  n. 1. (for) пакара нне, спагна н-
не; the death penalty пакара нне сме рцю 
2. штраф; a penalty clause пункт аб штра фе 
за невыкана нне дагаво  рa; a penalty kick 
sport штрафны  ўдар; the penalty area sport 
штрафна я пляцо ўка 3. адмо ўны бок (чаго-н.) 
♦ pay the penalty распла чвацца; не сцi цяжа  р 
(славы, адказнасці i да т.п.)

penance  n. 1. relig. (for) епіты м’я, 
пакая нне 2. раска янне

pence  n. BrE pl. → penny
pencil1  n. ало вак; in pencil (нап саны) 

ало ўкам; Should I sign my name in pencil or 
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ink? Я павiнен напiсаць сваё iмя алоўкам або 
чарнiлам?

pencil2  v. напіса ць ало ўкам; Mark pen-
cilled a note to his wife. Марк напісаў алоўкам 
запіску жонцы.

pencil case  n. пена л
pendant  n. падве ска; куло н
pendulum  n. ма ятнiк (таксама 

перан.); the pendulum of public opinion 
«хiста нне ма ятнiка» (змена грамадскай думкi 
на процiлеглую)

penetrate  v. 1. пранiка ць; прайма ць; 
пран зваць; A ray of light penetrated the room. 
Прамень святла пранiк у пакой. 2. разуме ць, 
спасціга ць; penetrate into the secrets of 
nature спасціга ць таямнıцы прыро ды

penetrating  adj. 1. мо цны, во стры; 
(a) penetrating pain во стры боль; a pene tra-
ting smell мо цны пах 2. пра нıк лівы, во  стры; 
пранıзлівы; a penetrating look пранıклівы по- 
зірк; penetrating mind во стры ро зум; a pe-
netrating sound пранıзлівы гук; a penet ra-
ting voice пранıзлівы го лас; a penetrating 
wind пранıзлівы ве цер

penetration  n. 1. праніка нне; пра-
нікне нне 2. пранıклівасць

penetrative  adj. праніка льны
penfriend  n. BrE cя бар па перап с-

цы; сябро ўка па перапıсцы
penguin  n. zool. пiнгв н
penicillin  n. pharm. пенiцыл н
peninsula  n. паўво страў
penis  n. anat. мужчы нскі палавы  член
penknife  n. (pl. penknives) сцiзо рык
penname  n. псеўдан м
penniless  adj. як  не ма е нi капе йкi, 

безграшо вы, бе дны на гро шы; She was left 
penniless. Яна засталася без капейкi. 

penny  n. (pl. pence – пра суму грошай; 
pennies – пра асобныя манеты) пе нi, пенс 
(манета); a new penny (адз н) но вы пенс; 
I ha ve no pennies. У мяне няма пенсаў; a few 
pence не калькi пе нi; a 13-pence stamp пашто- 
вая ма рка ко штам 13 пе нсаў; It costs 6 pence. 
Гэта каштуе 6 пенсаў. ♦ a pretty penny кру г-
лая су ма; It cost him a pretty penny. Гэта ўля-
цела яму ў капеечку; not a penny ні капе йкі

penny bank  n. 1. ашча дны банк 
2. скарбо нка

pen pal  n. AmE = penfriend 
pension  n. пе нсiя; the old age pension 

пе нсiя па ўзро сце; live on а pension жыць з 
пе нсiі; a pension fund пенс йны фонд

pensioner  n. пенсiяне р; пенсіяне рка; 
an old age pensioner пенсiяне р(ка) па ўзро сце

pentagon  n. 1. math. пяцiвуго льнiк 
2. the Pentagon Пентаго н, міністэ рства абаро -
ны ЗША

pentathlon  n. sport пяцібо р’е; mo-
dern pentathlon суча снае пяцібо  р’е; winter 
pentathlon зімо вае пяцібо  р’е

Pentecost  n. eccl. Пяцідзяся тніца, 
Тро йца, Сёмуха

people1  n. 1. pl. лю дзi; most people бо ль-
шасць людзе й; young/old people мо ладзь/
стары я 2. (pl. peoples) наро д, на цыя; the 
peoples of Africa наро ды Афрыкi

people2  v. насяля ць; запаўня ць людзьмı
pepper1  n. пе рац; peppers stuffed with 

meat and rice фаршырaва ны мя сам i ры сам 
пе рац

pepper2  v. 1. пе рчыць, пасыпа ць пе рцам 
2. абсыпа ць, усе йваць ♦ pepper smth. with 
smth. перасыпа ць што-н. чым-н.; His speech 
was peppered with jokes. Яго прамова была 
перасыпана жартамі.

pepper-and-salt  adj. 1. ко леру 
пе рцу з со ллю» (пра тканiну, валасы) 2. з 
сiвiзно ю (пра валасы); a pepper-and-salt 
beard барада  з сiвiзно ю

peppermint  n. мя та; мя тная цуке р-
ка; a peppermint candy мя тны ледзяне ц

pepper pot  n. пе рачнiца
per  prep. у, за, на; 30 miles per hour 

30 мiль за гадз ну; 7 pounds per person 7 фу н-
таў на чалаве  ка; How much do you get per 
day? Колькi вы зарабляеце штодзень? ♦ as 
per smth. зго дна з чым-н.

perambulator  n. BrE, dated 
дзiця чая каля ска

per annum  adv. лацін. у год; He 
earns ₤ 20,000 per annum. Ён зарабляе 20 000 
фунтаў у год.

per capita  adj. лацін. на душу   на-
се  ль ніцтва; на чалаве  ка; Per capita income 
fell sharply last year. У мінулым годзе рэзка 
знізіўся даход на душу насельніцтва.

perceive  v. 1. заўважа ць; I perceived 
somebody standing behind me. Я заўважыў, 
што хтосьцi стаiць за мной. 2. разуме ць, 
 ус ве дамля ць; I soon perceived my mistake. 
Я хут ка зразумеў сваю памылку.

per cent  n. (pl. per cent or percent) 
працэ нт; The price has risen by 10 per cent. 
Цана ўзрасла на 10 працэнтаў.

percentage  n. працэ нт, працэ нтная 
ко лькасць; працэ нтныя адно сiны; a high per-
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centage of students вял кая ко  лькасць сту-
дэ  нтаў

perception  n. успрыма нне; Our 
perceptions of the world around us are con-
stantly changing. Наша ўспрыманне наваколь-
нага асяроддзя ўвесь час мяняецца.

perceptive  adj. успрыма льны, ус-
пры млiвы; a perceptive woman успрыма ль-
ная жанчы на

perch1  n. се дала, кураса дня
perch2  v. садзıцца на се дала; саджа  ць на 

се дала
percipient  adj. успрыıмлівы, ус пры-

ма льны
percolate  v. 1. прасо чвацца, праніка ць 

скрозь; прахо дзіць 2. распаўсю джвацца, ста-
навıцца вядо мым

percolator  n. кавава рка
percussion  n. 1. уда р; сутыкне нне 

2. mus. уда рныя музы чныя інструме  нты 
3. med. высту кванне, перку сія

percussionist  n. mus. выкана ўца 
на ўда рных музы чных інструме нтах, уда рнік

per diem  n. лацін. су тачныя (гро -
шы); падзённая апла та

perdition  n. relig. ве чныя паку ты
peregrination  n. lit. or hum. 

вандрава нне, падаро жжа
peregrine  n. zool. со кал
peremptory  adj. fml безапеля-

цы  йны
perennial  adj. 1. круглагадо вы 2. па-

стая нны, заўсёдны, ве чны; a perennial prob-
lem ве чная прабле ма; a perennial complaint 
пастая нная ска рга 3. шматгадо вы (пра 
раслiны)

perfect1  n. ling. the perfect (таксама 
the perfect tense) перфе кт

perfect2  adj. 1. бездако рны, даскана -
лы, iдэа льны; a perfect performance выда т-
ны спекта кль; It’s a perfect day for a picnic. 
Цудоўны дзень для пiкнiка; He speaks perfect 
English. Ён выдатна гаворыць па-англiйску; 
The weather was perfect. Надвор’е было 
цудоўнае; He is perfect for the role. Ён iдэаль-
на падыходзiць на гэтую ролю. 2. по ўны, 
абсалю тны; а perfect stranger зус м чужы  
чалаве к 3. ling. перфе ктны; the perfect form 
перфе ктная фо рма

perfect3  v. удаскана льваць; perfect а 
method/system of doing smth. удаскана ль-
ваць ме тад/сiстэ  му выкана ння чаго -н. 

perfection  n. даскана ласць; The meat 
was cooked to perfection. Мяса было прыгата-
вана цудоўна.

perfectionism  n. высо кая па тра-
бава льнасць да сябе  і ıншых; імкне нне дабіва ц-
ца даскана ласці ва ўсім (асабліва ў рабоце)

perfectly  adv. 1. зусıм, ца лкам; 
perfectly well выда тна 2. цудо ўна, надзвыча й-
на; The suit fi tted him perfectly. Касцюм ідэ-
альна сядзеў на ім.

perform  v. 1. выко нваць, раб ць; пра-
цава ць; perform an experiment право дзiць 
эксперыме нт; perform an operation раб ць 
апера цыю; How is the new machine perfor m-
ing? Як працуе новая машына? 2. theatre, 
mus. выко нваць; She performed (her part) very 
well. Яна сыграла (сваю ролю) вельмi добра.

performance  n. 1. выкана нне, вы-
ступ ле нне; iгра ; the fi rst performance of 
the symphony пе ршае выкана нне сiмфо нii 
2. спекта кль, канцэ рт; пака з 3. дзе янне, рабо -
та (машыны); Are you satisfi ed with the car’s 
performance? Цi задаволены вы сваёй машы-
най?

performer  n. 1. выкана ўца 2. арты ст, 
акцёр

perfume  n. 1. во дар, духмя насць, 
прые мны пах; the fragrant perfume of the 
fl owers прые мны пах кве так 2. дух  , парфу- 
ма; She never wears perfume. Яна нiколi не ка-
рыстаецца духамi.

perfumery  n. 1. парфуме рыя 2. пар-
фуме рная спра ва 3. парфуме рная фа брыка 
4. парфуме рны магазıн

perhaps  adv. 1. мо жа, магчы ма; Per-
haps the weather will change tomorrow. Маг-
чыма, надвор’е зменiцца заўтра. 2. калı ла ска 
(у ветлівай просьбе альбо прапанове); Per-
haps you would send this letter by e-mail. Ад-
праўце мне ліст па імэйл, калі ласка. 3. (калі 
вы нехаця пагаджаецеся зрабіць што-н.) : 
You would discuss it with the boss. – Yeah, 
perhaps. Абмяркуйце гэта з босам. – Так.

perigree  n. astron. перыге й
peril  n. fml or lit. (вял кая) небяспе ка; 

ры зыка; in peril у небяспе цы ♦ at one’s own 
peril на свой страх i ры зыку 

perimeter  n. math. перы метр; Cal-
culate the perimeter of this rectangle. Вылiчы 
перыметр гэтага прамавугольнiка.

period  n. 1. перы яд; тэ  рмiн; the 
postwar period паслявае  нны перы яд; for 
a short period на каро ткi тэ  рмiн 2. geol. эпо  -
ха, э  ра; the Jurassic period ю рскі перы яд 
3. уро к (у школе, каледжы) 4. менструа цыя, 
ме сячныя
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periodic  adj. перыяды чны; periodic 
bouts of depression перыяды чныя пры ступы 
дэпрэ сii

periodical  n. перыяды чнае выда н-
не; часо пiс; a weekly periodical штотыднёвы 
часо пiс, штотыднёвік

peripheral  adj. (to) 1. fml нязна чны 
2. перыферы йны; дру гасны; The love interest 
is peripheral to the main plot of the movie. Лю-
боўная лiнiя не з’яўляецца галоўнай у сюжэ-
це фiльма.

periphery  n. fml перыферы я; a resi-
dential area on the periphery of the city жы-
лы  мас ў на ўскра iне го рада

periphrase  v. 1. перыфразава ць 2. га-
вары ць перыфра замі 3. гавары ць нязгра бна 
і цьмя на

periphrasis  n. (pl. -ses) перыфра за
periscope  n. перыско п 
perish  v. 1. fml or lit. г нуць; Almost 

a hundred people perished in the fi re. Амаль 
сто чалавек загiнулi ў час пажару. 2. BrE 
псава ць; псава цца (пра матэрыял) ♦ perish 
the thought infml баранı бог!

perishable  adj. 1. тле нны; нетрыва лы 
2. скорапсава льны; perishable goods/foods 
скорапсава льныя тава ры/праду кты

perished  adj. BrE, infml заме  рзлы, ха-
ло дны

perjure  v. law : perjure oneself дава ць 
ілжы выя (беспадста ўныя) паказа нні пад пры-
ся гай

perjury  n. law (і)лжэсве дчанне
perk  n. (звыч. pl. perks) дадатко выя льго -

ты; прыпла ты; надба ўкі (да заробку, пенсіі і 
да т.п.)
perk up  phr.v. infml 1. падба дзёр-
ваць (хворага і да т.п.) 2. акрыя ць; ажы ць ду- 
хам/душо й 3. зрабць (што-н.) больш прыва б-
ным, ціка вым 

perky  adj. 1. infml вясёлы, бо йкі 2. дзёр з-
кі, самаўпэ  ўнены, наха бны

perm1  n. завiўка; She has a perm. У яе за-
вiўка.

perm2  v. рабıць завıўку; She has had her 
hair permed recently. Яна нядаўна зрабіла 
завіўку.

permafrost  n. ве чная мерзлата 
permanence  n. тры ва ласць, пастая н-

ства, нязме ннасць 
permanent  adj. пермане нтны, 

даўгача сны; пастая нны, ста лы; a permanent 
job пастая нная рабо та; a permanent address 
пастая нны а драс

permanently  adv. пермане нтна, 
пастая нна, беспераста нна

permeate  v. fml пранiка ць; прахо -
дзiць скрозь; Water had permeated through 
the cracks in the wall. Вада прасачылася праз 
трэшчыны ў сцяне.

permissible  adj. fml (for) дапушча ль-
ны; a permissible dose дапушча льная до за 

permission  n. (for) дазво л; give/refuse 
permission to do smth. даць дазво  л/не даз-
во  ліць раб ць што-н.; They werе refused 
permission to leave the country. Iм не дазволілі 
пакiнуць краiну; with your permission fml з 
ва шага дазво лу

permissive  adj. якı (што) дазваля е; 
нястро гі, талера нтны, пабла жлівы

permit1  n. дазво л; про пуск; You cannot 
enter a military base without a permit. На ваен-
ную базу нельга прайсцi без пропуска.

permit2  v. fml дазваля ць; weather per-
mitting кал  дазво лiць надво р’е; Dogs are not 
permitted inside the shop. З сабакамі ўваход у 
краму забаронены; The situation permits (of) 
no delay. Абставiны патрабуюць дзейнiчаць 
тэрмiнова. 

peroxide  v. chem. пе ракiс; hyd-
rogene peroxide пе ракiс вадаро  ду; a peroxide 
blonde «хiм чная» бландз нка

perpendicular1  n. 1. math. пер-
пендыкуля р; перпендыкуля рная лıнія 2. вер-
тыка ль

perpendicular2  adj. перпенды-
куля рны; вертыка льны

perpetrate  v. fml (against/upon/on) 
зрабıць; учынıць; perpetrate a crime/fraud/
massacre учынı ць злачы  нства/махля  рст ва/ 
ма  савае забо йства

perpetrator  n. злачы нец; злачы н-
ка; вінава ты

perpetual  adj. 1. ве чны, бяско нцы; 
live in a state of perpetual fear жыць у 
пастая нным стра  ху 2. пажыццёвы, бестэр-
міно вы

perpetual motion  n. ве чны 
рух; перпе туум-мо біле

perplex  v. азада чваць, прыво дзiць у 
неўразуме нне; I was perplexed by his strange 
behaviour. Я быў азадачаны яго дзiўнымi 
паводзiнамi.

perplexed  adj. 1. ашало млены; збıты 
з то лку/панталы ку 2. заблы таны, склада ны

perplexity  n. fml 1. неўразуме нне, 
замяша нне; збянтэ жанасць 2. заблы танасць
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persecute  v. 1. прасле даваць, гнаць; 
цкава ць; уцiска  ць; Actors complained of being 
persecuted by the press. Акцёры скардзiлiся 
на ўціск прэсы. 2. дакуча ць, назаля  ць

persecution  n. 1. прасле даванне, 
гане нне 2. даку члівасць, прыстава  нне

persecution complex  n. 
med. ма нія прасле давання

persecutor  n. прасле давацель, га-
нıцель

perseverance  n. (in, with) упа р-
тасць, насто  йлiвасць; Mary has shown great 
perseverance in trying to overcome the 
handicap. Мэры праявiла вялiкую настойлi-
васць, спрабуючы пераадолець перашкоду. 

persevere  v. упа рта праця гваць; per-
severe in one’s studies (насто йлiва) праця г-
ваць вучо бу; If you persevere I’m sure you’ll 
succeed. Я ўпэўнены, ты даб’ешся поспеху, 
калi будзеш настойлiва iмкнуцца да яго.

Persian1  n. персія нін; персія  нка; the 
Persians пе рсы

Persian2  adj. 1. персıдскі, іра нскі 2. пер-
сıдская мо ва (у Іране)

Persian carpet  n. персıдскі дыва н
Persian cat  n. персıдскі кот
Persian lamb  n. 1. кара кульская 

 аве ч ка 2. кара куль
persifl age  n. fml жарт, жа ртачкі
persimmon  n. bot. хурма 
persist  v. 1. (in, with) упа рцiцца, упiра ц-

ца; If you persist in doing this, you’ll regret it. 
Калi ты будзеш i далей так рабiць, то 
пашкадуеш аб гэтым. 2. застава цца, праця г-
ваць існава ць, захо ўвацца 

persistence  n. 1. упа ртасць, насто  й-
лівасць 2. праця г існава ння

persistent  adj. насто йлiвы, упа рты; 
бесперапы нны, няспы нны; persistent de-
mands насто йлiвыя патрабава ннi; а persis-
tent pain/cough няспы нны боль/ка шаль

person  n. 1. чалаве к, асо  ба; a very 
important person ва жная асо ба 2. ling. асо ба; 
the fi rst person пе ршая асо ба ♦ in person 
асабıста; in the person of smb. fml у чыёй-н. 
ро лі, у ро лі каго -н.

personal  adj. 1. асаб сты, персана ль-
ны; personal affairs асаб стыя спра вы; a car 
for your personal use (only) аўтамаб ль то ль-
кi для ва шага асаб стага карыста ння 2. ха-
рак тэ рны для да дзенай асо бы; personal 
identity асабıстыя я касці; personal hygiene 
асабıстая гігіе на 3. ling. асабо вы; a personal 
pronoun асабо вы займе ннік

personal assistant  n. асабıсты 
памо чнік 

personal computer  n. пер са-
на льны камп’ю тар

personal estate  n. law асабıстая 
ўла снасць

personal identifi cation number :- 
 n. асабıсты ну мар

personality  n. 1. асо ба, iндывi дуа ль-
насць; He is a charming personality. Ён аба-
яльны чалавек. 2. вядо мая, выда тная асо ба

personality cult  n. культ асо бы
personally  adv. асаб ста; Don’t take 

this personally. Hе прымай гэта на свой раху-
нак; I don’t know him personally, but I’ve read 
his books. Я нe ведаю яго асабiста, але я чы-
таў яго кнiгi.

persona non grata  n. персо- 
на нон гра та

personify  v. 1. увасабля ць 2. перса-
ніфікава ць

personnel  n. персана л, штат; medi-
cal personnel медыцы нскi персана л; skilled/
trained personnel квалiфiкава ны/абу ча ны 
персана л; Army personnel are not allowed to 
leave the base. Армейскаму персаналу не 
дазваляецца пакiдаць базу.

personnel management : 
n. кіраўнıцтва ка драмі

perspective  n. перспекты ва; in/out 
of perspective (намалява ны) з захава ннем/
парушэ ннем зако  наў перспекты вы; see/look 
at smth. in perspective ба чыць што-н. у са-
пра ўдным святле 

perspex  n. плексiгла с
perspiration  n. 1. паце нне 2. пот; 

I’m dripping with perspiration. Я аблiваюся 
потам.

perspire  v. fml паце ць
persuade  v. (into) перако  нваць, уга-

во  р ваць; Please try and persuade her to come 
with us. Калi ласка, угавары яе пайсцi з намi.

persuasion  n. 1. перакана нне; пе ра-
кана насць; упэ ўненасць; by force or per-
suasion сıлай або  перакана ннем; the art of 
persuasion майстэ рства перакана ння 2. ду м-
ка; по гляд; меркава нне; It was his private 
persuasion. Гэта было яго прыватнае мер ка-
ванне. 3. рэлігıйная перакана насць; веравы-
зна нне

persuasive  adj. перакана ўчы; per-
suasive arguments перакана ўчыя аргуме нты; 
She was very persuasive. Яна гаварыла вельмi 
пераканаўча. 
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pert  adj. дзёрзкі, наха бны, развя зны
perturb  v. fml бянтэ жыць, турбава ць, 

хвалява ць
perturbation  n. fml 1. хвалява нне, 

збянтэ жанасць 2. пературба цыя (у розных 
знач.) 

Peruvian1  n. перуа нец; перуа нка
Peruvian2  adj. перуа нскі
pervade  v. fml распаўсю джвацца; 

праніка ць, напаўня ць
pervasion  n. распаўсю  джанне; пра-

нікне нне
perverse  adj. 1. распу сны; разбэ  ш-

чаны; сапсава ны 2. нату рысты, нарав сты, 
упа рты, капры зны; a perverse child упа ртае 
дзiця  3. ненарма льны, вы чварны

perversion  n. скажэ нне, парушэ  нне, 
перакру чванне

pervert  v. 1. вычвара ць, перакру чваць, 
скажа ць; pervert the truth скажа ць пра ўду 
2. зво дзiць, збiва ць з пра вiльнага шля ху; раз-
бэ шчваць

perverted  adj. ненарма льны, разбэ ш-
чаны (пра паводзiны); a perverted desire to 
make others suffer ненарма льнае жада нне 
прымуша ць  ншых паку таваць

pessimism  n. песiм зм
pessimist  n. песiм ст 
pessimistic  adj. песімісты чны
pest  n. 1. шко днiк, параз т 2. infml ка ра, 

няшча сце; The fl ies are a pest here. Tут ад мух 
няма жыцця.

pester  v. (for, with) прыстава ць, дайма ць, 
дапяка ць, му чыць; pester smb. with ques-
tions дайма ць каго -н. пыта ннямi; He pestered 
her with requests for help. Ён даймаў яе прось-
бамi дапамагчы.

pesticide  n. chem. пестыцы д; vege-
tables grown without the use of pesticides 
гаро днiна, вы рaшчаная без пестыцы даў

pet1  n. 1. люб мая жывёлiна 2. люб мец, 
улюбёнец; пясту  н; а pet name ласка льнае iмя 

pet2  adj. 1. сво йскі; а pet monkey прыру -
чаная, ручна я ма лпа 2. любıмы; а pet su-
bject/project любıмы прадме т/прае кт; а pet 
theory любıмая тэо рыя

pet3  v. пе сціць, ла шчыць; мілава  ць, галу -
біць

petal  n. пялёстак (кветкi); a fl ower with 
fi ve petals кве тка з пяццю   пялёсткамi; rose 
petals пялёсткi руж

petition1  n. (against/for) петы цыя; хада й-
нiцтва, зая ва; а petition for mercy хада й-
нiцтва аб пам лаваннi; a petition for divorce 

зая ва аб скасава ннi шлю бу; They wanted me 
to sign a petition against experiments on ani-
mals. Яны хацелi, каб я падпiсаў хадайнiцтва 
супраць эксперыментаў над жывёламi.

petition2  v. (for/against) 1. звярта цца з 
петы цыяй 2. хада йнiчаць; Villagers petitioned 
the local authorities to provide better bus 
services. Сельскiя жыхары хадайнiчалi перад 
мясцовымi ўладамi аб паляпшэннi работы 
аўтобусаў.

petrify  v. 1. напало хаць, напужа ць 
2. здранцве ць; I was petrifi ed with horror. 
Я змярцвеў ад жаху. 3. ператвары цца ў ка мень; 
акамяне ць, скамяне ць

petrodollar  n. нафтадо лар
petrol  n. BrE бенз н; fi ll a car with 

petrol зал ць бенз н у машы ну; a petrol tank 
бензаба  к; an increase in petrol prices павы-
шэ  н не цэн на бенз н

petroleum  n. на фта; petroleum-
based products нафтапраду кты

petroleum jelly  n. вазелıн
petrol station  n. BrE бензака-

ло  нка
petticoat  n. dated спаднıца (сподняя)
petty  adj. 1. дро  бны; нязна чны, малава ж-

ны; petty offi cials дро бныя чыно ўнікі; He 
said he wasn’t interested in petty details. Ён 
ска заў, што яго не цікавяць дроб ныя дэталі. 
2. derog. ву зкі, лімітава ны; petty minds вуз-
кало быя

petty cash  n. гро шы на дро бныя 
расхо ды

petty larceny  n. law дро бны 
крадзe ж

petty offi cer  n. старшына  (на флоце)
petulant  adj. раздражня льны; 

недарэ чны; нецярплıвы
petunia  n. bot. пету нія
phalli  pl. → phallus
phallus  n. anat. (pl. phalluses or phalli) 

фа лас
phantom  n. 1. фанто м, пры від 2. ілю -

зія; плён фанта зіі, уяўле нне; phantom fears 
фанто мныя стра хі

pharmaceutical  adj. фармацэў-
ты  ч ны; a pharmaceutical company фарма-
цэўты чная кампа нія

pharmacist  n. фармацэ ўт; phar ma-
cist’s BrE аптэ ка

pharmacology  n. фармакало гія
pharmacy  n. 1. фармацэ  ўтыка 2. ап-

тэ  ка; an all-night pharmacy кругласу тачная 
аптэ ка
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pharynges  pl. → pharynx
pharynx  n. anat. (pl. pharynges) гло т-

ка, зеў
phase  n. фа за; ста дыя, перы яд; ступе нь 

развiцця ; a phase of history ступе нь развiцця  
гiсто рыi; My son is going through a diffi cult 
phase. Мой сын перажывае зараз цяжкi 
перыяд.

PhD  n. (скар. ад Doctor of 
Philosophy) до ктар фiласо фii

pheasant  n. zool. (pl. pheasants or phea-
sant) фаза н; roast pheasant сма жаны фаза н

phenomena  pl. → phenomenon 
phenomenal  adj. фенамена льны, 

незвыча йны; phenomenal strength незвыча й-
ная моц; phenomenal economic growth 
незвыча йны эканам чны рост; the pheno-
menal success of her books фенамена льны 
 по спех яе  кнiг

phenomenon  n. (pl. phenomena) 
1. фено мен, з’я ва; the phenomena of nature 
з’я вы прыро ды 2. незвыча йная з’я ва, фено -
мен; a natural/social/historical phenomenon 
прыро дны/сацыя льны/гiстары  чны фено мен; 
Bankruptcy is a common phenomenon in an 
economic recession. Банкруцтва – звычайная 
з’ява ў час эканамiчнага спаду.

phew  interj. BrE 1. фу!; ну і ну! (перадае 
здзіўленне і палёгку) 2. ух! (перадае стом-
ленасць)

philanthropist  n. філантро п
philanthropy  n. фiлантро пiя
philately  n. фiлатэл я
philologist  n. філо лаг
philology  n. фiлало гiя
philosopher  n. фiло саф; the Greek 

philosopher Aristotle грэ чaскi фiло  саф Арыс-
то цель; He seems to be a bit of a philo sopher. 
Здаецца, ён крышку фiлосаф.

philosophical  adj. фiласо фскi; phi-
lo sophical principles/speculations фiласо ф-
скiя пры нцыпы/разважа ннi; a philosophical 
character фiласо фскi хара ктар

philosophy  n. фiласо фiя; a phi lo-
sophy lecturer выкла дчык фiласо  фii; the phi-
lo sophy of Kant фiласо фiя Ка нта

phlegmatic  adj. флегматы чны; 
a phleg matic temperament флегматы чны 
тэм пера мент

phlox  n. bot. флёкс
phobia  n. 1. med. фо бiя 2. страх, бо язь 

She has a phobia about rats. Яна страшэнна 
баiцца пацукоў.

phone1  n. 1. тэлефо н; a long-distance 
phone call мiжгаро днi тэлефо нны звано к; 

What’s your phone number? Якi нумар вашага 
тэлефона? 2. тэлефо нная тру бка; pick up the 
phone зняць тру бку; put the phone down 
пакла сці тру бку ♦ be on the phone 1) званıць 
2) BrE мець тэлефо н

phone2  v. зван ць па тэлефо не, тэле фа-
нава ць; Has Kate phoned yet? Каця ўжо па-
званiла?; I phoned Jim up yesterday. Учора я 
званiла Джыму.

phone book  n. тэлефо нны даве днік
phone booth  n. тэлефо нная бу дка
phone box  n. BrE тэлефо нная бу дка
phoneme  n. ling. фане ма
phonetician  n. фанеты ст
phonetic  adj. фанеты чны; a phonetic 

alphabet фанеты чны алфавıт; a phonetic 
transcription фанеты чная транскры пцыя

phonetics  n. ling. фанe тыка
phonology  n. ling. фанало гія
phosphate  n. chem. фасфа т
phosphorescence  n. фасфарасцы -

раванне
phosphorus  n. chem. фо сфар
photo  n. (pl. -os) фо та, фатагра фія, 

фотазды мак; get/have one’s photo taken фа-
та графава цца; the family photo album сяме й-
ны фотаальбо м; Let’s take a photo of the hotel. 
Давай сфатаграфуем гасцiнiцу.

photocopier  n. фoтакапiрава ль-
ная машы на; ксе ракс

photocopy1  n. фотако пія, ксерако  -
пiя; Make three photocopies of the report, 
please. Калi ласка, зрабi тры ксеракопii да-
клада.

photocopy2  v. фотакапıраваць, ксе-
ракап раваць, раб ць фотако пію або  ксерако -
пiю; Can you get these photocopied for me by 
5 o’clock? Вы можаце зрабiць для мяне гэтыя 
фотакопii да пяцi гадзiн?

photogenic  adj. фотагенıчны
photograph1  n. (таксама photo) 

фатагра фiя, зды мак; a passport photograph 
фатагра фiя на па шпарт; wedding photo-
graphs вясе льныя фатагра фii; an old black-
and-white photograph of the city ста ры чо р-
на-бе лы фотазды мак го рада; take a photo-
graph of smb. фатаграфава ць каго -н.; Visitors 
are not allowed to take photographs inside 
the museum. Наведвальнiкам не дазваляецца 
фатаграфаваць у музеi.

photograph2  v. фатаграфава ць; He 
photographs well/badly. Ён добра/дрэнна 
фатаграфуе.

photographer  n. фато граф
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photographic  adj. фатаграфıчны; 
a photographic memory фатаграфı чная па -
мяць

photography  n. фатагра фія; фата-
графава нне; фотазды мка

photomontage  n. фотаманта ж
photon  n. phys. фато н
photosynthesis  n. фотасıнтэз
phrasal  adj. ling. фра завы; а phrasal 

verb фра завы дзеясло  ў; phrasal stress фра -
завы на ціск

phrase1  n. 1. фра за, вы раз; as the phrase 
goes як ка жуць/гаво рыцца 2. mus. фра за

phrase2  v. 1. выка зваць сло вамі, фар му-
лява ць 2. называ ць; характарызава  ць

phrase book  n. размо ўнік
phraseology  n. ling. фразеало гія
physical  adj. 1. фiз чны (у розных 

знач.); physical fi tness фiз чная падрыхтава  -
насць; physical geography фiз чная геагра- 
фiя; physical chemistry фiз чная х мiя 2. ма-
тэрыя  льны; the physical world матэры я  ль-
ны свет

physical education  n. фіз-
культу ра, фізıчнае выхава нне

physically  adv. 1. фізıчна 2. зусıм, ца л-
кам; It was physically impossible to do that. 
Зрабіць гэта было зусім немагчыма.

physician  n. fml ура ч; тэрапе ўт
physicist  n. ф зiк; a nuclear physicist 

ф зiк-я дзершчык
physics  n. ф зiка; theoretical physics 

тэарэты чная ф зiка; the laws of physics зако -
ны ф зiкi; a physics textbook падру чнiк па ф-
зiцы

physiology  n. фiзiяло гiя; repro duc-
tive physiology рэпрадукты ўная фiзiяло гiя; 
the anatomy and physiology of the brain 
анато мiя i фiзiяло гiя мо зга

physiotherapist  n. фізіятэрапе ўт
physiotherapy  n. фізіятэрапıя
physique  n. целаскла д; a fi ne/muscular/

well-developed physique цудо ўны/му ску лiс-
ты/разв ты целаскла д; He doesn’t have the 
physique for such  heavy work. Па сваім цела-
складзе ён не падыходзiць да такой цяжкай 
працы.

pi  n. 1. пі (16-я літара грэчаскага ал-
фавіта) 2. math. лік π  (= 3,14)

pianist  n. пiян ст; пiян стка; a famous 
concert/jazz pianist вядо мы канцэ ртны/джа- 
завы пiян ст

piano1  n. (pl. -os) пiян на; a grand 
piano рая ль; a piano lesson уро к iгры  на пiян-

на; play a tune on the piano iгра ць мелодыю 
на пiян на; He composed several short pieces 
for (the) piano. Ён стварыў некалькi кароткiх 
п’ес для фартэпiяна.

piano1  adv. mus. пія на
pick1  n. к рка; an ice pick ледасе к; a 

toothpick зубачы стка
pick2  n. вы бар; She can have her pick and 

choice of any university in the country. Яна 
можа выбраць любы ўнiверсiтэт у краiне.

pick3  v. 1. выбiра ць, падбiра ць; The stu-
dents have to pick three courses from a list 
of 15. Студэнтам трэба выбраць тры курсы з 
пятнаццацi; Let me pick a few examples at 
random. Дазволь мне выбраць наўгад тры 
прыклады. 2. (i)рва ць, збiра ць; pick fruit 
збiра ць плады ; pick fl owers (i)рва ць кве ткi 
3. выкалу пліваць; калупа ць ♦ pick and 
choose быць перабо рлiвым; pick smb.’s 
pocket зале зцi каму -н. у кiшэ ню; pick up 
speed павял чваць (хуткасць); pick one’s way 
выбiра ць шлях
pick at  phr.v. : pick at one’s food 
калупа ць е жу (вiдэльцам)
pick on  phr.v. выбiра ць вiнава тага, 
чапля цца (да каго-н.); Why pick on me every 
time? Чаму я заўсёды вiнаваты? 
pick out  phr.v. 1. выбiра ць 2. адро з-
нiваць 3. падбiра ць мело дыю на слых
pick up  phr.v. 1. падыма ць; падыма ц-
ца; He picked up his bag. Ён узяў сваю сумку. 
2. збiра ць; Pick up your toys. Збяры свае 
цацкi. 3. набыва ць, здабыва ць; pick up an 
accent набы ць акцэ  нт 4. збiра ць, падбiра ць 
(пасажыраў) 5. лав ць па прыёмнiку 6. infml 
пача ць зноў; апа мятацца; аднав ць с лы 
7. па ляпша цца; Trade is picking up again. 
Гандаль ажыўляецца. 8. infml арыштава ць 
злачы нцу

pickaxe  n. к рка
picket1  n. 1. кол 2. пiке т; a picket on 

the steps of the Federal court building пiке т 
на прысту пках буды нка Федэра льнага суда  
3. пiке тчык; a picket line шарэ нга пiке тчыкаў 

picket2  v. пiкетава ць; picket a factory 
пiкетава ць заво д; Miners picketed every pit for 
the months. Шахцёры цэлы месяц пiкетавалi 
кожную шахту.

pickle1  n. 1. марына д, расо л 2. сале нні 
(марынаваныя або салёныя агуркі; марына-
ваная капуста, цыбуля i да т.п.); a cheese 
and pickle sandwich бутэрбро д з сы рам i 
марынава ным агурко м

pickle2  v. сал ць; марынава ць
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pickled  adj. салёны; марынава  ны; 
pickled onions марынава ная цыбу ля

pickpocket  n. кiшэ нны зло дзей
picnic  n. пiкн к ♦ it’s no picnic infml 

 гэ та не так лёгка
picnic(k)  v. арганiзо ўваць/ла дзіць пік-

нıк, удзе льнiчаць у пiкнiку ; They were pic-
nicking in the woods. Яны арганiзавалi пiкнiк 
у лесе.

pictogram  n. піктагра ма
pictorial  adj. iлюстрава ны; pictorial 

art выяўле нчае маста цтва; a pictorial maga-
zine/encyclopedia iлюстрава ны часо пiс/
ілюстрава ная энцыклапе дыя

picture1  n. 1. карц на, малю нак; iлюс-
тра цыя (таксама перан.) 2. фатагра фiя; They 
showed us their wedding picture. Яны паказалi 
нам сваю вясельную фатаграфiю. 3. увасаб-
ле  н не 4. фiльм

picture2  v. малява ць; пака зваць; ап с-
ваць; This situation is realistically pictured in 
the fi rst chapter. Гэтая сiтуацыя рэалiстычна 
апiсана ў першым раздзеле.

picture messaging  n. адпраў-
ле нне лıчбавай фатагра фіі з аднаго  мабıль-
нага тэлефо на на ıншы

pictures  n. pl. the pictures infml, dated 
кiно ; Would you like to go to the pictures on 
Saturday? Хочаш схадзiць у кiно ў суботу?

picturesque  adj. маляўн чы; a pic-
turesque cottage прыго жы дом; a picturesque 
fi shing village маляўн чая рыба цкая вёска; 
a picturesque setting маляўн чае навако лле

pidgin  n. гібры дная мо ва (са ска жэн-
нем фанетычнага і марфалагічнага аблічча 
слова); Pidgin English спро шчаны гібры  дны 
варыя нт англıйскай мо вы

pie  n. пiро г, пiражо к; an apple pie/a meat 
pie пiро г з я блыкамi/мя сам ♦ have a fi nger in 
every pie infml прыкла сцi руку  да мно гiх 
спраў

piece  n. 1. кава лак, кусо к; a piece of paper 
а ркуш папе ры; a piece of land кава лак зямл  
2. асо бная рэч; a piece of furniture мэ б ля; 
a piece of luggage ме сца багажу ; a chess 
piece ша хматная фiгу ра 3. твор; a piece of art 
маста цкi твор 4. мане та; a fi ve-copeck piece 
пяцiкапе ечная мане та 5. (у спалучэннях) : 
a piece of news/advice/luck навiна /пара да/уда- 
ча ♦ a piece of cake infml дро бязь; пусцяко вая 
спра ва; give smb. a piece of one’s mind infml 
зада ць каму -н. жа ру; in one piece infml цэ лы i 
непашко джаны, здаро вы; go to pieces infml раз-
нервава цца, спужа цца; правал цца, прапа сцi

piece together  phr.v. састаўля ць, 
збiра ць; He was slowly piecing together torn 
fragments of a letter. Ён павольна састаўляў 
кавалачкi парванага пiсьма.

piecemeal1  adj. частко вы; piecemeal 
changes частко выя змяне нні

piecemeal2  adv. па ча стках; уры ўкамı; 
The house was fi lled with furniture they’d 
bought piecemeal. Дом быў запоўнены мэб-
ляй, якую яны купiлi па частках.

piecework  n. здзе льная рабо  та
piecrust  n. скары нка пiрага 
Pied Piper  n. чалаве к, якı мо жа 

ўгавары ць ıншых людзе й пайсцı за ім або   
рабıць што-н. ра зам; лıдар

pie-eyed  adj. infml п’я ны, пад му хай
pier  n. пiрс; Brighton pier пiрс у Бра йтане
pierce  v. пратыка  ць, прако лваць; The nail 

pierced the tyre. Цвiк пракалоў шыну; Maybe 
you can pierce another hole in the belt. Можаш 
пракалоць яшчэ дзiрку ў поясе.

piercing  adj. пран злiвы; прарэ  злiвы; a 
piercing wind пран злiвы ве цер; Her piercing 
brown eyes scanned their faces. Яе пранiз-
лiвыя карыя вочы ўважлiва ўглядалiся ў iх 
твары.

pig  n. 1. свiння ; парася  2. неаха йнік; наха б-
нік; свіння ; How can you live in this mess? You 
are such a pig! Як можна жыць у такiм беспа-
радку? Якая ж ты свiння! ♦ make a pig of 
oneself infml аб’яда цца; in a pig’s eye infml 
ніко лі, нізашто ; make a pig’s ear (out) of 
smth. BrE, infml рабıць што-н. ве льмі дрэ нна, 
халту рыць; buy a pig in a poke ≅ купıць ката  
ў мяшку ; when pigs fl y AmE, iron. ≅калı рак 
на гары  свıсне; pigs might fl y BrE чаго  то лькі 
не быва е

pigeon  n. zool. го луб
pigeonhole1  n. аддзяле  нне (для 

папер); шуфля да; ячэ  йка
pigeonhole2  v. 1. адкла дваць на 

 до ў гі час 2. расклада  ць па скры нках, ячэ йках 
3. класіфікава ць, сартава ць

pigheaded  adj. тупы , упа рты; Stop 
being so pigheaded and admit that you were 
wrong! Перастань упарцiцца i прызнай, што 
ты памыляўся!

pig iron  n. чыгу н
piglet  n. парася , свıнка
pigment  n. пігме нт
pigmentation  n. пігмента цыя
pigpen  n. AmE = pigsty
pigskin  n. свіна я ску ра
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pigsty  n. 1. свiна рнiк 2. infml свiну ш-
нiк; Clean up your room. It’s a pigsty! Пры-
бяры ў сваім пакоі. Гэта ж свiнушнiк!

pigtail  n. BrE каса , ко ска (з валасоў); 
Jenny wore her hair in pigtails. У Джэнi былi 
коскi.

pike  n. zool. (pl. pike) шчупа к
pilaster  n. archit. піля стра
pile1  n. 1. ку ча, гру да; a pile of sand ку ча 

пяску ; a pile of books стос кнiг; We put 
the newspapers in piles on the fl oor. Мы па-
клалi газеты стосамi на падлозе. 2. звыч. pl. 
piles мно га, шмат; piles of work мно га рабо- 
ты ♦ make a pile нажы ць ку чу гро шай

pile2  v. 1. збiра ць, вал ць (у кучу); запа -
сiць, нагрува шчваць; The table was piled with 
books. Стол быў завалены кнiгамi. 2. ува ль-
вацца, то ўпiцца; We all piled into his car. Мы 
ўсе набiлiся ў яго машыну.
pile on  phr.v. перабо льшваць; Don’t 
pile it on. Кіньце хлусiць.
pile up  phr.v. нагрува шчваць; нагру-
ва шчвацца; My work is piling up. У мяне пры-
баўляецца работы.

pile3  n. ворс
pill  n. пiлю ля; sleeping pills снатво рнае; 

He has to take pills to control his blood pres-
sure. Ён павiнен прымаць пiлюлi, каб кантра-
ляваць крывяны цiск; be on the contraceptive 
pills прыма ць процізача ткавыя сро дкі ♦ su-
gar/sweeten the pill падсаладзıць пілю лю

pillar  n. 1. слуп; кало на; апо ра 2. абелıск
pillar box  n. BrE, dated пашто вая 

скры нка (стаячая)
pillow  n. паду шка; plump up the pillows 

узбiва ць паду шкi; Paula used her rucksack as 
a pillow. Замест падушкi Паўла выкарыстоў-
вала рукзак.

pillowcase  n. на валачка, навало чка
pilot1  n. 1. пiло т, лётчык 2. ло цман; 

a pilot boat ло цманскi ка тар
pilot2  adj. про бны, дасле дчы, до следны; 

a pilot scheme эксперыме нт
pilot3  v. 1. ве сцi, пiлатава ць 2. ве сцi, 

накiро ўваць, быць правадніко м; He took my 
hand and piloted me through the corrіdor. Ён 
узяў мяне за руку i павёў па калiдоры.

pimple  n. прышч, пры шчык; teenage 
pimples падле ткавыя пры шчыкi

PIN  n. (скар. ад Personal Identifi cation 
Number) асабıсты ну мар

pin1  n. 1. шп лька; a safety pin англ йская 
шп лька; a drawing pin кно пка 2. значо к; бро ш-
ка ♦ bright/clean/neat as a new pin блiску чы; 

чы сты; акура тны; ≅ як з іго лачкі; I don’t care 
a pin наплява ць; pins and needles калаццё 
(пра канечнасці); I’ve got pins and needles in 
my foot. У мяне нага здранцвела; on pins and 
needles як на цвіка х, як на іго  лках

pin2  v. прышп льваць, прыко лваць ♦ pin 
one’s hopes on smb. усклада ць надзе і на ка го -н.
pin down  phr.v.  прыпiра ць да сце н-
кi (таксама перан.)
pin on  phr.v. : pin thе blame on smb. 
усклада ць вiну  на каго -н.

pinafore  n. BrE фарту х
pincer  n. 1. pl. pincers абцугı 2. клю ш-

ня; the crab’s pincers клю шнi кра ба
pinch1  n. 1. шчыпо к 2. дро бка; a pinch of 

salt дро бка со лi ♦ at a pinch BrE у кра йнiм 
вы падку; take smth. with a pinch of salt ста -
віцца да чаго -н. скепты чна, з недаве рам

pinch2  v. 1. шчыпа ць, ушчыпну ць; 
прышчам ць; Mum, he pinched me! Мама, ён 
ушчыпнуў мяне! 2. ц снуць (пра абутак); My 
shoes pinch. Мае чаравiкi цiснуць. 3. BrE, 
infml сцягну  ць, укра сцi; Someone has pinched 
my coat! Хтосьцi ўкраў маё палiто! 4. ску-
пıцца, экано  міць; pinch and scrape экано -
мiць на ўсiм ♦ pinch pennies infml экано міць 
на ўсім 
pinch off  phr.v. прышчыпну ць, ад-
шчыпну ць

pinched  adj. худы ; змарне лы (ад хва-
робы, турботаў)

pine1  n. 1. bot. (таксама pinetree) сасна ; 
a pine forest сасно вы лес, сасня к, хво йнік; 
pine needles iгл ца 2. (таксама pinewood) 
сасно вая драўнıна; a pine table сасно вы стол 

pine2  v. 1. ча хнуць, тамıцца 2. (for) пра г-
нуць (чаго-н.); тужы ць (па кім-н.); She’s 
pining for home. Ёй вельмі хочацца дамоў.
pine away  phr.v. знемага ць; She 
pined away with grief. Яна высахла ад гора.

pineapple  n. bot. анана с; fresh/tinned 
pineapples све жыя/кансервава ныя анана сы; 
a glass of pineapple juice шкля нка анана с-
нага со ку

pinecone  n. сасно вая шы шка
pine nut  n. ке дравы арэ  х 
ping1  n. 1. свіст (кулі) 2. comput. пінг; паке т-

ны інтэрнэ  тны шука льнік
ping2  v. 1. свіста ць 2. comput. пінгава ць 

(тэсціраваць IP-адрас)
ping-pong  n. BrE, infml насто льны тэ -

ніс, пінг-понг
pink1  n. 1. ружо вы ко лер 2. bot. гваздзıк 

♦ in the pink infml, dated у цудо ўным ста не 
(пра здароўе)
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pink2  adj. ружо вы; The western sky was 
glowing pink. Неба ружавела на захадзе; She 
turned pink with an embarrassment. Яна па-
чырванела ад збянтэжанасцi.

pinkish  adj. ружава ты
pinky  n. AmE, ScotE ме зенец
pinny  n. BrE, infml = pinafore 
pinpoint1  n. 1. не шта ве льмі мале нь-

кае, нязна чнае 2. вастрыё шпıлькі
pinpoint2  adj. дакла дны; pinpoint 

accuracy вялıкая дакла днасць
pinpoint3  v. дакла  дна вызнача  ць/па-

ка  зваць; pinpoint a problem вы значыць пра-
бле му

pinprick  n. 1. укол шп лькай 2. пры к-
расць; ко лкасць

pinstripe  n. 1. то нкая све тлая пало с-
ка (на матэрыі) 2. цёмная тканıна ў бе лую 
вертыка льную пало ску; a pinstripe suit кас-
цю м у то нкую пало ску

pint  n. п нта (0,57 л); Add two pints of 
water to the mixture. Дабаўце ў сумесь дзве 
пiнты вады; half a pint of milk паўп нты 
малака 

pin-up  n. фатагра фiя прыва бнай асо бы, 
кіназо ркі, вы разаная з часо  піса i прыкле  еная 
да сцяны 

pioneer  n. 1. (in) першаадкрыва льнiк, 
пiяне р; They were pioneers in the  fi eld of 
microsurgery. Яны былi першаадкрывальнiка-
мi ў галiне мiкрахiрургii. 2. пе ршы пасяле -
нец; the early pioneers of the Dakota 
territory пе ршыя пасяле нцы на тэрыто рыi 
Дако ты

pious  adj. 1. набо жны 2. ха нжаскі; кры-
ваду шны

pip  n. се мечка; зярня тка, зе рнетка; apple/
grape/orange pips я блычныя/вiнагра дныя/
апель с навыя зе рнеткі

pipe1  n. 1. труба ; a plastic/copper pipe 
пла стыкавая/ме дная труба  2. лю лька; pipe 
tobacco тыту нь для лю лькi; He fi lled and lit 
his pipe. Ён набіў люльку і запаліў яе. 3. mus. 
ду дка; жале йка; an organ pipe труба  арга на

pipe2  v. 1. пуска ць па тру бах (ваду, газ. 
нафту); We’ve got piped water in the garden. 
У нас у садзе водаправод. 2. ігра ць на ду дцы, 
жале йцы

pipe dream  n. нездзяйсня льная 
 ма ра

pipeline  n. трубаправо д (для газу, 
нафты, вады); build a natural-gas pipeline 
пракла дваць газаправо д

pipe organ  n. mus. арга н

piper  n. валы ншчык; дуда р
piquancy  n. піка нтнасць, вастрыня 
piquant  adj. 1. піка нтны, во стры 

2. пры ва бны, чаро ўны
pique1  n. fml пры красць, раздражне нне
pique2  v. fml крану  ць, абра зіць, укало ць 

(гордасць, самалюбства) ♦ pique smb.’s 
interest, curiosity выкліка ць, распа льваць 
чыю -н. ціка ўнасць

piracy  n. 1. піра цтва; air piracy паве т-
ранае піра цтва; sea piracy марско е піра цтва 
2. парушэ нне а ўтарскага пра  ва

pirate1  n. 1. пiра т; a pirate crew пiра ц-
кая кама  нда; a pirate ship/fl ag пiра  цкi кара-
бе  ль/флаг 2. паруша льнік а  ўтарскага пра  ва

pirate2  v. 1. dated займа цца піра цтвам; 
гра біць, рабава ць 2. паруша ць а ўтарскае пра -
ва; самаво льна перавыдава ць

Рisces  n. 1. astron. Ры бы (сузор’е) 
2. astrol. Ры бы (знак задыяка; чалавек, якi 
нарадзiўся пад гэтым знакам) 

piss1  n. slang, taboo мача  ♦ be on the piss 
BrE ужыва ць шмат алкаго лю; take the piss 
(out of smb./smth.) BrE высме  йваць, пера-
дра  ж ніваць (каго -н./што-н.)

piss2  v. slang, taboo мачы цца 
piss off  phr.v. : ♦ piss off! aдчапся!; 
ідз прэч! 

pissed  adj. BrE, slang, taboo п’я ны да 
непрыто мнасці

pistol  n. пiстале т; a starting pistol ста р-
тавы пiстале  т; a pistol shot стрэл з пiстале  та 
♦ hold a pistol to one’s head прымуша ць 
зраб ць (што-н.) пагро замi

pit1  n. 1. я ма (у розных знач.); Dig a pit and 
bury the rubbish in it. Выкапай яму i закапай у 
яе смецце. 2. ша хта; кар’е р 3. theatre арке ст-
равая я ма 4. the pit BrE, dated за днiя рады  
партэ ра ♦ dig a pit for someone капа ць я му 
каму -н.

pit2  v. 1. капа ць я му; пакіда ць сляды , ме ткі 
2. (against) паме рацца сı ламі (з кім-н.), ду -
жацца

pitch1  n. 1. вышыня  (голасу, гуку, тону) 
2. узро вень; ступе нь 3. BrE, sport пляцо ўка a 
football/cricket/hockey pitch футбо льная/
крыке тная/хаке йная пляцо ўка

pitch2  v. 1.  устана ўлiваць; pitch a tent ста- 
вiць пала тку; pitch a camp разбiва ць ла гер 
2. к даць, падава ць (у розных знач.); pitch 
hay к даць в ламi се на 3. mus. задава ць вы-
шыню  (тону) 4. па даць, кıдацца 5. зве дваць 
гайда нку (пра карабель) ♦ pitch a story/yarn 
(to smb.) infml раска зваць ба йкі (каму -н.), 
прыхлу шваць
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pitch in  phr.v. infml (with) далучы ц-
ца; уне сці сваю   ча стку
pitch into  phr.v. infml энергчна бра ц-
ца (за справу)

pitch3  n. смала , дзёгаць
pitch-black  adj. чо рны як смоль
pitcher  n. збан; a pitcher of water збан 

вады 
pitchfork  n. в лы (для сена, саломы)
pitfall  n. схава ная небяспе ка; па стка 

(перан.)
pitiful  adj. 1. жа ласны; няшча сны 

2. убо гi; нiкчэ  мны; pitiful sight убо гае вiдо -
вiшча

pitiless  adj. бязл тасны; a pitiless 
tyrant бязл тасны тыра н

pity1  n. жаль, спачува нне, шкадава нне; 
feel pity for smb. шкадава ць каго -н.; What 
a pity! Як шкада!; have/take pity on smb. па-
шкадава ць каго -н.; зл тавацца над кiм-н.

pity2  v. шкадава ць; I pity anyone who has 
to feed a family on a low income. Я шкадую 
кожнага, хто, маючы такi малы даход, павi-
нен кармiць сям’ю.

pivot1  n. 1. пункт апо ры; асно ва 2. асно ў-
ны пункт, цэнтр; His sculpture provides 
the pivot of the whole exhibition. Яго скульпту-
ра з’яўляецца стрыжнем усёй выстаўкi.

pivot2  v. круцıцца, вярце цца; pivot on/
around smth. зале жаць ад чаго -н.

pivotal  adj. цэнтра льны; кардына льны, 
асно ўны

pizza  n. п ца
pizzeriа  n. піцэры я, піцэ рыя
pl. (пісьмовае скар. ад plural) ling. мно жны лiк
placard  n. плака т, аф ша
placate  v. прыміра ць, супако йваць, 

уціхамıрваць
place1  n. 1. ме сца (у розных знач.); 

a meeting place ме сца для схо даў, сустрэ ч; 
a place of birth ме сца нараджэ  ння; change 
places with smb. памяня цца ме сцамі з кім-н.; 
move from place to place пераязджа ць, 
перахо дзiць з ме сца на ме сца; save a place  
заня ць ме сца; in places ме сцамі; In places, 
there was paint on the fl oor. Месцамі на пад-
лозе была фарба. 2. мясцо васць; a country 
place се льская мясцо васць 3. паса да, слу жба 
4. дом; жыллё; Let’s have dinner at my place. 
Давай паабедаем у мяне дома. 5. sport месца; 
He is in the second place. Ён на друг м ме сцы. 
♦ all over the place infml 1) усю ды 2) у бес-
пара дку; fall into place ста віць на сваё ме с ца; 
in the fi rst/second place па-пе ршае/па-дру-

го е; in one’s place на чыıм-н. ме сцы; in high 
places у высо кiх ко лах; in place of smb. заме ст 
каго -н.; out of place недарэ чны; put someone 
in their place паста віць каго -н. на ме сца; 
take place адбыва цца, здара цца

place2  v. 1. ста вiць, кла сцi; змяшча ць; 
place a notice in a newspaper змяшча ць аб’я -
ву ў газе це; place an order with smb. зака за ць 
што-н. у каго -н.; I would place her among the 
best singers. Я лiчу яе адной з лепшых спя-
вачак. 2. па мятаць; успаміна  ць; I know her 
face but I can’t place her. Яе твар мне знаёмы, 
але я не магу ўспомнiць, дзе яе бачыў. ♦ be 
well/ideally/better placed for smth./to do 
smth. до бра/ідэа льна/ле пей падыхо дзіць да 
чаго -н.

placebo  n. плацэ ба, бясшко дны ле- 
ка вы прэпара т; the placebo effect плацэ ба 
эфе кт

place mat  n. падста ўка (пад кубак, 
талерку)

placement  n. 1. размяшчэ нне, 
змяшчэ нне; the placement of the loan раз-
мяшчэ нне пазы кі 2. прызначэ  нне на паса ду, 
рабо ту

place name  n. геаграфıчная на зва, 
тапо нім

placenta  n. anat. (звыч. the placenta) 
плацэ  нта

place setting  n. стало вы прыбо р на 
адну  персо ну

placid  adj. спако йны; He had a placid 
nature. У яго быў спакойны характар; The 
lake was placid and still under the moonlight. 
Залiтае месячным святлом возера было спа-
койнае i нерухомае.

plagiarism  n. плагія т
plague1  n. (таксама the plague) чума 
plague2  v. (with) назаля ць, дапяка ць, 

тур бава ць
plaice  n. (pl. plaice) zool. ка мбала
plaid  n. плед
plain1  n. раўн на, ро ўнядзь; the vast 

plains of central China вял зныя раўн ны 
цэнтра льнага Кiта я

plain2  adj. 1. я сны, зразуме лы; I made my-
self plain. Я ясна выказаўся. 2. про сты; I li ke 
plain food. Я люблю простую ежу. 3. пра мы , 
шчы ры, адкры ты; a plain answer прамы  
адка з ♦ (as) plain as day/(as) plain as the nose 
on your face я сны як дзень, ясне й  я снага; 
≅ як дво йчы два; plain sailing прасце й про -
стага, прасце  й  па ранай рэ пы; ве льмі про ста і 
лёгка
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plain clothes  n. цывıльная во -
пратка

plait1  n. BrE каса ; She wears her hair in 
plaits. У яе косы.

plait2  v. BrE заплята ць, пле сцi; She plaited 
her hair hurriedly. Яна паспешна запляла ва-
ласы.

plan1  n. 1. план, заду ма 2. прае кт; a 
street plan план ву ліцы 3. мэ  та; зада ча; a 
savings plan план зберажэ ння

plan2  v. 1. планава ць, раб ць пла ны; 
The whole operation went exactly as planned. 
Уся аперацыя прайшла так, як было заплана-
вана. 2. праектава ць
plan out  phr.v. распланава ць

plane1  n. 1. (таксама aeroplane BrE) 
самалёт; a plane crash авiякатастро  фа; go by 
plane ляце ць самалётам; The next plane to 
New-York departs in 20 minutes. Наступны са-
малёт у Нью-Ёрк вылецiць праз 20 хвілін; 
The plane landed in Geneva. Самалёт пры-
зямліўся ў Жэневе. 2. пло скасць 3. узро вень, 
ступе нь 4. ро ўная паве рхня

plane2  adj. пло скі, ро ўны
plane3  v. луна ць (пра птушку)
plane4  n. tech. руба нак
plane5  v. струга ць, габлява ць руба нкам
plane6  n. bot. плата н
planet  n. плане та; the planet Earth 

плане та Зямля ; Mercury is the smallest of all 
the planets. Меркурый – самая маленькая з 
усiх планет. ♦ be born under a lucky planet 
нарадзıцца пад шчаслıвай зо ркай; be on ano-
ther planet не разуме ць таго , што відаво  ч на 
ўсім; як з ме сяца звалıўся; what planet are 
you on? BrE, infml з не ба звалıўся?

planetarium  n. планета рый
planetary  adj. плане тны; планета р-

ны; a planetary system Со нечная сістэ ма
plank  n. до шка; брус; пла нка 
plankton  n. biol. планкто н
planner  n. чарцёжнік; праекта  нт, пра-

екціро ўшчык
planning  n. 1. планава нне 2. праек та-

ва нне
plant1  n. расл на; house/indoor/pot 

plants ха тнiя расл ны; garden plants садо выя 
расл ны; Don’t forget to water the plants. Не 
забудзь палiць раслiны.

plant2  v. 1. садз ць (раслiны), заса дж-
ваць; засе йваць; plant potatoes садз ць бу ль-
бу; plant a fi eld with barley засе йваць по ле 
ячме нем 2. : plant doubts пасе яць сумне нні

plant out  phr.v. выса джваць у 
грунт; пераса джваць, пікраваць (расліны)

plant3  n. 1. заво д; фа брыка; a huge 
chemical plant вял кi хiм чны заво  д; a power 
plant электраста  нцыя 2. машы  ны, абсталя-
ва  нне

plantain  n. bot. трыпу тнік
plantation  n. 1. планта цыя; a cof-

feе/banana plantation ка вавая/бана навая план-
та цыя 2. насаджэ нне, паса дкі; forestry plan-
tations лесанасаджэ  нні

plaque   n. до шчачка, табл чка (на 
дзвярах, сцяне i да т.п.); a memorial plaque 
мемарыя льная до шка

plasma  n. 1. biol. пратапла зма 2. med., 
phys. пла зма

plasma screen  n. пла зменны 
экра н

plasma TV  n. пла зменны тэ-
левıзар

plaster1  n. 1. тынко ўка 2. (таксама 
рlaster of Paris) гiпс 3. л пкi, лiпу чы пла -
стыр; I put plaster on my fi nger. Я заклеiў па-
лец пластырам.

plaster2  v. 1. тынкава ць; plaster a wall 
атынкава  ць, абтынкава  ць сцяну   2. пакры-
ва  ць, абляпля ць; I was plastered with mud. 
Я быў увесь у гразi.

plaster cast  n. 1. г псавы зле пак 
2. med. г псавая павя зка

plastic1  n. пластма са, пла стык; сhil-
dren’s toys made of plastic дзiця чыя ца цкi з 
пластма сы

plastic2  adj. 1. пластма савы; пла с-
тыкавы; a plastic spoon пластма савая лы жка; 
a plastic bag пла стыкавая су мка 2. med. 
пласты чны, аднаўле нчы; plastic surgery пла-
сты чная хiрург я; a plastic surgeon пла сты  ч-
ны хіру рг 3. якı выгляда е шту ч ным (неада-
бральна); (і)лжы  вы, няшчы  ры, пад ро  б ле-
ны, прытво рны; a  plastic smile шту ч ная 
ўсме шка

plasticine  n. BrE пласты лiн 
plate1  n. 1. тале рка; a soup plate глыбо -

кая тале рка; a dinner plate плы ткая/мелкая 
тале рка 2. до шчачка, табл чка 3. фотапласц н-
ка 4. пласц нка; a dental plate устаўна я ск-
вiца ♦ hand/give smth. to smb. on a plate 
уступа ць што-н. каму -н. дарма ; ≅ падава ць 
што-н. каму -н. на тале рачцы/спо дку/спо дач-
ку; have enough/a lot/too much on one’s plate 
infml быць заня тым па го рла

plate2  v. : plate smth. with gold/silver 
пакрыва ць што-н. зо латам/срэ брам; a beauti-
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ful necklace plated with gold прыго жыя 
пазало чаныя кара лi

plateau  n. (pl. plateaux or plateaus) 
плато 

plateful  n. по ўная тале рка
platform  n. 1. платфо рма, перо н; 

The train will depart from platform 6. Цягнiк 
адыходзiць ад платформы 6. 2. тры бу на, 
памо ст, пляцо ўка (для прамоўцы) 3. пра гра ма, 
платфо рма палiты чнай па ртыi

platinum  n. пла ціна
platinum blonde  n. ве льмi 

 све т лая бландз нка
platitude  n. бана льнасць, зб тая 

фра за
platitudinous  adj. бана льны
platonic  adj. платан чны; platonic 

love платан чнае каха нне
platoon  n. mil. узво д
platter  n. блю да (посуд)
plausible  adj. 1. праўдападо бны, 

вераго дны; His explanation sounds fairly 
plausible to me. Яго тлумачэнне здаецца мне 
да волi праўдападобным. 2. якı  ўме  е выклі-
ка  ць даве р’е; a plausible liar ло ўкі (і)лгу  н

play1  n. 1. гульня ; children at play дзе цi 
за гульнёй 2. п’е са, спекта кль; one of Sha ke-
speare’s best-known plays адна  з найбо льш 
вядо мых п’eс Шэксп ра 3. sport гульня ; fair 
play гульня  па пра  вiлах/сумле нная гульня ; 
foul play BrE гульня  не па пра вілах ♦ a play 
on words гульня  слоў, каламбу р; in/out of 
play у гульнı/па-за гульнёй; make a play for 
smb./smth. зачаро ўваць каго -н.; зра бıць усё 
магчы мае, каб дабıцца свайго 

play2  v. 1. гуля ць (у розных знач.); play 
tennis/cards гуля ць у тэ нiс/ка рты; France 
plays Spain in the fi nal. Французы гуляюць у 
фiнале з iспанцамi. 2. : play a joke/a trick (on 
smb.) паджарто ўваць/падсме йвацца (з каго -н.); 
play at democracy гуля ць у дэмакра тыю 
3. theatre, mus. iгра ць; play the piano ігра ць 
на рая лі ♦ play for time спрабава ць вы йграць 
час; play into smb.’s hands ігра ць на руку /
садзе йнічаць каму -н.
play about  phr.v. гуля ць, дурэ ць, 
гарэ заваць
play around  phr.v. = play about
play back  phr.v. узнаўля ць (маг-
нітны, гука- або відэазапіс)
play off  phr.v. 1. нацко ўваць 2. sport 
зако нчыць спабо рнiцтвы

player  n. 1. iгро к; спартсме  н; a tennis 
player тэнісıст; тэнісıстка; a chess player 

шах маты ст; шахматы стка 2. музыка нт 3. ак-
цёр 4. плэ ер; прайграва льнік; a cassette 
player касе тны прайграва льнік; a CD player 
плэ ер для прайграва ння кампа кт-ды скаў; 
a DVD player DVD-плэ  ер; a record player 
прайграва льнік 

playful  adj. гарэ злiвы, дура слiвы, 
жартаўл вы; a playful little dog мале  нькi га-
рэ  з лiвы саба чка

playground  n. пляцо ўка для гу ль-
няў

playing card  n. ігра льная ка рта
playmate  n. тава рыш па дзiця чых 

 гу ль нях
play-off  n. sport плэй-о  ф
playwright  n. драмату рг
plea  n. fml 1. (for) про сьба; упро  шванне 

2. law апраўда нне, падста ва; зачэ пка; on the 
plea of пад ма ркай 3. law афiцы йная зая ва 

plead  v. 1. (with) прас ць, мал ць; They 
were pleading with him to stop. Яны малiлi яго 
спынiцца. 2. прыво дзiць у апраўда нне, спа-
сы ла цца; plead guilty/not guilty прызнава ць/
не прызнава ць сябе  вiнава тым 3. прадстаўля ць 
або  абараня ць (чые-н.) iнтарэ  сы

pleasant  adj. прые мны, м лы, сла ўны; 
a pleasant smell of fl owers прые мны пах кве -
так; a pleasant woman м лая жанчы  на; Nora! 
What a pleasant surprise to see you! Нора! 
Якая прыемная нечаканасць сустрэць цябе!

pleasantly  adv. прые мна, м ла
please1  v. 1. задавальня ць, дагаджа ць; Do 

it to please me. Зрабi гэта дзеля мяне; You 
can’t please everybody. Усiм не дагодзiш; 
Nothing pleases him. Нiчога яму не падабаец-
ца. 2. хаце ць, аддава ць перава гу; Take as you 
please. Бяры колькi хочаш. ♦ if you please 
dated 1) кал  ла ска 2) уяв це сабе ; please 
yourself infml як сабе  хо чаш

please2  adv. 1. кал  ла ска (у просьбах); 
please be quiet цiшэ й, кал  ла ска 2. таксама 
yes, please (так) дзя кую; A cup of coffee? – 
(Yes) please. Кубачак кавы? – Дзякую.

pleased  adj. (with) задаво лены, даво ль-
ны; They are pleased with the results. Яны за-
даволены вынiкамi.

pleasing  adj. прые мны, прыва бны
pleasurable  adj. прые мны; якı пры-

но сіць задавальне нне; a pleasurable activity 
прые мны заня так

pleasure  n. 1. задавальне нне; прые м-
насць; take pleasure in doing smth. раб ць 
што-н. з задавальне ннем; It’s a pleasure to me. 
Мне прыемна. 2. заб а ва, адпачы нак; Are you 
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here on business or for pleasure? Вы тут па 
справе цi адпачываеце? 3. (у ветлiвых адка-
зах) : Thank you for helping me. – My plea-
sure./It was a pleasure. Дзякуй за дапамогу. – 
Калi ласка; Will you take it along to the 
offi ce? – With pleasure. Цi не аднесяце вы гэта 
ў офiс? – Безумоўна.

pleat  n. 1. скла дка 2. pl. pleats плісэ 
pleated  adj. зро блены ў скла дку; 

плісірава ны, плісіро ваны; a pleated skirt 
спадн ца ў скла дку

pledge1  n. 1. абяца нне; абавяза цельства 
2. зало г, закла д; leave in pledge пакiда ць у за-
кла дзе; a pledge of love зало г каха ння ♦ sign/
take the pledge dated даць заро к не піць

pledge2  v. 1. абяца ць; дава ць абяца нні 
2. аддава ць у закла д

plenipotentiary  n. паўнамо ц-
ны прадстаўнıк

plentiful  adj. бага ты, шчо дры; 
plentiful supply вял кi запа с; Opportunities to 
practise the language are plentiful. Маг чы-
масцi папрацаваць з мовай − вялiкiя.

plenty1  n. 1. даста так, бага цце; in 
plenty у вял кай ко лькасцi, дастатко ва 2. fml 
мно ства, бе зліч; plenty of food/money/time 
шмат е жы/гро шай/ча су; £5 is plenty. Пяцi 
фунтаў хопiць.

plenty2  adv. шмат, дастатко ва; ца лкам, 
зусıм

pleonasm  n. ling. плеана зм, мна-
гасло ўе

pleura  n. (pl. pleurae) пле ўра
pleurae  pl. → pleura
pliant  adj. пада тлівы ўплы ву; гıбкі
pliers  n. pl. пласкагу бцы, куса чкі
plight  n. незайздро снае стано вішча
plimsolls  n. BrE pl. ке ды, спарты ў-

ныя ту флi
plod  v. 1. брысц , цягну цца; пле сціся 

(таксама перан.); The children were plodding 
through the snow. Дзецi брылi па снезе. 
2. карпе ць, гарбе ць

plop1  n. гук падзе ння ў ваду  без ус-
плёску; The soap fell into the bath with a loud 
plop. Мыла гучна шлёпнулася ў ванну.

plop2  v. шлёпнуцца, плю  хнуцца
plosive  adj. ling. выбухны  гук
plot1  n. 1. фа була, сюжэ  т 2. зяме льны ўча -

стак 3. змо ва ♦  the plot thickens спра ва 
заблы тваецца ўсё больш і больш

plot2  v. замышля ць, рыхтава ць змо  ву
plough1  n. BrE 1. плуг 2. ралля , узара ная 

зямля  3. the Plough BrE, astron. Вял кая 

Мядзве дзiца ♦ under the plough BrE, fml пад 
во рывам

plough2  v. BrE ара ць; plough up a fi eld 
узара ць по ле

plow  AmE = plough
pluck1  n. infml му жнасць, адва га
pluck2  v. 1. абшчы пваць, абску бваць; 

pluck a goose абску бці гусь 2. dated or lit. 
зрыва  ць; збiра  ць; pluck a rose/an apple са-
рва ць ру жу/я блык 3. выску бваць; выдзiра ць; 
She plucked a thread off the lapel of his jacket. 
Яна выцягнула нiтку з лацкана яго пiнжака. 
♦ pluck up (the) courage набра  цца сме ласцi

plucky  adj. infml сме лы, рашу чы
plug1  n. 1. штэ псельная в лка 2. за тычка, 

заглу шка; ко рак
plug2  v. 1. (up) затыка ць, закарко ўваць, 

зашпунто ўваць 2. рэкламава ць
plug away  phr.v. (at) карпе ць
plug in  phr.v. уключа ць (у сетку); 
устаўля ць; убудо ўваць; I don’t think the an-
tenna’s plugged in right. Я мяркую, што ан-
тэна падключана няправільна.

plughole  n. 1. BrE адту ліна ў ванне, 
ракавіне 2. electr. штэ  псельнае гняздо 

plug-in  n. comput. убудава ны мо дуль; 
прагра мнае расшырэ  нне

plum1  n. 1. bot. слıвавае дрэ ва, слıва 
2. слıва (плод)

plum2  adj. 1. слıвавы (пра колер); ко леру 
спе лай слıвы 2. : a plum job цёплае ме сцейка 
(пра працу)

plumber  n. сле сар-сантэ хнік; вода-
право дчык

plumbing  n. 1. водаправо д, сантэ х ні-
ка; We keep having problems with the plum bing. 
У нас праблемы з сантэхнікай. 2. сляса р на-
водаправо дная спра ва

plump1  adj. 1. по ўны; пу хлы; акру глы; 
plump shoulders акру глыя пле чы; get plump 
распаўне ць 2. панапіха ны, пу хлы; The book 
is plump with examples and citations. У кнізе 
бясконцае мноства прыкладаў і цытат.

plump2  v. 1. выко рмліваць; выгадо  ў-
ваць; They plump fowls for sale. Яны выкорм-
ліваюць птушку на продаж. 2. рабıць пу х-
лым, акру  глым; plump up the pillows узбі-
ва  ць паду шкі 3. таўсце ць, паўне ць; She has 
plumped out. Яна распаўнела.

plump3  v. (for) infml выбіра ць (каго-н./
што-н.)

plumpish  adj. паўнава ты; акру  глы
plumрness  n. паўната ; акру гласць
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plum pudding  n. BrE, dated плам-
пу дынг, разы нкавы пу дынг

plumpy  adj. пу хлы; по ўны; акру глы
plunder1  n. 1. грабе  ж; рабу  нак, раба-

ва н не; разбо й 2. здабы ча; нарабава нае, награ б-
ленае

plunder2  v. 1. гра біць, рабава ць; plun-
der a town разгра біць го рад 2. раскрада ць

plunge1  n. 1. імклıвы кідо к 2. ныра нне 
♦ take the plunge infml адва жыцца, зрабı ць 
рашу чы крок

plunge2  v. 1. акуна ць, апуска ць; plunge 
one’s hand into a pocket засу нуць руку  ў 
кішэ ню 2.  зніжа цца, апуска цца (пра цану, 
тэмпературу і да т.п.) 3. ныра ць, дава ць 
нырца  4. (into) кıдацца, урыва цца; ры нуцца; 
He plunged into the room and started shouting. 
Ён уварваўся ў пакой і пачаў крычаць. 5. (in-
to) уця гваць; уганя ць; уво дзіць; plunge a 
 co untry into a war уцягну  ць краıну ў вайну 

plural1  n. ling. мно жны лік; in the 
plural у мно жным лıку

plural2  adj. 1. ling. мно жны 2. шмат-
лıкі

pluralism  n. fml, phіlos. плю-
ралıзм 

pluralist1  n. 1. плюралıст 2. пры-
хıльнік тэо рыі шматнацыяна льнай або  
шматра савай дзяржа вы

pluralist2  adj. плюралісты чны
plurality  n. 1. fml мно жнасць 2. бо ль-

шасць; бо льшасць галасо ў
pluralize, BrE -ise  n. ling. утвара ць 

фо рму мно жнага лıку
plus1  n. 1. infml плюс; до  брая я касць, го д-

насць; His experience is a big plus. Яго во-
пыт – вялікі плюс. 2. даба вачная, дадатко вая 
ко лькасць 3. math. (таксама plus sign) знак 
плюс (+)

plus2  adj. 1. даба вачны, дадатко вы; plus 
sale дадатко вы распро даж 2. math., electr. 
дада тны; plus terminal дада тная кле ма

plus3  prep. плюс; Three plus fi ve equals 
eight. Тры плюс пяць роўна васьмі; The book 
has 250 pages, plus 28 pages of appendices. 
Кніга налічвае 250 старонак, плюс 28 старо-
нак дадатку. ♦ plus or minus плюс-мıнус

plus fours  n. pl.  BrE штаны  гольф
plush1  n. 1. плюш; пліс 2. pl. плıсавыя 

штаны 
plush2  adj. 1. плю шавы; плıсавы 2. infml 

дарагı, шыко ўны; a plush hotel шыко ўны 
гатэ ль

Pluto  n. astron. Плуто н (планета)

plutocracy  n. плутакра тыя
plutocrat  n. плутакра т 
plutonium  n. chem. плуто ній; 

a plutonium reactor рэа ктар для вы рабу плу-
то нію

ply1  n. слой, пласт, сто лка
ply2  v. 1. lit. хадзıць, курсıраваць; снава ць 

(пра караблі, аўтобусы і да т.п.); Small 
fi shing boats plied to and fro across the 
harbour. Невялічкія рыбацкія лодкі курсі ра-
валі па гавані. 2. займа цца (якой-н. дзейнас-
цю); працава ць стара нна (чым-н.); ply a  
spa de працава ць рыдлёўкай; ply one’s oars на-
ляга ць на вёслы 3. (with) частава ць (чым-н.) 
4. (with) дакуча ць, прыстава ць з распы т ван-
нямі ♦  ply one’s trade займа цца чым-н. 
(рамяством, бізнесам і да т.п.)

plywood  n. фане ра; plywood fur ni-
ture мэ бля з фане ры

PM  infml (скар. ад Prime Minister) 
прэм’е р-мінıстр; an urgent meeting with the 
PM тэрміно вая нара да з прэм’е р-мі нıстрам

p.m.  (скар. ад post meridiem) папаў-
днı; 6 p.m. шэсць гадзıн ве чара (васям на ц-
цаць гадзıн); The conference starts at 2 p.m. 
Канферэнцыя пачынаецца а другой гадзіне 
папаўдні.

pneumatic  adj. tech. пнеўматы чны, 
паве траны; pneumatic tyres пнеўматы чныя 
шы ны

pneumatic drill  n. пнеўматы ч-
ны све рдзел

pneumonia  n. med. пнеўманıя, 
запале нне лёгкіх

PO  1. (скар. ад Post Offi ce) по шта, 
пашто вае аддзяле нне 2. (скар. ад postal or-
der) грашо вы пашто вы пераво д; a £ 200 PO 
грашо вы пашто вы пераво д на 200 фу нтаў

poach  v. 1. гатава ць я йкі ў спецыя  льнай 
пасу дзіне над кіпя  чай вадо й; вары ць мя са 
альбо  ры бу ў кıпені 2. палява ць без дазво лу, 
займа цца браканье рствам 3. перама ньваць 
(каго-н.) на свой бок; Foreign football clubs 
se em to be poaching all our best players. Зда ец-
ца, замежныя футбольныя клубы пера мань-
ваюць нашых лепшых ігракоў. 4. незако нна 
перайма ць, прысво йваць 

poacher  n. 1. браканье р 2. пасу дзіна 
для ва ркі я ек, ры бы, фру ктаў у кıпені

PO box  n. (таксама post offi ce 
box) абане нцкая скры нка

pocket1  n. 1. кішэ нь; Joseph always 
stands with his hands in his pockets. Джозеф 
заўсёды стаіць, трымаючы рукі ў кішэнях. 
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2. кішэ нька (для карт, табліц, фотаздымкаў 
і да т.п.) 3. гро шы, сро дкі 4. упа дзіна, я мка 
5. раён, зо на 6. лу за білья рда ♦  be in smb.’s 
pocket быць у рука х у каго -н.; be/live in each 
other’s pockets BrE вадо й не разалье ш; in 
pocket быць у вы йгрышы; out of pocket 
цярпе ць стра ту; have smb. in one’s pocket 
трыма ць каго -н. у рука х

pocket2  adj. кішэ нны; партаты ўны; 
мініяцю рны

pocket3  v. 1. кла сці (што-н.) у кішэ  ню 
2. прысво йваць 3. зарабıць, атрыма ць прыбы- 
так; вы йграць гро шы

pocket-book  n. 1. запісна я кнıжка 
2. AmE бума жнік

pocketful  n. по ўная кішэ  ня (чаго-н.)
pocket knife  n. сцізо рык
pocket money  n. кішэ нныя гро шы
pocket-size(d) () adj. невялıкага па ме- 

ру; кішэ  ннага фарма ту
pockmark1  n. во спіна, я мачка (пасля 

воспы)
pockmark2  v. 1. пакіда  ць сляды / 

ме  ткі 2. зняве чваць, няве чыць; псава ць
pock-marked  adj. рабы , з во спін-

камі
pod1  n. 1. струк 2. шалупıнне, луска 
pod2  v. 1. дава ць стручкı; пакрыва цца 

струч ка мі 2. лу шчыць, луза ць, лу згаць (га-
рох)

podgy  adj. BrE, infml 1. нıзенькі, то ў-
сты, прыса дзісты 2. каро ткі і то  ўсты (пра 
пальцы); podgy arms/hands пу хленькія ру кі

podium  n. по дыум
pod-pepper  n. стру кавы пе рац 
poem  n. верш; паэ ма 
poet  n. паэ т; паэтэ са
poetess  n. dated паэтэ са
poetic(al) () adj. 1. паэты чны, якı ма е 

адно сіны да паэ  зіі; poetic style паэты чны 
стыль; poetic language мо ва паэ  зіі 2. паэты ч-
ны, узвы шаны; poetic love узвы шанае, паэты ч-
нае каха нне; a poetical person паэты чная 
нату ра 3. вершава ны; a poetical play п’е са ў 
ве ршах

poetically  adv. 1. у вершава най фо р-
ме 2. паэты чна, узвы шана

poetic justice  n. справядлıвае 
пакара нне 

poetic licence  n. паэты чная 
 во льнасць 

poetics  n. паэ тыка; тэо рыя паэ зіі 
Poet Laureate  n. 1. прыдво рны 

паэ т, якı пıша ве ршы на ўрачы стую падзе  ю 

2. паэ т-лаўрэа т; найбо льш вядо мы паэ  т 
(у краіне, рэспубліцы і да т.п.) 

poetry  n. 1. паэ зія 2. што-н. паэты ч-
нае, цудо ўнае

po-faced  adj. BrE, infml фана бэ  рыс-
ты, самазадаво лены; тупы 

pogrom  n. пагро м
poignant  adj. 1. го ркі, паку тлівы; 

poignant tears го ркія слёзы 2. во стры, е дкі 
(з’едлівы), калю чы; poignant sarcasm во стры 
сарка зм

point1  n. 1. спра ва, пыта нне; гало ўнае, 
сэнс, значэ нне, су тнасць, (характэрная) ры -
са; miss the point не зразуме ць сэ нсу; that’s 
just the point сапраўды , (вось) ıменна, у тым 
вось (якраз) і спра ва; that’s not the point 
спра ва не ў гэ тым 2. кро пка, пункт, дзяле нне 
шкалы ; the boiling/freezing point кро пка кіпе н-
ня/замярза ння 3. пункт, ме сца; a point of 
departure пункт адпраўле ння 4. мо мант; at 
this point у гэ ты мо мант; She’s on the point of 
leaving. Яна збіраецца пайсці; at/on the point 
of death пры сме рці 5. вастрыё, кане ц; 
a needle/pencil point ко нчык іго лкі/ало ўка 
6. кро пка (якая аддзяляе дзесятковы знак ад 
цэлага ліку); four point six (4.6) чаты ры цэ -
лыя і шэсць дзяся тых 7. sport ачко♦ if/when 
it comes to the point калı дахо дзіць да спра -
вы; When it came to the point he couldn’t face 
it. Калі дайшло да справы, ён спужаўся; 
make a point of doing smth. лічы ць што-н. ва ж-
ным, істо тным; a point of honour спра ва го -
нару; up to a (certain) point у пэ  ўнай ступе ні

point2  v. 1. (at/to) пака зваць (пальцамі) 
2. (at) накіро ўваць; цэ ліцца; point a gun at 
smb./smth. цэ ліцца ў каго -н./што-н. 3. (to) 
све дчыць (аб чым-н.) ♦ point a/the fi nger (at 
smb.) абвінава чваць (каго -н.)
point out  phr.v. 1. ука зваць 2. за-
знача ць; падкрэ  сліваць

point-blank1  adj. 1. ва ўпор (пра 
стрэл) 2. катэгары чны

point-blank2  adv. катэгары чна; 
наадрэ з; refuse point-blank катэгары чна ад-
мо віцца

pointed  adj. 1. заво страны; вастрано  -
сы; He was a short man with a pointed beard. 
Ён быў невысокага росту з завостранай ба-
родкай. 2. калю чы, з’е длівы; a pointed re-
mark шпıлька

pointer  n. 1. infml намёк; пара да; падка з-
ка 2. ука зка 3. паказа льнік; стрэ лка (вымяра-
льнага прыбора) 4. по йнтар (парода па-
ляўнічых сабак) 5. comput. паказа льнік, 
спасы лка
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pointless  adj. бяссэ нсавы; бязмэ тны; 
It’s pointless talking about it. Няма сэнсу га-
варыць пра гэта; Life just seemed so pointless. 
Жыццё здавалася зусім бяссэнсавым.

point of view  n. пункт по гляду/
гле джання; I respect your point of view, but 
I can’t agree with you. Я паважаю твой пункт 
погляду, але не магу пагадзіцца з табой. 

poise1  n. 1. ураўнава жaнасць; вы трымка, 
самавало данне; Travelling around Europe by 
herself seems to have given Louisa more poise 
and confi dence. Самастойнае падарожжа па 
Еўропе, здаецца, надало Луізе больш ураўна-
важaнасці і ўпэўненасці. 2. мане ра трыма ц-
ца, по стаць 3. раўнава га, усто йлівасць; lose 
one’s poise стра ціць раўнава гу

poise2  v.  утры мліваць/утры  млівацца ў 
раўнава зе; балансава ць; He poised himself on 
his toes. Ён стаяў на дыбачках.

poised  adj. 1. ураўнава жаны (пра чала-
века); якı паво дзіць сябе  з го днасцю; якı не 
тра ціць самавало дання 2. якı знахо  дзіц ца ў 
раўнава зе 3. якı калы шацца; якı го йдаецца, 
гайда ецца 4. віся чы, падве -шаны

poison1  n. яд, атру та; These mushrooms 
contain a deadly poison. У гэтых грыбах ёсць 
смяротны яд. ♦  what’s your poison? infml, 
hum. яку ю атру ту жада еце?; што бу  дзеце 
піць?

poison2  v. атру чваць; poisoned arrows 
атру чаныя стрэ  лы; He feared that someone 
had poisoned his food. Ён баяўся, што хтосьці 
атруціў яго яду. 

poisonous  adj. 1. ядавıты, атру тны; 
таксıчны; шко дны; poisonous mushrooms/
snakes ядавıтыя грыбы /зме і; This gas is 
highly poisonous. Гэта высокатаксічны газ. 
2. з’е длівы, зласлı вы; агıдны, бры дкі

poke1  n. 1. штуршо к, штурхе ль; Vanessa 
gave me a poke in the ribs. Ванэса штурхнула 
мяне ў бок. 2. разграба нне вуго лляў; Give 
the fi re a poke, please. Паварушы вуголле, 
калі ласка. ♦ take a poke at smb./smth. AmE, 
dated, infml смяя цца з каго -н./чаго -н.

poke2  v. со ваць, шту рхаць, ты каць; poke 
the fi re мяша ць, варушы ць вуго лле; He poked 
his head out of the window. Ён высунуў галаву 
ў акно. ♦  poke fun at smb./smth. высме йваць 
каго -н./што-н.; жартава ць, насміха цца з каго -н./
чаго -н.; poke one’s nose into smth./smb.’s 
affairs infml со ваць свой нос у чужы я спра -
вы, уме швацца ў што-н.

poker1  n. 1. по кер (картачная гульня) 
2. качарга ; інструме нт для шурава ння

poker2  v. 1. мяша  ць качарго  й 2. вы-
па  льваць па дрэ ве аб о  ску ры

poky  adj. infml 1. це сны; убо гі (пра 
памяшканне) 2. малава жны; нязна чны

polar  adj. 1. паля рны; polar lights 
паўно чнае ззя нне; As our climate warms up, 
the polar ice caps will begin to melt. З паця-
пленнем клімату пачнуць раставаць паляр-
ныя ільды. 2. phys. паля рны, по люсны 3. ца л-
кам супрацьле глы

polar bear  n. zool. бе лы, паля рны 
мядзве дзь 

polar fox  n. zool. пясе ц 
polarity  n. 1. fml паля рнасць, по ўная 

проціле гласць 2. phys. паля рнасць
pole1  n. по люс (у розных знач.); 

the North Pole Паўно чны по люс; the South 
Pole Паўднёвы по люс ♦  poles apart по ўная 
проціле гласць; They are poles apart. Яны як 
два полюсы.

pole2  n. шост, кол; a telegraph pole тэ ле-
гра фны слуп; the pole vault скачо к з шасто м

Pole  n. паля к; по лька
polemic1  n. fml пале міка, спрэ  чка; 

дыску сія
polemic2  adj. палемıчны, спрэ чны; 

polemic bitterness палемıчная вастрыня 
polemical  adj. fml палемıчны
polemicist  n. fml   палемı ст, спра-

ча  льнік
Pole Star  n. the Pole Star astron. 

Паля рная зо рка 
police1  n. pl. палıцыя; a police car па-

ліцэ йскі аўтамабıль
police2  v. падтры мліваць пара дак (пры 

дапамозе паліцыі); не сці (паліцэ йскую) 
 слу жбу

police commissioner  n. камі-
са р палıцыі

police constable  n. паліцэ йскі, 
канстэ  бль

policeman  n. (pl. -men) паліцэ йскі
police offi cer  n. паліцэ  йскі, кан-

стэ  бль
police state  n. паліцэ йская дзяржа ва
police station  n. паліцэ йскі ўча с-

так
policewoman  n. (pl. -women) 

жан чы на-паліцэ  йскі
policy1  n. 1. (on) палıтыка (курс дзе-

яння); foreign/domestic policy зне шняя/уну т-
раная палıтыка; conduct/pursue/carry out a 



policy 452 polygon 

policy право дзіць палıтыку 2. fml палıтыка, 
лıнія паво дзін, курс; стратэ гія ♦ Honesty is the 
best policy. Сумленнасць – лепшая палітыка.

policy2  n. страхавы  по ліс
polio  n. med. (скар. ад poliomyelitis) 

поліяміэлıт
poliomyelitis  n. med. полі я-

міэлıт
polish1  n. 1. паліро ўка; палірава нне, 

шлі фава нне; 2. паліту ра; лак; furniture po-
lish лак для мэ блі; fl oor polish масцıка або   
лак для падло гі; shoe polish ва кса; крэм для 
абу тку; nail polish лак для но гцяў/пазногцяў 
3. вы танчанасць; лоск

polish2  v. 1. палірава ць, чы сціць; po lish 
furniture палірава ць мэ блю; polish fl oor 
націра ць падло гу; polish silver чы сціць срэ б-
ра 2. (up) 1) шліфава ць; прыдава ць бляск 
2) удаскана льваць; polish up one’s English 
удаскана льваць англıйскую мо ву
polish off  phr.v. infml 1. забць 
(каго-н.), распра віцца (з кім-н.); пазба віцца 
(каго-н./ад каго-н.) 2. пако нчыць, распра віц-
ца (з чым-н.)

Polish1  n. по льская мо ва
Polish2  adj. по льскі
polite  adj. 1. ве тлівы; a polite refusal 

 ве т лівая адмо ва; What polite well-behaved 
children! Якія ветлівыя, выхаваныя дзеці! 
2. вы танчаны, элега нтны, то нкі

politely  adv. ве тліва; ласка ва; даліка тна
politeness  adj. ве тлівасць, пач цıвасць; 

ласка васць; даліка тнасць; вы хаванасць
politic  adj. fml разва жны, разва жлівы; 

прадба члівы
political  adj. 1. паліты чны; дзяржа ў-

ны; a loss of political freedom стра  та палі-
ты  ч най свабо ды; political parties паліты ч-
ныя па ртыі; political rights паліты чныя пра-
вы  2. звя заны з палıтыкай; a political deci-
sion паліты чнае рашэ  нне

political correctness  n. палі-
ты чная карэ ктнасць

political economy  n. паліты ч-
ная экано мія

political geography  n. палі-
ты чная геагра фія

politically  adv. палітычна
political prisoner  n. паліты чны 

зняво лены
politician  n. палıтык; дзяржа ўны, 

паліты чны дзе яч; a consummate politician 
 то нкі палıтык

politicize, BrE -ise  v. 1. займа цца 
палıтыкай 2. надава ць паліты чны хара ктар

politics  n. 1. палıтыка, паліты чная 
дзе йнасць; Politics has never interested me. 
Палітыка мяне ніколі не цікавіла. 2. паліты ч-
ныя по гляды; What are your politics? Якія ў 
вас палітычныя погляды?

polka1  n. по лька (танец) 
polka2  v. танцава ць, скака ць по льку
polka dot  n. : a polka-dot dress суке н-

ка ў гаро шак
poll1  n. 1. (таксама the polls) галасава н-

не; go to the polls галасава ць на вы барах 
2. (таксама opinion poll) апыта нне грама д-
скай ду мкі; A recent poll showed Labour well 
in the lead. Нядаўняе апытанне грамадскай 
думкі паказала, што лідзіруюць лейбарысты. 
3. ко лькасць галасо ў

poll2  v. 1. право дзіць апыта нне грама д-
скай ду мкі 2. галасава ць (на выбарах); атры м-
ліваць пэ  ўную ко лькасць галасо ў; He polled 
500 votes. Ён атрымаў 500 галасоў. 

pollen  n. bot. кве ткавы пыло к
polling  n. галасава нне; Polling was he-

avy/light. Прагаласавала многа/мала народу.
polling booth  n. кабıна для гала-

сава ння 
polling day  n. BrE дзень вы бараў 
polling station  n. вы барчы ўча с-

так
poll tax  n. паду шны пада  так 
pollutant  n. забру джвальнік
pollute  v. (by/with) забру джваць 

(паветра, ваду і да т.п.)
pollution  n. 1. забру джванне; envi ron-

mental pollution забру джванне навако льнага 
асяро ддзя 2. забру джанасць

polo  n. sport по ла 
polo neck  n. BrE вадала зка, свıтар
polo shirt  n. мужчы нская спарты ў-

ная кашу ля з каро ткімі рукава мі (тэніска)
poltergeist  n. палтэрге йст
poly  n. (pl. polys) BrE, infml політэх нıч-

ны інстыту т або  кале дж 
polyanthus  n. bot. пры мула
polyclinic  n. BrE паліклıніка
polyethylene  n. chem. поліэтыле н
polygamy  n. паліга мія 
polyglot1  n. палігло т 
polyglot2  adj. fml шматмо ўны; a po-

lyglot dictionary шматмо ўны сло ўнік; the 
polyglot Bible Бıблія з тэ кстамі на не калькіх 
мо вах

polygon  n. math. многавуго льнік
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polyhedra  pl. → polyhedron
polyhedron  n. (pl. polyhedra or 

polyhedrons) math. шматгра ннік
polymer  n. chem. паліме р(ы)
polyp  n. med., zool. палıп
polyphony  n. mus. поліфанıя, мно-

гагало ссе
polysemous  adj. ling. полісеман-

ты  ч ны, шматзна чны
polysemy  n. ling. полісемı я, мнага-

зна  ч насць, шматзна чнасць
polysyllabic  adj. ling. шматскладо вы
polysynthetic  adj. ling. полісін-

тэты чны (пра мову)
polytechnic1  n. 1. політэхнıчны ін-

стыту т або  кале дж 2. палітэ хнікум
polytechnic2  adj. політэхнıчны 
polythene  n. BrE, chem. поліэтыле н; 

a polythene bag поліэтыле навы паке т
pomegranate  n. bot. грана т
pomelo  (таксама pummelo) n. bot. 

(pl. -os) паме ла
pomposity  n. пампе знасць; напы ш-

лівасць; ва жнасць
pompous  adj. пампе зны; напы шлівы; 

ва жны
pompously  adv. 1. бліску ча, пампе з-

на, пы шна 2. напы шліва, высакамо  ўна
poncho  n. по нча
pond  n. 1. са жалка 2. the pond hum. Ат-

ланты чны акія н ♦ across the pond infml за 
акія нам

ponder  v. fml 1. (about/on/over) абду м-
ваць, узва жваць; As I pondered over the whole 
business, an idea struck me. Калі я абдумваў 
свае справы, мяне асяніла ідэя. 2. разважа ць, 
разду мваць; Lisa pondered for a while before 
answering. Ліза паразважала крышку, перш 
чым адказаць.

ponderous  adj. fml 1. ну дны; су мны, 
марко тны 2. ця жкі (пра заданне, задачу) 
3. масıўны; грува сткі, гру зны

pond-fi sh  n. са жалкавая ры ба; pond-
fi sh culture са жалкавае рыбаво дства

pond lily  n. bot. гарла чык; вадзяна я 
лıлія

pong  n. BrE, infml смуро д
pontiff  n. fml 1. Па па Ры мскі 2. епıс-

кап, архірэ й 
pontifi cal  adj. fml 1. па пскі 2. епıс-

капскі, архірэ  йскі
pontoon  n. панто н
pony  n. zool. по ні; маларо слы конь
ponytail  n. жано чая прычо ска «ко н-

скі хвост»

pony-trekking  n. BrE прагу лка 
на по ні

pooch  n. infml саба ка; дварня к
poodle  n. пу дзель (парода сабак)
pooh  interj. фэ!; фу! (перадае пагарду і 

агіду)
pool1  n. 1. пла вальны басе йн; Does 

the hotel have a pool? Ёсць у гасцініцы ба-
сейн? 2. лу жа, лу жына; a pool of blood лу -
жына крывı 3. са жалка; вір 4. аб’ядна ны 
фонд

pool2  v. аб’ядно ўваць у агу льны фонд; 
збіра ць гро шы/ інфарма цыю для агу льнага 
карыста ння; pool interests дзейнічаць ра зам; 
pool money скла двацца (каб купіць што-н.)

poor1   n. pl. the poor бе дныя лю дзі, 
беднякı

poor2   adj. 1. бе дны; a poor man 
бядня к; 2. дрэ нны, ке пскі; of poor quality 
дрэ ннай я касці; poor health сла бае здаро ўе; 
poor harvest/crop нıзкі ўраджа й; be poor at 
smth. быць сла бым у чым-н.; He’s poor at 
maths. Ён слабы ў матэматыцы. 3. бе дны, 
няшча сны; Poor you! (Ах ты) небара ка/
бедала га!

poorly1   adj. BrE, infml нездаро вы; 
хво ры; няду жы; I feel poorly. Мне незда ро-
віцца; He is looking very poorly. Ён вельмі 
дрэнна выглядае.

poorly2   adv. 1. бе дна; дрэ нна; 
poorly lighted streets сла ба асве тленыя ву лі-
цы 2. дрэ нна; She’s doing poorly at school. 
Яна дрэнна займаецца ў школе.

poorness   n. 1. бе днасць; не-
дастатко васць 2. мізэ рнасць; убо ства 3. сла -
басць (пра здароўе)

pop1  n. 1. шчоўк; пстрык; адры вісты гук 
вы буху; хло панне 2. стрэл

pop2  v. 1. BrE, infml нечака на вы йсці; вы -
скачыць; Pat’s just popped next door for ten 
minutes. Пэт толькі што выскачыла да 
суседзяў на 10 хвілінак. 2. хло паць; з трэ с-
кам ло пацца 3. (in) забяга ць, загля дваць, 
заско кваць 4. (out) вы лупіць во чы 5. нечака -
на вытырка цца, высо ўвацца ♦ pop your clogs 
BrE, hum. паме рці; pop the question infml 
прапанава ць (каму-н.) вы йсці за муж/жанıцца
pop off  phr.v. infml паме рці, ад-
кнуць каньк, даць ду ба

pop3  n. 1. (таксама pop-music) поп-му- 
зыка; top of the pops пе сня – перамо  жца хіт-
пара да 2. AmE, infml та та ♦  have/take a pop 
(at smb.) BrE, infml атакава ць (каго -н.); 
засыпа ць (пытаннямі)
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pop4  adj. папуля рны; a pop singer/concert 
поп-спява к/поп-канцэ  рт

pop. (пісьмовае скар. ад population) насе ль-
ніцтва; pop. 120 million 120 мільёнаў насе ль-
ніцтва

pop art  n. поп-а рт, поп-маста цтва
popcorn  n. папко рн; пра жаная пу х-

кая кукуру за
pope  n. 1. the Pope Па па Ры мскі 2. eccl. 

епıскап
pop-eyed  adj. infml 1. вірлаво кі, лупа -

ты, зірка ты 2. з шыро ка расплю шчанымі 
вача мі (ад здзіўлення, спалоху і да т.п.)

pop-group  n. поп-гру па, невялıкі 
анса мбль эстра днай му зыкі, у тым лıку поп-
му зыкі; поп-анса мбль

popgun  n. пуга ч
poplar  n. bot. тапо ля
pop music  п. поп-му зыка
poppy  n. 1. bot. мак 2. ма кавы ко лер
poppycock  n. бязглу здзіца
poppy seeds  n. мак (семя)
popular  adj. 1. папуля рны; a popular 

song папуля рная пе сня; a popular name рас-
паўсю джанае імя  ; a  popular lecture агуль-
надасту пная ле кцыя; a popular edition ма са-
вае выда нне; She is popular with her pupils. 
Вучні яе любяць. 2. наро дны, грама дскі; 
popular opinion грама дская ду  мка; popular 
vote прамы я/усеагу льныя вы бары

popularity  n. папуля рнасць; po-
pu larity with/among smb. папуля рнасць ся-
ро д каго -н.; win/gain/lose popularity заваява ць/
здабы ць/стра ціць папуля рнасць; The actor’s 
popularity has declined considerably. Папу-
лярнасць акцёра значна панізілася.

popularize, BrE -ise  v. 1. папуля-
рызава ць, распаўсю джваць; His new prin cip-
les were popularized in a number of articles. 
Яго новыя прынцыпы былі распаўсюджаны 
ў шэрагу артыкулаў. 2. выклада ць папуля рна, 
у агульнадасту  пнай фо рме; popularize sci-
ence папулярызава ць наву ку

popularly  adv. 1. папуля рна; a 
popularly written encyclopedia папуля рна 
напıсаная энцыклапе дыя 2. усенаро дна; 
popularly accepted усıмі прыня ты, прызна -
ны; Vitamin C is popularly believed to prevent 
colds. Звычайна лічыцца, што вітамін С 
прадухіляе прастуду.

populate  v. насяля ць, засяля ць; po-
pulate an  island засяля ць во страў; densely/
thickly populated areas густанасе леныя раё-

ны; sparsely populated areas маланасе леныя 
раёны; The northern islands are sparsely 
populated. Паўночныя астравы малана се-
леныя.

population  n. насе льніцтва; adult/
working/rural population даро  слае/праца-
здо льнае/се льскае насе льніцтва; It’s a city 
with a population of over two million. Гэта 
горад з насельніцтвам больш за два мільёны 
чалавек; What is the population of Spain? Якое 
насельніцтва Іспаніі? 

populism  n. папулıзм
populist1  n. 1. папулı ст 2. hist. на-

ро  днік (у Расіі)
populist2  adj. 1. папулıсцкі 2. hist. 

наро дніцкі (у Расіі)
populous  adj. fml мнагалю дны, 

шматлю дны; густанасе  лены; Hong Kong is 
one of the most populous areas in the world. 
Ганконг – адна з самых густанаселеных тэ-
рыторый у свеце.

pop wine  n. сало дкае віно   (асабліва 
фруктовае)

porcelain1  n. 1. фарфо р 2. вы раб з 
фарфо ру

porcelain2  adj.  фарфо равы; porcelain 
cups фарфо равыя ку бкі

porch  n. 1. пад’е зд; по рцік 2. AmE вера н-
да; тэра са; They were sitting out on the porch. 
Яны сядзелі на верандзе.

pore1  n. 1. biol. по ра 2. geol. по ра, шчы ліна
pore2  v. 1. (over) сканцэнтрава  на выву-

ча ць, абду мваць; He pored over the books. Ён 
сядзеў над кнігамі. 2. (at/on/upon) абду м-
ваць, разважа ць; pore at a problem абду м-
ваць прабле му, разважа ць над прабле май

pork  n. 1. свінıна; a pork chop свіна я 
адбіўна я; a pork pie BrE піро г са свінıнай 
2. грубія н; свіння 

porky  adj. infml тлу сты, са льны; то ўсты
porn  infml = pornography
porno  adj. infml = pornographic; a 

porno movie парнаграфıчны фільм
pornographic  adj. парна гра-

фıчны
pornography  n. 1. парнагра фія; пар-

награфıчнае выда нне 2. сенсацы йны на ту-
ралıзм (у апісанні боек, катаванняў і да т.п.)

porosity  n. по рыстасць, наздрава  -
тасць, сıтаватасць

porous  adj. по рысты, наздрава ты, сıта-
ваты

porpoise  n. zool. марска я свіння 
porridge  n.  аўся ная ка ша
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port1  n. порт, га вань; a port of regis-
tration/home port порт прыпıскі; port admi-
nistration парто вая адміністра цыя; The ferry 
has just left the port. Паром толькі што па-
кінуў порт. ♦  any port in a storm у бу ру 
люба я га вань – ва ртая; любы  вы хад з бяды  – 
до бры

port2  n. партве йн (віно)
port3  v. comput. перано сіць (праграму з 

камп’ютара на камп’ютар)
portable  adj. перано сны; партаты ў ны; 

a portable lamp перано сная ля мпа; a por-
table television перано сны тэлевıзар

portage  п.  пераво зка, перапра ўка; 
перапра ва (судна) по цягам

portal1  n 1. fml or lit. парта л, гало ўны 
ўвахо д; дзве ры, варо ты 2. comput. інтэрнэ  т-
катало г спасы лак на ıншыя са йты 3. comput. 
парта л, вэб-рэсу рс

portal2  adj. парта льны
portend  v. прадрака ць, прадка зваць
porter  n. 1. насıльшчык; гру  зчык; 

I hailed the porter and then a taxi. Я паклікаў 
насільшчыка, а затым таксі. 2. BrE швейца р, 
бра мнік

portfolio  n. (pl. -os) 1. партфе ль, 
па пка 2. партфо ліа 3. партфе ль кашто ўных 
папе р

porthole  n. ілюміна тар
portion1  n. 1. ча стка, до ля; the larger 

portion of population бо льшая ча стка насе ль-
ніцтва 2. по рцыя; He ate a portion of soup. Ён 
з’еў порцыю супу. 3. archaic спа дчына; 
паса г; She received four hundred pounds for 
a portion. Яна атрымала чатырыста фунтаў 
стэрлінгаў у пасаг.

portion2  v. 1. (out) дзялı ць на ча  сткі, на 
до  лі; portion out land/property падзялı ць 
зямлю  /маёмасць 2. archaic надзяля  ць ча  ст-
кай маёмасці, гро  шай, зямлı  і да т.п.; the 
land portioned to the eldest son зямля  , яка  я 
даста лася старэ  йшаму сы  ну 3. archaic да-
ва  ць паса  г; portion a daughter да  ць паса  г 
дачцэ  

portrait1  n. 1. партрэ т; a port-
rait of the actor партрэ т акцёра; She’s been 
commissioned to paint Tom’s portrait. Ёй зака-
залі намаляваць партрэт Тома. 2. апіса нне, 
характары стыка

portrait2  adj. comput. партрэ т-
ны; вертыка льны

portrait display  n. comput. 
партрэ тны дыспле й; вертыка льны дыспле й

portray  v. 1. апıсваць, адлюстро  ўваць; 
ствара ць во браз 2. ствара ць партрэ т 3. ігра ць, 
прадстаўля ць (каго-н.) на сцэ не, у кіно  

Portuguese1  n. 1. партуга лец; пар-
туга лка; the Portuguese партуга льцы 2. пар-
туга льская мо ва; Do you speak Portuguese? 
Ты размаўляеш па-партугальску?

Portuguese2  adj. партуга льскі; Por-
tuguese wine партуга льскае віно 

pose1  n. 1. по за; пазıраванне; The Queen 
adopted a dignifi ed pose. Каралева прыняла 
велічную позу. 2. по за, прытво рства; He is 
always speaking about his deep interest in 
philosophy – it’s just a pose. Ён заўсёды га-
ворыць аб сваёй глыбокай зацікаўленасці 
філасофіяй – гэта толькі поза.

pose2  v. 1. ста віць (пытанне, праблему); 
Rising unemployment is posing serious 
problems for the administration. Павелічэнне 
беспрацоўя ставіць сур’ёзныя праблемы пе-
рад урадам. 2. пазıраваць 3. уяўля ць сабо й; 
з’яўля цца; pose a threat/danger/risk уяўля ць 
сабо ю пагро зу/небяспе ку/ры зыку

poseur  n. infml пазёр
posh  adj. infml шыко ўны; раско шны; бага- 

ты; This is the poshest shop in the town. Гэта 
самы раскошны магазін у горадзе; They had 
a posh time. Яны шыкоўна правялі час.

position1  n. 1. ме сца (знаходжання); 
размяшчэ нне, распалажэ нне; пазıцыя; in/out 
of position на сваıм/не на сваıм ме сцы 
2. стано вішча, стан; I’m not in the position to 
do it. У мяне няма магчымасці зрабіць гэта. 
3. fml ме сца, паса да 4. (on) пазıцыя, пункт по- 
гляду, адно сіны 5. паста ва; по за 6. sport 
паста ва, пазıцыя

position2  v. ста віць, расстаўля ць, раз-
мяшча ць

positive  adj. 1. пэ ўны, безумо  ўны, 
бясспрэ  чны; a positive refusal цвёрдая адмо - 
ва; a positive proof бясспрэ чны до каз 2. упэ ў-
нены; Are you sure? – Yes, I’m positive. Вы 
ўпэўнены? – Так, абсалютна. 3. стано ўчы, 
канструкты ўны; a positive reaction стано ў-
чая рэа кцыя; positive thinking канструкты ў-
ная ду мка 4. math., phys. дада тны

positively  adv. 1. безумо ўна, не сум-
не нна; я сна; дакла дна; бясспрэ  чна 2. рашу ча, 
катэгары чна; He positively refused to leave. Ён 
рашуча адмовіўся паехаць. 3. абсалю тна, 
зусıм, ца лкам; The statement is positively true. 
Заява абсалютна правільная.

positive vetting  n. BrE праве рка 
добранадзе йнасці
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positivism  n. philos. пазітывıзм; 
неапазітывıзм

positron  n. phys. пазітро н
possess  v. 1. улада ць, вало даць; possess 

oneself вало даць сабо ю; He was found guilty 
of possessing heroin. Яго абвінавацілі ў 
захоўванні гераіну. 2. ахо пліваць, авало дваць 
(пра пачуцці, настрой і да т.п.); What pos-
sessed you to do it? Што прымусіла цябе зра-
біць гэта?

possessed  adj. 1. (by, with) апанава ны 
(жаданнем, ідэямі і да т.п.); Tom was pos-
sessed with rage. Том быў разгневаны. 2. якı 
вало дае сабо й, захо ўвае вы трымку, спако й і 
да т.п. ♦ be possessed of smth. вало даць 
чым-н.; She was possessed of exceptional 
intelligence. У яе быў выключны розум.

possession  n. 1.  fml вало данне; be in 
possession of smth. быць улада  льнікам ча-
го  -н.; take/get possession of smth. набы ць 
што-н. 2. pl. possessions маёмасць, ула снасць 
♦ possession is nine tenths of the law ма-
ёмасць дыкту е зако ны; улада льнік на дзе вяць 
дзяся тых ма е ра цыю

possessive1  n. ling. прынале жны склон
possessive2  adj. ling. прынале жны; the 

possessive case прынале жны склон; pos ses-
sive pronouns прынале жныя займе ннікі

possibility  n. магчы масць, мажлı- 
васць; infi nite possibilities неабмежава ныя 
магчы масці; beyond the bounds of possibility 
па-за ме жамі магчы масці; exhaust all the 
possibilities вы чарпаць усе  магчы масці; 
explore/consider/investigate all the possibi li-
ties вывуча ць/разгляда ць/дасле даваць усе 
маг чы масці; The plan has great possibilities. 
План адкрывае вялікія магчымасці; There’s 
no possibility of recovery. Няма надзеі на 
папраўку.

possible  adj. магчы мы, мажлıвы; if at 
all possible калı нао гул магчы ма; as far as 
possible нако лькі магчы  ма; whenever pos-
sible калı ёсць магчы масць, калı магчы ма 
♦ as quickly/soon as possible як мага  хутчэ й

possibly  adv. магчы ма, мажлıва, 
вераго дна

post1  n. BrE по шта; by post па по шце
post2  v. BrE пасыла ць по штай ♦  keep 

smb. posted (about/on smth.) трыма  ць ка-
го  -н. у ку рсе спраў

post3  n. слуп (драўляны або металічны)
post4  n. 1. ме сца, паса да; apply for 

a post падава ць зая ву на паса ду; resign (from) 
a post звальня цца з паса ды 2.  mil. пост

postage  п. пашто выя выда ткі; po-
stage and packing BrE упако  ўка і перасы лка; 
postage and handling AmE перасы лка і 
сарціро ўка

postage stamp  п. fmlпашто - 
вая ма рка

postal  adj. пашто вы; a postal address 
пашто вы а драс; postal workers пашто выя 
рабо тнікі; an increase in postal charges 
павелічэ нне пашто вых выда ткаў ♦  go postal 
infml раззлава цца

postal ballot  n. BrE галасава нне 
па по шце

postal service  n. пашто вая слу ж ба
postal vote  n. BrE го лас па по шце 

(на выбарах)
postbag  n. BrE су мка паштальёна
postbox  n. BrE пашто вая скры  нка
postcard  n. пашто ўка; a picture 

postcard маста цкая пашто  ўка; Don’t forget to 
send us a postcard! Не забудзь прыслаць нам 
паштоўку!

postcode  n. BrE пашто вы код
poster  n. аф ша; по стар; плака т; The 

bedroom wall was covered in posters. Сцяна ў 
спальнi была абвешана постарамі.

poste restante  n. BrE аддзяле н-
не для карэспандэ  нцыі «да запатрабава  ння»

postgrad  infml = postgraduate
postgraduate  n. аспiра нт; a 

postgraduate course аспiранту ра
posthumous  adj. пасмяро тны; 

The medal was awarded posthumous. Медаль 
быў прысуджаны пасмяротна.

postindustrial  adj. постін-
дуст рыя льны

postman  n. (pl. -men) паштальён
postmark  n. пашто вы штэ  мпель
postmaster  n. нача льнiк пашто - 

вага аддзяле ння
postmistress  n. нача льнiк пашто - 

вага аддзяле ння (жанчына) 
postmodern  adj. постмадэрнавы, 

постмадэрнıсцкі
postmodernism  n. постма-

дэрнıзм
post-mortem  n. med. (таксама 

post-mortem examination) анатам раванне 
тру па, аўтапс я; do/conduct/carry out a post-
mortem рабıць анатамıраванне тру па; The 
post-mortem revealed that Mills had been 
strangled. Анатамiраванне трупа паказала, 
што Мiлз была задушана.

postnatal  adj. BrE, med. пасляро - 
давы
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post offi ce  n. по шта, пашто вае ад-
дзяле нне; a general post offi ce гало ўны 
пашта мт

post-operative  adj. med. пасля-
аперацы йны

post partum  adj. AmE, med. па-
сляро давы; post partum fever пасляро давая 
гара чка

postpone  v. (to/until) адкладваць, 
адтэрмiно ўваць; The match had to be post-
poned. Матч прыйшлося адкласцi.

postponement  n. адклада нне, 
адкла дванне, адтэрміно  ўка

postposition  n. ling. постпазıцыя
postscript  n. (to) пастскры птум
post-traumatic () adj. : post-

trau matic stress disorder посттраўматы чны 
стрэс

postulate1  n. fml пастула т
postulate2  v. fml тэарэты чна да-

пуска ць; пастулıраваць
posture1  n. 1. паста ва, по за (цела); a 

comfortable posture зру чная паста ва; 
upright/sitting/supine posture прама я/сядзя - 
чая/ляжа чая паста ва; Scoliosis can be the 
result of bad posture. Няправільная пастава 
можа прывесці да скаліёзу. 2. адно сіны; 
пазıцыя; the American posture toward 
terrorism адно сіны Аме рыкі да тэрары зму

posture2  v. fml рысава цца; выстаўля  ц-
ца; пазıраваць

post-war  adj. паслявае нны; econo-
mic conditions in post-war Britain эканам ч-
ныя ўмо вы ў паслявае ннай Брыта нii; the 
post-war period паслявае нны перы яд

postwoman  n. (pl. -women) паш-
тальён (жанчына)

pot1  n. 1. гаршчо к; кацяло к; (высо кая) 
кастру ля; бляша нка; сло iк; pots and pans 
кухо нны по суд; fl ower pot гаршчо к для кве- 
так, вазо н; a pot of jam сло iк варэ ння; a pot 
of paint бляша нка фа рбы 2. начны  гаршчо к 
3. лу  за (у більярдзе) ♦  go to pot infml раза-
ры  ц ца; заг нуць; ≅ вы лецець y трубу ; pot luck 
шанс; магчы масць, мажлıвасць; pots of mo-
ney BrE, infml шмат/ве льмi мно га грошай; 
They’ve got pots of money. У iх куча грошай; 
the pot calling the kettle black infml ≅ або е 
рабо е; адзıн друго га ва рты; аднаго  по ля я га-
да; два бо ты па ра

pot2  v. 1. саджа ць або  пераса джваць 
раслıны ў гаршчо к 2. заганя ць у лу зу шар (у 
більярдзе) 3. страля ць па жывёлах або   пту- 
шках

potable  adj. fml прыго дны для піцця , 
пітны ; potable water пітна я вада  

potash  n. chem. пата ш, вуглякıслы ка лій
potassium  n. chem. ка лій
potato  n. (pl. -oes) бу льба; бу льбiна; 

new potatoes малада я бу льба; boiled/fried 
potatoes ва раная/сма жаная бу льба; mashed 
potatoes бульбяно е пюрэ 

potato crisps  n. BrE чы псы
pot-bellied  adj. пуза ты, таўстапу зы
potboiler  n. infml 1. халту  ра 2. хал-

ту  ршчык
potent  adj. мо  цны, магу  тны; эфек-

ты  ўны
potential1  n. 1. патэнцыя л; nuclear 

potential я дзерны патэнцыя л 2. electr. напру - 
жанне, патэнцыя л; potential difference ро з-
насць патэнцыя лаў, напру жанне

potential2  adj. патэнцыя льны; a po ten-
tial threat to national security патэнцыя ль-
ная пагро за нацыяна льнай бяспе цы; poten-
tial customers патэнцыя льныя пакупнікı 
(кліенты)

potential energy  n. phys. патэн-
цыя льная эне ргія

potentially  adv. патэнцыя льна, па-
тэнцыйна

pothole  n. калдо біна, выбо іна
potted  adj. 1. гаршко вы, пакаёвы (пра 

расліны); a potted plant гаршко вая, пакаёвая 
расл на 2. BrE кансервава ны; potted meat 
мясны  паштэ т

potter1  n. ганча р
potter2  v. BrE бязмэ тна сно ўдацца, сла ня ц-

ца, бадзя цца; potter away one’s time ма рна 
тра ціць час

pottery  n. 1. кера міка, ганча рныя вы- 
рабы 2. ганча рная спра ва; pottery industry 
ганча рная вытво рчасць 3. ганча рня, ганча р-
ная майстэ рня

potty1  n. infml гаршчо чак (дзіцячы)
potty2  adj. infml : be potty about smth./

smb. страшэ нна захапıцца чым-н./кім-н.
pouch  n. 1. су мка, мяшэ чак, то рбачка; a 

tobacco pouch кiсе т, капшу к 2. zool. су мка (у 
сумчатых жывёл)

poulterer  n. гандля р сво йскай пту ш-
кай, дзічы най і да т.п.

poultry  n. 1. pl. сво йская, ха тняя 
 пту ш ка; poultry breeding птушкагадо ўля 
2. мя са сво йскай пту шкi

pounce  v. (on/upon) 1. налята ць, накıд-
вацца, атакава  ць 2. прыдзіра цца, чапля цца да 
ко жнай дро бязі; з ра дасцю хапа цца за памы л-
ку, про мах і да т.п. 
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pound1  n. 1. фунт (мера вагi = 453,6 г); 
Tom weighs about 130 pounds. Том важыць 
амаль 130 фунтаў; a pound of butter фунт ма с-
ла 2. (таксама pound sterling) фунт (стэ  р-
лiнгаў) (грашовая адзiнка) ♦  one’s pound of 
fl esh зако ннае, але  жо рсткае патрабава нне 
(платы, звароту чаго-н.)

pound2  v. 1. (at/against/on) мо цна біць, 
груката ць, калацıць (па чым-н.) 2. мо цна 
бıцца, калацıцца (пра сэрца) 3. (out) мо цна 
ігра ць на музы чным інструме нце

pound cake  n. AmE кекс або  торт 
(для прыгатавання якога патрабуецца па 
фунту кожнага з яго інгрэдыентаў)

pour  v. 1. лiць, налiва ць, улiва ць; улiва ц-
ца; Shall I pour you another cup of coffee? 
Налiць вам яшчэ кубачак кавы? 2. лıцца; It’s 
pouring with rain. Дождж лье як з вядра. 
3. (out) выка зваць, раскрыва  ць (пачуццi) 
4. (into) даць шмат гро шай (на што-н.); The 
company pours money into charity twice a year. 
Кампанія дае грошы на дабрачыннасць два 
разы на год. ♦  pour oil on troubled water(s) 
уздзе йнічаць заспакая  льна; уціхамıрваць; 
pour out one’s heart/soul раскрыва ць душу 

pouring1  n. 1. наліва нне; разліва  нне 
2. tech. разлıўка, разліццё; залıўка

pouring2  adj. 1. праліўны ; pouring rain 
праліўны  дождж, лıвень 2. разліва льны; 
разлıвачны

pout  v. 1. надзіма ць гу бы, кры ўдзіцца 
2. гавары ць (што-н.) з надзьму тым выглядам

poverty  n. бе днасць, гале ча; Thousands 
of children live in dire poverty. Тысячы дзяцей 
жывуць у страшнай галечы; abject/extreme 
poverty кра йняя/страшэ нная гале ча; alle-
viate/relieve poverty паме ншыць узро вень 
гале чы

poverty line  n. the poverty line 
(таксама the poverty level) нıжняя мяжа  
пражы тачнага мıнімуму; at/below the pover-
ty line на мяжы /ніжэ  й мяжы  гале чы

poverty-stricken  adj. 1. ве льмі 
бе дны 2. заняпа лы, убо гі; poverty homes убо- 
гае жыллё

POW  (скар. ад Prisoner of War) 
ваеннапало нны; Thousands of POWs died in 
the camps. Тысячы ваеннапалонных памерлi 
ў канцэнтрацыйных лагерах.

pow  interj. бух!; пах!; пых!; пух!
powder1  n. пу дра; gun powder по рах; 

washing powder пра льны парашо к ♦ keep 
your powder dry dated трыма й по рах сухıм; 

take a powder AmE, infml змы цца, уцячы , 
знıкнуць

powder2  v. 1. пу дрыць; powder oneself 
пу дрыцца 2. ператвара ць у парашо к

powdered  adj. 1. напу драны; pow-
dered hair напу драныя валасы  2. па рашко вы; 
powdered milk парашко вае/сухо е малако ; 
powdered sugar цукро вая пу дра

powder puff  n. пухо ўка
powder room  n. да мскi пако й
powdery  adj. 1. парашкападо бны 

2. рассы пісты; мя ккі; ры хлы 3. прыцяру ша-
ны; прыпу драны

power1  n. 1. здо льнасць, с лы; mental 
powers разумо выя здо льнасцi; I’ll do every-
thing in my power. Я зраблю ўсё, што мне пад 
сiлу. 2. c ла, моц; эне ргiя; сілкава нне; магу т-
насць; nuclear power а тамная эне ргiя; horse 
power ко нская с ла 3. ула да; паўнамо цтвы; 
be in power мець ула ду; seize/lose power 
захапıць/стра ціць ула ду; take/come to power 
прыйсц  да ўла ды; a party in power кiру ючая 
па ртыя; emergency powers надзвыча йныя 
паўнамо цтвы 4. дзяржа  ва; the great powers 
вял кiя дзяржа вы; an allied/enemy power саю з-
ніцкая/варо жая дзяржа ва ♦  more power to 
one’s elbow BrE, infml жада ць по спеху/уда чы 
каму -н.; the powers that be iron. ула дныя лю -
дзі; the (real) power behind the throne «ула -
да па-за тро нам»; няба  чная ўла да

power2  v. 1. прыво дзіць у дзе янне або    
рух 2. сілкава ць, забяспе чваць эне ргіяй
power up  phr.v. уключы  ць сілка-
ва  нне

power base  n. паліты чная падтры  м-
ка, апо ра ў час правядзе  ння кампа ніі

power boat  n. мато рны ка тар, мато р-
ная шлю пка

power cut  n. BrE адключэ нне 
электры чнасці

powerful  adj. магу тны (у розных 
знач.); a powerful consortium of European 
companies магу тны кансо рцыум еўрапе йскiх 
кампа нiй; powerful drug мо цны прэпара т; a 
powerful speech я ркая, перакана ўчая прамо ва

powerhouse  n. 1. мо цная гру па, 
групо ўка 2. мо цны, энергıчны чалаве к, зава-
да тар; завада тарка

powerless  adj. бясс льны; powerless 
to do smth. няздо льны рабıць што-н.; 
The Germans were powerless against the might 
of the Soviet Army. Немцы былi бяссiльныя 
супраць магутнасцi Савецкай Армii.

power plant  n. электраста нцыя
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power point  n. штэ псельная ра зе тка
power station  n. BrE электра-

ста  нцыя
power user  comput. кваліфікава ны 

карыста льнік
pp. (пiсьмовае скар. ад pages) старо нкi; See 

pp. 15–17. Глядзiце на с. 15–17.
PR  n. (скар. ад public relations) су вязi з 

грама дскасцю
practicable  adj. fml 1. якı магчы ма 

ажыццявıць; здзяйсня льны 2. кары сны
practical  adj. 1. практы чны (у роз-

ных знач.); practical experience практы ч ны 
во пыт, пра ктыка; a practical woman практы ч-
ная/дзелава я жанчы на; How much practical 
experience of working with computers do you 
have? Які ў вас практычны вопыт у рабоце з 
камп’ютарамі? 2. практы чны, зру чны; кары с-
ны; мэтазго дны; a practical table зру чны 
стол 3. істо тны, рэа льны; practical schemes 
рэа льныя пла ны 4. факты чны; цяпе -рашні 
♦ for all practical purposes практы ч на, 
факты чна

practicality  n. практы чнасць
practical joke  n. ро зыгрыш
practically  adv. 1. практы чна 2. фак-

ты чна, на са май спра ве; practically speaking 
па су тнасцi (гаво  рачы) 3. ама ль; She’s prac ti-
cally always late. Яна амаль заўсёды спазня-
ецца.

practice1  n. 1. пра ктыка (у розных 
знач.); put into practice ажыццяўля ць, 
здзяйсня ць 2. трэніро ўка; basketball practice 
баскетбо льная трэнiро ўка 3. прывы чка; звы- 
чай; it is standard/common practice гэ та 
станда ртная/звыча йная працэду ра ♦  be/get 
out of practice не мець пра ктыкі (у чым-н.); 
in practice на пра ктыцы

practice2  AmE = practise
practise  v. 1. практыкава цца, трэнi ра-

ва цца 2. займа цца пра ктыкай (медыцынскай, 
юрыдычнай) ♦ practise what you preach ≅ трэ- 
ба, каб сло вы не разыхо дзiлiся са спра вай

practitioner  n. практыку ючы ўра ч 
або  юры ст; a general practitioner ура ч агу ль-
най пра ктыкi, тэрапе ўт

praesidium  = presidium
pragmatic  adj. прагматы чны; 

a prag matic approach to the politics пра гма-
ты чны падыхо д да пал тыкi

pragmatics  n. ling. прагма тыка 
(раздзел семіётыкі)

pragmatism  n. fml прагма тыка
prairie  n. прэ рыя

praise1  n. (па)хвала ; She is always singing 
him praises. Яна вечна спявае яму дыфiрамбы.

praise2  v. хвал ць; The play was praised 
by the critics when it was fi rst shown. Крытыкi 
хвалiлi п’есу пасля прэм’еры. ♦ praise smb./
smth. to the skies ве льмі расхва льваць; узно  -
сіць каго -н./што-н. да нябёсаў

praiseworthy  adj. fml пахва льны, 
як  заслуго ўвае пахвалы 

pram  n. BrE дзіця чая каля ска
prance1  n. скачо к; курбе т
prance2  v. 1. гарэ знічаць, гарэ заваць; 

скака ць 2. гарцава ць
prang  n. ава рыя, сутыкне нне
prank  n. жарт; вы  хадка, вы  брык, сва-

во  ль ства
prankster  n. жартаўнıк; сваво льнік; 

гарэ за
prat  n. BrE, slang ду рань
prawn  n. крэве тка; a prawn sand wich 

бутэрбро д з крэве ткамi
praxis  n. (pl. -xes) philos. пра ктыка 

(у адрозненне ад тэорыі)
pray  v. мал цца; прас ць; pray (to God) 

for smth./smb. мал цца аб чым-н./кiм-н.; Let 
us pray for peace. Давайце памолiмся за мiр; 
They went to the mosque to pray. Яны пайшлi 
памалiцца ў мячэць.

prayer  n. 1. мал тва; Ann’s one prayer is 
that the children won’t suffer. Аніна малiтва – 
аб тым, каб дзецi не пакутавалi. 2. pl. prayers 
бо гаслужэ  нне, набажэ нства ♦ not have a 
prayer не мець нія кіх ша нсаў

prayer book  n. мал твеннiк, малі то ўнік
preach  v. 1. прапаве даваць (таксама пе-

ран.); Christ began to preach to large crowds. 
Хрыстос пачаў прапаведаваць вялiкiм натоў-
пам людзей. 2. чыта  ць про  паведзь 3. паву-
ча  ць, чыта ць мара ль ♦  preach to the conver-
ted ≅ лама цца ў адчы неныя дзве ры

preacher  n. 1. прапаве днік 2. свята р; 
па стар

preamble   n. fml прэа м-
була; прадмо ва, усту п; пача так

prearrange  v. падрыхто ўваць за -
гадзя, планава ць 

prearranged  adj. запланава ны, 
падрыхтава ны за гадзя; At a prearranged sig-
nal everyone stood up. Па ўмоўленым сiгнале 
ўсе ўсталi.

precarious  adj. 1. небяспе чны, ры-
зыко ўны 2. ненадзе йны, няпэ ўны; a pre ca-
rious peace ненадзе йны мiр
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precaution  n. (звыч. pl.) засцяро га; 
take precautions against smth. прыма ць ме -
ры засцяро гi су праць чаго -н.

precede  v. 1. папярэ дзiць 2. быць/
знахо дзiцца ўпе радзе 3. : (with) She preceded 
the discussion with a few words. Яна сказала 
не калькі слоў перад абмеркаваннем.

precedence  n. прыярытэ т, пер ша-
чарго васць; першынство , старшынство  ; in 
order of precedence па чарзе ; have/take 
precedence over быць больш ва жным/зна ч-
ным; займа ць больш высо кае стано вішча

precedent  n. прэцэдэ нт; without 
precedent як  не ма е прэцэдэ нту

precinct  n. 1. BrE раён (частка го-
рада, якая выкарыстоўваецца ў пэўных мэ-
тах); a shopping precinct гандлёвы цэнтр, 
паса ж; a pedestrian precinct ву ліцы (зо на) то ль-
кі для пешахо даў 2. (звыч. pl.) тэрыто рыя 
вако л буды нка (часта абгароджаная); the 
cathedral/college precincts тэрыто рыя царк-
вы /кале джа

precious  adj. 1. кашто ўны; precious 
stones кашто ўныя камянi, самацве ты; pre-
cious metals высакаро дныя мета лы 2. дарагı, 
любıмы; precious memories дарагıя ўспа-
мıны; my precious darling мой лю бы, дарагı, 
мıлы; This doll is very precious to me because 
it was my mother’s. Гэтая лялька вельмi 
дарагая мне, таму што яна належала маёй 
мацi.

precipice  n. абры ў; про рва, бе здань; 
be on the edge of a precipice стая ць на кра  
бе зданi (перан.)

precipitate1  n. chem. аса дак
precipitate2  adj. fml 1. імклıвы, імпэ т-

ны; precipitate retreat імклıвыя ўцёкі, ад-
ступ ле нне 2. рапто ўны, нечака ны; ху ткі; a 
precipitate drop in the temperature рэ зкае 
паніжэ нне тэмперату ры 3. неабду маны, не-
аба члівы, безразва жлівы

precipitate3  v. fml 1. скіда  ць, звяр-
га  ць 2. паскара ць, падганя ць, прыспе шваць

precipitation  n. 1. meteorol. апа д-
кі (пра дождж, снег і да т.п.); выпада нне 
апа дкаў; annual precipitation гадава я ко ль-
касць апа дкаў 2. chem. асяда нне

precipitous  adj. fml 1. круты , абры -
вісты 2. паспе шны; a precipitous decision 
паспе шнае рашэ  нне

precis1  n. (pl. precis) сц слы перака з; 
канспе кт, рэфера т; a concise and accurate 
precis сц слы i дакла дны канспе кт

precis2 pl. → precis1

precise  adj. 1. дакла дны; precise cal-
culations дакла дныя разл кi; at that pre cise 
moment у гэ ты са мы мо мант 2. акура т ны; 
пунктуа льны ♦ to be (more) precise каб быць 
больш дакла дным 

precisely  adv. 1. акура тна 2. дакла д-
на; at 10 o’clock precisely роўна ў 10 гадзiн 
3. зус м пра вiльна, ıменна/менавıта так, са-
праўды  (у адказе); So you advise me to wait 
a little? – Precisely. Дык вы параiлi б па-
чакаць? – Іменна так.

precision  n. дакла днасць; precision 
instruments дакла дныя iнструме нты

preclude  v. прадухіля  ць; перашка-
джа  ць, заміна ць

precocious  adj. 1. якı ра на развıўся; 
a precocious child не па гада  х развіто  е дзіця ; 
precocious talent та лент, якı ра на развıўся 
2. заўча сны; precocious maturity заўча сная 
ста ласць

precognition  n. fml прадба чанне
pre-Columbian  adj. якı  папя-

рэ  д нічае адкрыццю   Аме рыкі Калу мбам, да-
калу мбаў

preconceived  adj. прадузя ты; якı 
за гадзя сфармірава ўся (пра меркаванне, по-
гляд, перакананне і да т.п.); a preconceived 
opinion прадузя тая ду мка

preconception  n. прадузя тая 
 ду м ка, прадузя  тасць

precondition  n. перадумо  ва
preconsious1  n. psychol. падсвя-

до  масць
preconsious2  adj. psychol. падсвя-

до  мы
precursor  n. папярэ днік; папярэ д-

ніца; прадве снік; прадве сніца
predate  v. адбы цца да яко  га-н. чысла ; 

the house that predates World War II дом, 
які пабудава ны да Друго й сусве тнай вайны 

predator  n. zool. драпе жнiк
predatory  adj. 1. zool. драпе жны; 

predatory birds драпе  жныя пту  шкі 2. гра-
бе  ж ніцкі, рабаўнıцкі; драпе жны; a predatory 
war грабе жніцкая вайна 

predecease  v. law паме рці ране й (за 
каго-н.); John’s wife predeceased him. Жонка 
Джона памерла раней за яго.

predecessor  n. 1. папярэ днiк; The 
President inherited his economic problems from 
his predecessor. Прэзiдэнт атрымаў у спадчы-
ну эканамiчныя праблемы свайго папярэд-
нiка. 2. прадме т, якı заме нены ıншым; His 
new car is much faster than its predecessor. Яго 
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новая машына значна шпарчэйшая за па-
пярэднюю.

predestination  n. прадвызна-
чэ  нне; лёс; до  ля

predetermine  v. fml прадвызна-
ча  ць, прадраша ць; predetermine the cost of 
the house за гадзя вы значыць кошт до ма

predicate1  n. 1. ling. выка знiк 2. log. 
прэдыка т

predicate2  v. fml (on/upon) сцвяр джа ць; 
заяўля ць; рабıць зая ву

predication  n. 1. ling., log. прэды-
ка цыя 2. сцвярджэ нне

predicative  adj. ling. прэдыкаты ў ны; 
a predicative noun прэдыкаты ўны назо ўнік

predict  v. прадка зваць; It was pre dic ted 
that infl ation would rise. Было прадказана, 
што інфляцыя павялıчыцца.

predictable  adj. прадказа льны; The 
outcome of these experiments is not entirely 
predictable. Вынiк гэтых эксперыментаў не 
можа быць дакладна прадказальным.

prediction  n. прадказа нне; прагно з; 
праро цтва

predictive  adj. fml якı прадвяшча  е, 
прадка звае 

predictor  n. fml прадказа льнік
predispose  v. fml 1. схіля ць; pre-

dispose smb. to do smth. схіля ць каго -н. ра-
бıць што-н. 2. рабıць успрыма льным (да хва-
робы)

predisposition  n. fml (to/to wards) 
схıльнасць; predisposition to smth. схıль-
насць да чаго -н.

predominance  n. перава га; пана-
ва нне

predominant  adj. якı пера важа е, 
пану е, прэвалıруе

predominatе  v. пераважа ць, па-
на ва ць, дамінава ць; predominate over smb./
smth. панава ць над кім-н./чым-н.

pre-eminent  adj. fml надзвыча й-
ны; выклю чны; знакамıты

pre-empt  v. 1. апярэ дзіць (каго-н. у 
чым-н.); He was just about to congratulate the 
boss when she pre-empted him. Толькі ён 
сабраўся павіншаваць боса, як яна апя рэ-
дзіла яго. 2. AmE замянıць запланава ную 
тэлепрагра му; The scheduled programme was 
pre-empted by a special news bulletin. Запла-
наваную праграму замянілі спецы яльным 
вы пускам навін. 

pre-emption  n. comm. 1. ску пка 2. пе-
рава жнае пра ва купля ць (што-н.)

pre-emptive  adj. апераджа льны; 
a pre-emptive attack апераджа льны ўдар

preface1  n. (to) прадмо ва
preface2  v. 1. рабıць усту п; дава ць 

прадмо ву 2. з’яўля цца ўсту пам
prefer  v. аддава ць перава гу; I prefer tea 

to coffee. Я болей люблю чай, чым каву.
preferable  adj. (to) (са мы) ле пшы, 

найле пшы; яко му аддае цца перава га; He fi nds 
country life infi nitely preferable to living in 
the city. Ён лiчыць, што значна лепей жыць у 
сельскай мясцовасцi, чым у горадзе.

preference  n. (for) вы бар; перава га 
♦ give (a) preference to smb./smth. аддава ць 
перава гу каму -н./чаму  -н.; in preference to 
smb./smth. аддаючы  перава гу каму -н./чаму -н. 
(перад іншымі)

preferential  adj. найле пшы; па жа-
да ны, жада ны

preferment  n. fml павышэ нне па 
слу жбе

prefi x1  n. ling. прэ фiкс
prefi x2  v. ling. далуча ць да сло ва пры-

ста ўку, прэ фікс
prefi xal  adj. ling. прэфікса льны
prefi xation  n. ling. прэфікса цыя
pregnancy  n. цяжа рнасць; her 

third pregnancy яе  трэ  цяя цяжа рнасць; This 
drug should not be taken during pregnancy. 
Гэтае лякарства нельга прымаць у перыяд 
цяжарнасцi.

pregnant  adj. 1. цяжа рная; get/be-
come pregnant зацяжа раць 2. fml (with) по ў-
ны, бага ты (на што-н.) ♦ a pregnant pause/
silence шматзна чная па ўза/цішыня 

preheat  v. папярэ дне падагрэ  ць
prehistoric  adj. дагiстары чны; 

pre historic animals дагiстары чныя жывёлы
prehistory  n. 1. перадгісто  рыя 2. су-

ку пнасць зве стак пра гістары  чную эпо ху
prejudice1  n. (against) прадузя -

тасць, забабо ны, пры мхi 
prejudice2  v. 1. (against) настро й-

ваць прадузя та 2. fml шко дзіць, прычыня ць 
стра ту; псава ць

prejudicial  adj. fml (to) згу бны, 
шко дны

preliminary1  n. падрыхто ўчае ме ра-
прые мства, пе ршы крок; папярэ днія дзе янні 

preliminary2  adj. (to) папярэ днi; 
preliminary inquiries/talks папярэ днiя рас-
сле даваннi/перагаво  ры

prelude  n. 1. mus. прэлю дыя; Cho-
pin’s preludes прэлю дыi Шапэ на 2. усту п; 
пача так
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premature  adj. 1. дача сны, заўча  с-
ны; a premature birth заўча сныя ро ды 2. па-
спе шны, неабду маны; a premature decision 
паспе шнае/неабду манае рашэ  нне

premeditate  v. абду  мваць, пра-
ду  м ваць за гадзя

premeditated  adj. абду маны за- 
гадзя; наўмы сны; a premeditated murder 
наўмы снае заб о йства

premeditation  n. 1. абду мванне 
(чаго -н.) за гадзя 2. law наўмы снасць

premier1  n. прэм’е р-мінıстр (у га-
зетным стылі); the Irish Premier ірла ндскі 
прэм’е р

premier2  adj. 1. пе ршы; гало ўны; a 
premier dancer салıст бале та 2. пе ршы, са мы 
ра нні

premiere1  n. 1. theatre прэм’е ра 2. пры- 
ма, актры са на пе ршых ро лях

premiere2  v. дава ць прэм’е ру; упер-
шыню  выступа ць у гало ўнай ро лі

premise  n. philos., fml пасы лка; a false 
premise памылко вая пасы лка

premises  n. pl. 1. нерухо мая маё-
масць 2. памяшка нне; буды нак і тэрыто рыя, 
яка я прымыка е (прыляга е) да яго 

premium1  n. 1. страхавы  ўзнос 2. уз-
нагаро да, прэ мія; узнагаро  джанне; a premi-
um/bonus system прэмія льная сістэ  ма ♦ at a 
premium 1) якı карыста ецца вялıкім по -
пытам; ве  льмі кашто  ўны 2) вышэ  й за намі-
на  ль ную ва ртасць; put/place/set a premium 
on smb./smth. заахвочваць; падтры  мліваць 
каго -н./што-н.

premium2  adj. вышэ йшай я касці, 
вы шэ йшага гату нку; выклю чны

premonition  n. (of) прадчува нне; 
a premonition of danger прадчува нне не-
бяспекі; перасцяро га

prenatal  adj. даро давы
preoccupation  n. (with) заклапо -

чанасць; захо пленасць
preoccupied  adj. (with) заклапо -

чаны; захо плены (чым-н.); She was too pre-
occupied with her own problems to notice any-
thing around. Яна была так заклапочана сва-
імі ўласнымі праблемамі, што не заў важала 
нічога вакол.

preoccupy  v. непако іць, турбава  ць; 
захапля ць

preordained  adj. fml прадвы зна-
чаны, вы значаны напе рад

prep  n. BrE, infml падрыхто ўка дама ш-
няга зада ння (школьніка)

prepacked  adj. (таксама prepa cka-
ged) расфасава ны; prepacked goods расфаса-
ва ныя тава ры

prepaid  adj. апла чаны за гадзя
preparation  n. 1. падрыхто ўка; пры-

гатава нне; The preparations are complete. 
Пры гатаванні закончаны; A new edition is in 
preparation. Ідзе падрыхтоўка новага вы дан-
ня. 2. med. прэпарат

prepare  v. 1. рыхтава ць; рыхтава цца; 
падрыхто ўваць; падрыхто ўвацца, рабıць; pre-
pare a lesson рыхтава цца да ўро ка; She was 
preparing breakfast in the kitchen. Яна гата-
вала снеданне на кухні. 2. рабıць ле кі ♦ pre-
pare the ground (for smth.) рыхтава ць гле бу 
(для чаго -н.); The ministers prepared the 
ground for the negotiations. Міністры пад-
рыхтавалі глебу для перагавораў.

prepared  adj. (for) падрыхтава ны; 
гато вы; Everything was prepared for the party. 
Усё было падрыхтавана да прыёму гасцей; 
They were prepared to set off. Яны былі гатовы 
адправіцца ў дарогу.

preparedness  n. fml гато ўнасць, 
падрыхтава насць

prepayment  n. 1. папярэ дняя 
 ап ла та 2. ава нс

preponderance  n. перава га
preponderant  adj. fml якı пе ра-

важа е, даміну е
preposition  n. ling. 1. прыназо ўнік 

2. прэпазıцыя
prepositional  adj. ling. прыназо ў-

нікавы; a prepositional phrase прыназо ў-
нікавае словазлучэ  нне

preposterous  adj. абсу рдны, неда-
рэ чны, бязглу зды; The suggestion is prepo-
sterous. Гэтая прапанова – абсурдная.

prerecord  v. папярэ дне запіса ць 
(радыё-, тэлепраграму і да т.п.)

prerequisite  n. (for/of/to) fml 
перадумо  ва, прадпасы лка

prerogative  n. fml прэрагаты ва; 
прывілея; A president has the prerogative of 
pardoning criminals. Прэзідэнту належыць 
прэрагатыва памілавання злачынцаў.

preschool1  n. AmE дашко льная дзіця -
чая ўстано ва

preschool2  adj. дашко льны
prescribe  v. 1. (for) назнача ць, пра-

пıсваць (лякарства); If these don’t work, I’ll 
prescribe you something stronger. Калі гэта не 
дапаможа, я прапішу вам што-небудзь больш 
моцнае. 2. прадпıсваць; penalties prescribed 
by the law пакара нні, прадпıсаныя зако нам
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prescription  n. 1. прапıсанае ляка р-
ства; make up a prescription гатава ць ляка р-
ства 2. (for) рэцэ пт; a prescription for an-
tibiotics рэцэ пт на антыбіётык; available on 
prescription BrE/ available by pres cription 
AmE то лькі па рэцэ пце

prescriptive  adj. 1. fml загада ны, 
прадпı саны; prescriptive documents дырэк-
ты  ў ныя дакуме нты 2. ling. нарматы ўны; 
pres criptive grammar нарматы ўная грама -
тыка

preselect  v. папярэ дне адбіра ць
presence  n. 1. прысу тнасць; a massive 

police presence at a football match прысу т-
насць вялıкай ко лькасці паліцэ йскіх на фут-
бо льным ма тчы ; the UN presence прысу т-
насць во йскаў ААН 2. lit. што-н. таямнıчае, 
незямно е; бо ская альбо  чаро ўная сıла ♦ in 
the presence of smb./in smb.’s presence у 
прысу тнасці каго  -н.; the presence of mind 
прысу тнасць ду ху

present1  n. 1. суча снае, суча снасць; at 
present у суча сны мо мант, цяпе р, за раз; for 
the present паку ль, на гэ ты раз 2. ling. the 
present цяпе рашні час

present2  adj. 1. суча сны, цяпе рашні; да- 
дзены; present and past цяпе рашні і міну  лы; 
at the present time у цяпе рашні час; his pre-
sent address яго  цяпе рашні а драс; in the pre-
sent case у да дзеным вы падку; 2. прысу тны 
3. ling. цяпе рашні; the present tense цяпе -
рашні час ♦ all present and correct BrE усё ў 
пара дку

present3  n. падару нак; Christmas pre-
sents каля дныя падару нкі; birthday presents 
падару нкі на дзень нараджэ ння; This book 
was a present from my brother. Гэтая кніга 
была падарункам майго брата.

present4  v. 1. дары ць, падно сіць, уру-
ча ць; present a prize to the winner/present 
the winner with a prize уруча  ць прыз пера-
мо  ж цу 2. прадстаўля  ць; пака зваць, падава ць, 
прад’яўля ць; present a report/evidence прад-
стаўля ць дакла д/до казы; present one’s pas-
sport/tickets прад’яўля ць па шпарт/біле ты 
3. перадава ць, пасыла ць; present one’s 
apologies прыне сці прабачэ  нні; present one’s 
compliments вы казаць паша ну 4. знаёміць, 
прадстаўля ць; He was presented to the Queen. 
Ён быў прадстаўлены каралеве. 5. пака зваць, 
дава ць спекта кль; The National Theatre is 
presenting a new production of “Hamlet”. 
Нацыянальны тэатр паказвае новую пас та-
ноўку «Гамлета».

presentable  adj. прысто йны; рэс-
пекта бельны; самавıты

presentation  n. 1. паднясе нне, па-
дава нне, уручэ  нне, дарэ  нне; The presentation 
of awards began after the President’s speech. 
Уручэнне ўзнагарод пачалося пасля вы ступ-
лення прэзідэнта. 2. прэзента цыя; The pre-
sentation of a new product will take place in the 
afternoon. Пасля абеду адбудзецца прэзен-
тацыя новага прадукту. 3. прадстаўле нне, 
пака з, пастано ўка (спектакля)

present-day  adj. суча сны, цяпе -
раш ні; present-day fashions суча сная мо да; 
present-day Europe суча сная Еўро па

presenter  n. 1. BrE вяду чы тэ ле- і ра -
дыёпраграм 2. той, хто ро біць прэзента цыі 

presently  adv. 1. ху тка, за раз; He’ll be 
here presently. Ён хутка будзе тут. 2. у цяпе -
рашні час, цяпе р; He’s presently writing a 
book. Ён цяпер піша кнігу.

present participle  n. ling. дзе е-
прыме тнік цяпе рашняга ча су

present tense  n. ling. (таксама the 
present) цяпе рашні час

preservation  n. (of) захава нне, ахо- 
ва; the preservation of works of art ахо ва 
маста цкіх тво раў; the preservation and con-
servation of wildlife ахо  ва і захава  нне пры-
ро  ды

preservative  n. кансерва нт; This 
milk doesn’t contain any artifi cial preservatives. 
Гэтае малако не ўтрымлівае ніякіх кан сер-
вантаў.

preserve1  n. 1. варэ нне 2. pl. preserves 
кансервава ная садав на або  гаро дніна 3. за-
паве днік

preserve2  v. 1. ахо ўваць, захо ўваць; 
пад тры мліваць; preserve national traditions 
захо ўваць нацыяна льныя трады цыі; I think 
these traditional customs should be preserved. 
Я лічу, што трэба захаваць гэтыя трады цый-
ныя звычаі. 2. аберага ць; preserve rare 
species from extinction аберага ць рэ дкія вıды 
ад выміра ння 3. кансервава ць, нарыхто ўваць 
у запа с

preserver  n. захава льнік
preset  v. (preset) за гадзя ўстана ў-

ліваць
preside  v. (at/over) старшы нстваваць, 

быць старшынёй; John was asked tо preside at 
the committee meeting. Джона папрасілі стар-
шынстваваць на сходзе камітэта.

presidency  n. 1. прэзідэ  нцтва 
2. старшы  нства
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president  n. 1. (таксама President) 
Прэзідэ  нт (дзяржавы); the President of 
France Прэзідэ  нт Фра нцыі; President Aba-
ma прэзідэ  нт Аба ма 2. старшыня  (суда, жу-
ры, сената) 3. прэзідэ  нт, старшыня  праўле н-
ня (банка, кампаніі і да т.п.)

president-elect  (pl. presidents-
elect) n. абра ны прэзідэ  нт, якı яшчэ  не заня ў 
паса ду

presidium  n. прэзıдыум
press1  n. 1. (часта the press, the Press) 

друк, прэса; local/national/foreign press мя с-
цо вая/нацыяна льная/заме жная прэ са; the fre-
edom of the Press/press freedom свабо да 
 дру  ку; be in the press быць у дру  ку 2. дру-
ка  р скі стано  к 3. друка рня, выдаве цтва; Ox-
ford University Press выдаве цтва Ó ксфар д-
скага ўніверсітэ  та 4. цісканıна, таўкатня  
5. прасава нне; give smth. a press вы пра са-
ваць што-н.

press2  v. 1. цıснуць; прыціска ць; press the 
button націска ць на кно пку; press juice out 
of a lemon выціска  ць сок з лімо  на 2. праса-
ва ць 3. насто йваць, патрабава ць, прымуша ць; 
дамага цца; The bank is pressing up for a quick 
decision. Банк патрабуе ад нас хуткага ра-
шэння; time presses/is pressing час не ча ка е 
4. навя зваць, ста віць у ця жкае стано вішча; 
We are pressed for time. У нас няма часу. 
♦ press smth. home перако н ваць, упэ ўніваць; 
насто йваць на чым-н.
press down  phr.v. прыціска ць
press forward  phr.v. прабіва ц-
ца, ру хацца, праціска цца напе рад
press in  phr.v. 1. уціска ць; пра пх-
ваць 2. уціска цца; праціска  цца; прапіха цца
press on  phr.v. infml спяша цца; па-
спяша цца
press up  phr.v. 1. адціска ць, цяснць 
2. то ўпіцца

press agency  n. аге нцтва дру ку; 
газе тнае аге нцтва; інфармацы йнае аге нцтва

press agent  n. 1. прадстаўнıк (фір-
мы, кіназоркі і да т.п.) па су вязях з прэ сай, 
грама дскасцю і да т.п.; аге нт па дру ку і рэкла- 
ме 2. склада льнік рэкла  мных аб’я ў

press box  n. ме сца для прадстаў ні-
ко ў прэ  сы (на стадыёне)

press conference  n. прэс-кан-
фе рэ нцыя

press gallery  n. ме сцы для прад-
стаўніко ў дру ку (у парламенце, на з’ез дах і 
да т.п.)

pressing1  n. прэ сінг; ціск

pressing2  adj. 1. тэрміно вы, неадкла д-
ны; пıльны, неабхо дны; pressing need пıль-
ная патрэ ба 2. насто йлівы; since you are so 
pressing калı вы так насто йваеце

pressman  n. (pl. -men) BrE, infml 
журналıст; рэпарцёр

press offi ce  n. прэс-бюро 
press offi cer  n. прэс-аташэ 
press release  n. прэс-рэлıз, каро ткае 

афіцы йнае паведамле  нне для сро дкаў ма са-
вай інфарма цыі

press secretary  n. прэс-сакрата р
pressure1  n. 1. ціск; atmospheric/blood 

pressure атмасфе  рны/крывяны   ціск 2. на - 
ціск; прыцı ск 3. уздзе  янне, уплы  ў, на  ціск 
4. ця  ж кае стано  вішча, склада  ныя абста  віны 
5. пры гнёт; ціск; pressure of taxation па-
датко  вы прэс ♦ put pressure on smb. рабı ць 
на  ціск на каго  -н.; under pressure пад на  -
ціскам; I did it under pressure. Я зрабіў гэта 
пад прымусам.

pressure2  v. ака зваць на ціск, уплы ў (на 
каго-н.)

pressure cooker  n. скарава рка
pressurize, BrE -ise  v. 1. BrE (into) 

ака зваць на ціск, уплы ў; прымуша ць 2. tech. 
герметызава ць; падтры  мліваць павы шаны 
ціск

prestige1  n. прэсты ж; аўтарытэ  т
prestige2  adj. прэсты жны; a prestige 

car шыкоўны аўтамабıль
prestigious  adj. аўтарытэ тны, прэ-

сты жны; a prestigious job прэсты жная рабо -
та; a prestigious university прэсты жны ўні-
вер сітэт; a prestigious writer праслаўлены 
пісь меннік

presumably  adv. магчы ма, вера-
го дна

presume  v. 1. меркава ць, дапуска ць 
2. асме львацца, адважвацца 3. (on/upon) fml 
злоўжыва ць

presumption  n. 1. меркава нне, 
дапушчэ  нне 2. саманадзе йнасць, высакаме р-
насць 3. law прэзумпцыя; the presumption of 
innocence прэзумпцыя невінаватасці

presumptive  adj. 1. law меркава- 
ны; прэзумпцы йны 2. магчы мы, вераго дны; 
дапушча льны

presumptuous  adj. fml (занадта) 
самаўпэ ўнены/ саманадзе йны; высакаме  рны; 
бесцырымо нны

presuppose  v. fml 1. лічы ць, выка з-
ваць здага дку, меркава нне 2. мець пе ра думо  -
вай, прадугле джваць
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presupposition  n. fml меркава н-
не, дапушчэ  нне

pre-tax  adj. налıчаны да вы платы 
пада ткаў

pretence  n. BrE 1. (of) прытво рства, 
падма н 2. (to) прэтэ нзія; make no pretence 
не прэтэндава ць

pretend  v. 1. прыкıдвацца, рабıць вы -
гляд; We’re not really sisters; we were just pre-
tending. На самай справе мы не сёстры; мы 
толькі рабілі выгляд. 2. (звыч. пра дзяцей) 
гуля ць; уяўля ць сябе  кім-н. (у гульні); Let’s 
pretend to be astronauts. Давайце гуляць у 
касманаўтаў. 3. прэтэндава ць (звыч. у адм. і 
пыт. ск.); The picture does not pretend to be a 
great work of art. Карціна не прэтэндуе 
называцца шэдэўрам.

pretender  n. 1. прэтэндэ нт, якı не ма е 
зако нных право ў 2.  прытво ршчык, падма н-
шчык

pretense  AmE = pretence
pretention  n. прэтэ нзія
pretest1  n. 1. папярэ дні экза мен; залıк 

2. папярэ дняе абсле даванне
pretest2  v. 1. папярэ дне экзаменава ць 

2. папярэ дне абсле даваць
pretext  n. (for) (выдуманая) прычы -

на, зачэ пка, падста ва; We’ll have to fi nd a 
pretext for not going to the party. Нам трэба 
бу дзе выдумаць прычыну, каб не пайсці на 
вечар.

pretonic  adj. ling. пераднаціскны 
pretty1  adj. 1. прыго жанькі, ла дны, пры-

ва бны (пра дзяцей, жанчын, маленькія рэ чы) 
2. мıлы, чаро ўны, цудо ўны; a pretty park 
цудо ўны парк; pretty fl owers цудо ўныя кве т-
кі 3. іron. вясёленькі, нішто   сабе ; А pretty 
mess you’ve made of it. Ну і ка шу ты заварыў. 
♦ as pretty as a picture dated прыго жы як 
карцıнка (карцıна); a pretty penny dated кру г-
ленькая су ма

pretty2  adv. даво лі, до сыць; The concert 
was pretty good. Канцэрт быў даволі добры. 
♦ pretty much/well infml ве льмі, у зна чнай 
сту пе ні; ама ль; He draws pretty well. Ён ма-
люе вельмі добра; be sitting pretty infml до б-
ра ўладкава цца; быць у вы гадным стано -
вішчы

prevail  v. 1. (in/among) пераважа ць, 
прэвалıраваць 2. fml (against/over smth.) адо -
лець, асıліць (што-н.); перамагчы , узя ць верх 
(пра меркаванні, погляды) 3. : prevail on/
upon smb. to do smth. fml перакана ць каго -н. 
зрабıць што-н.

prevailing  adj. якı  пераважа  е; пера-
ва жны; якı  пану е

prevalent  adj. (among, in) (шыро ка) 
распаўсю джаны

prevent  v. 1. папярэ  джваць, прадухі-
ля  ць; prevent crime папярэ джваць злачы н-
насць; prevent an accident прадухілıць ня-
шча сны вы падак 2. (from) заміна ць, пераш ка-
джа ць, не дазваля ць; The rain prevented us from 
coming. Дождж перашкодзіў нам прыйсці.

prevention  n. прадухіле  нне; папя-
рэ  дж ванне; засцяро га; accident/crime pre-
ven tion папярэ джванне ава  рыі/злачы нства 
♦ prevention is better than cure BrE хваро бу 
лягчэ й папярэ дзіць, чым вы лечыць

preventive  adj. прэвенты ўны; папе-
раджа льны, засцерага льны; прафілакты чны; 
preventive medicine прафілакты  чная меды-
цы на; a preventive war прэвенты ўная вайна 

preview1  n. папярэ дні прагля  д (кі на-
фільма, спектакля і да т.п.)

preview2  v. папярэ дне прагляда  ць 
(кінафільм, спектакль і да т.п.)

previous  adj. 1. папярэ дні; She has 
two children from a previous marriage. У яе 
двое дзяцей ад папярэдняга шлюбу. 2. заўча с-
ны, паспе шны; They have been a little too 
previous. Яны крыху паспяшаліся.

previously  adv. папярэ дне, за гадзя; 
ране й, не калі; Previously he had lived in 
London. Дагэтуль ён жыў у Лондане.

pre-war  adj. перадваенны, давае нны; 
pre-war Belarus давае нная Белару сь

prey1  n. 1. ахвя ра (пра чалавека) 2. здабы -
ча (пра звера, птушку); birds of prey драпе ж-
ныя пту шкі ♦ be/fall prey to smth. fml быць/
па сці ахвя рай чаго -н.

prey2  v. (on/upon) 1. палява ць, лавıць; 
Cats prey on birds and mice. Каты ловяць 
птушак і мышэй. 2. гра біць; вымага ць; жыць 
за чужы  кошт; ашу кваць ♦ prey on smb.’s 
mind му чыць (пра думкі, пачуцці, турботы і 
да т.п.)

price1  n. 1. цана ; a high/reasonable price 
высо кая/уме раная цана; at a low price та нна; 
a market price ры начная цана ; a price for 
smth. цана  за што-н.; a price of smth. цана  
чаго -н.; What’s the price of this? Колькі гэта 
каштуе?; The price of oil has increased con si-
derably. Цана на нафту значна павялічылася; 
prices are rising/going up цэ ны расту  ць 
2. кашто ўнасць, цэ ннасць; значэ  нне (чаго-н.) 
♦ at any price любо й цано й (дасягнуць мэ-
ты); at a price за вялıкую цану, до рага; 
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beyond price цаны  няма  (каму-н./чаму-н.); 
бясцэ нны, неацэ нны

price2  v. 1. вызнача ць цану ; ацэ  ньваць; 
ука зваць цану  на тава ры; The pictures have 
not been priced yet. Цана карцін яшчэ не 
вызначана. 2. прыцэ ньвацца ♦ price oneself/
smth. out of the market залама ць ве льмі 
высо кую цану 

price controls  n. pl. econ. кан-
тро ль над цэ намі

priceless  adj. 1. бясцэ нны, неацэ нны; 
priceless antiques бясцэ нны антыкварыя т 
2. infml сме шны, заба ўны

price list  n. прайс-ліст, прэйскура нт, 
спіс цэн (на ўсе тавары і паслугі)

price war  n. «вайна  цэн»; цэ навая 
канкурэ нцыя

pricing  n. цэнаўтварэ нне
prick1  n. 1. уко л, прако л 2. след ад уко ла 

3. боль ад уко ла 
prick2  v. 1. (with) кало ць, прако лваць; 

пратыка ць; Prick holes in the paper with a pin. 
Пракаліце шпількай дзірачкі ў паперы. 
2. (on) укало ць; укало цца; адчу  ць боль; She 
pricked her fi nger on the needle. Яна ўкалола 
палец іголкай. 3. кало цца; вы клікаць боль 
♦ prick one’s conscience/your conscience 
pricks you адчува ць дако ры сумле ння; prick 
(up) one’s ears 1) наста віць/натапы рыць ву шы 
(пра жывёл) 2) навастры  ць ву шы; ува жліва 
слу хаць 

prickle1  n. калю чка
prickle2  v. адчува ць пако лванне
prickly  adj. 1. калю чы; prickly bushes 

калю чыя кусты  2. якı адчува е пако лванне, 
калаццё; a prickly sensation адчува  нне па-
ко  л вання 3. якı прычыня е турбо ты 4. infml 
запа льчывы; раздражня льны; зласлıвы; He was 
in a very prickly mood that morning. Ён быў 
вельмі раздражнёны той раніцай.

pride1  n. 1. го  рдасць (у розных знач.); 
take (a) pride in smth. ганары  цца чым-н.; 
This picture is the pride of the collection. 
Гэтая карціна – гордасць калекцыі. 2. па-
чуц цё ўла  с най го  днасці; самапава  га 3. са ма-
лю  бства; fal se pride фанабэ  рыя, ганары  с-
тасць 4. прадме  т го  рдасці; This student is our 
university’s pride. Гэты студэнт – гор дасць 
нашага ўнівер сі тэ та. 5. the pride найвышэ  й-
шая ступе  нь, ро  с к віт; in the pride of youth/
years у ро  сквіце юна  цтва/гадо  ў ♦ pocket/
swallow one’s pride утаймава  ць сваю   го  р-
дасць; pride goes before a fall ганарлı васць 
да дабра   не давядзе  

pride2  v. ганары цца; pride oneself on 
smth./on doing smth. ганары цца чым-н.; He 
prides himself on being independent of his 
parents. Ён ганарыцца сваёй незалежнасцю 
ад бацькоў.

priest  n. 1. свяшчэ  ннік, свята р; a parish 
priest кюрэ  2. жрэц; a high priest вярхо ўны 
жрэц

priestess  n. жры ца
prig  n. педа нт; фармалıст; самазадаво ле-

ны чалаве к
priggish  adj. педанты  чны; самазада-

во  лены
prima ballerina  n. пры ма-

балеры на
primacy  n. fml першынство ; вяршэ н-

ства
prima donna  n. прымадо нна
primarily  adv. папярэ дне; галоў-

ным чынам
primary1  n. папярэ днія вы бары; the 

presidential primaries папярэ днія прэзідэ н ц-
кія вы бары

primary2  adj. 1. першапачатко вы, са -
мы ра нні, пе ршы; a primary source пер ша-
крынıца 2. элемента рны, пачатко вы; a pri-
mary school пачатко вая шко ла (у Вяліка бры-
таніі – ад 5 да 11 гадоў) 3. асно ўны, най важ-
не й шы; a matter of primary impor tance 
спра ва першапачатко вай ва жнасці 4. ling. 1) ка-
ранёвы; a primary word каранёвае сло ва 
2) асно ўны; a primary stress гало ўны на ціск

prime1  n. ро сквіт; in the prime of life 
у ро сквіце сіл

prime2  adj. 1. пе ршы, зыхо дны; prime 
cost сабеко шт; a prime number math. про с-
тая лıчба 2. гало ўны, асно ўны; Smoking is the 
prime cause of heart disease. Курэнне – галоў-
ная прычына захворвання сэрца. 3. найле пшы

prime3  v. інструктава ць; за гадзя забя с-
пе ч ваць зве сткамі ♦ prime the pump стыму-
лява ць рост эканамıчнай акты ўнасці

prime minister  n. (таксама 
Prime Minister) прэм’е р-мінıстр

prime time  n. прайм-тайм; найле п-
шы і самы дарагі эфірны час на радыё і тэле-
ба чанні

primitive  adj. 1. першабы тны; pri mi-
tive man першабы тны чалаве  к 2. прыміты ў-
ны, про сты; primitive tools made from stones 
прыміты ўныя інструме нты, зро бленыя з ка- 
меню 3. старамо дны

primrose  n. bot. першацве т, пры -
мула ♦ the primrose path lit. шлях, усы паны 
ру жамі
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prince  n. 1. прынц; Prince Albert прынц 
Альбе рт; the royal prince насле дны прынц; 
старэ йшы сын караля ; Regent Prince прынц-
рэ гент; the Prince of Wales прынц Уэ льскі 
(наследны прынц у Англіі); the Prince Con-
sort прынц-кансо рт (у Англіі) 2. lit. выда тны 
дзе яч; чалаве к выклю  чных я касцей; the 
prince of poets цар паэ таў 3. «каро ль»; the 
prince of swindlers (rogues) joc. каро ль мах-
ляро ў

Prince Charming  n. hum. чаро ў-
ны прынц; Linda is still waiting for her Prince 
Charming. Лінда ўсё яшчэ чакае свайго 
прынца.

princess  n. прынцэ са; Prin-
cess Diana прынцэ  са Дыя на

principal1  n. 1. BrE рэ ктар; дырэ  ктар 
(каледжа, школы) 2. капітал 3. вяду чы акцёр 
або  музыка нт

principal2  adj. 1. гало ўны, асно ўны; 
The principal character in the book is called 
Scarlett. Галоўную гераіню кнігі завуць 
Скарлет. 2. ling. гало ўны; prin cipal clause 
гало ўны сказ; principal forms of the verb 
асно ўныя фо рмы дзеясло ва

principle  n. 1. но рма, асно ўнае пра ві-
ла (паво дзін); пры нцып (у розных знач.); a man 
of principle прынцыпо вы чалаве к; a man wi th-
out principles беспрынцы пны чалаве к; on 
principle прынцыпо ва; stick to one’s prin-
ciples прытры млівацца сваıх пры нцыпаў 
2. пры нцып, асно ва, зако н; Archimed’s prin-
ciple зако н Архіме да; the principle of uni-
versal gravitation зако н сусве тнага прыцяг не н-
ня 3. пры нцып (работы), асно ва (дзеяння, 
кан струкцыі) ♦ in principle у пры нцыпе

print1  n. 1. адбıтак, след (таксама пе ран.) 
2. друк (у розных знач.); in print 1) у дру  ку 
2) у про дажы (пра кнігу, часопіс і да т.п.); 
out of print распрада дзена (пра кнігу і да т.п.) 
3. шрыфт; in bald/small print буйны м/дро б-
ным шры фтам 4. гравю ра, эста мп 5. паркаль; 
a cotton print dress паркалёвая набіўна  я су-
ке  н ка 6. ко пія фатагра фіі

print2  v. 1. адбіва цца, пакіда ць след (так-
сама перан.) 2. друкава ць (у розных знач.) 
3. піса ць друкава нымі лıтарамі 4. публікава ць, 
змяшча ць у дру ку 5. пяча таць (фатаграфіі)
print off  phr.v. раздрукава ць (на 
кам п’ю тары)
print out  phr.v. = print off

printer  n. 1. друка р 2. comput. пры н-
тар; a colour/laser printer каляро вы/ла зерны 
пры нтар

printing  n. 1. друкава нне; a printing 
and publication department рэдакцы йна-
выдаве цкі аддзе л 2. друкава нае выда нне

printout  n. comput. (камп’ю тарная) 
раздруко ўка

prior  adj. 1. папярэ дні; I have a prior 
arrangement. Я ўжо абяцаў (дамовіўся) (у ад-
каз на прапанову). 2. перава жны; have a 
prior claim мець перава жнае пра ва

priority  n. 1. прыярытэ т 2. перша-
чар го васць; тэрміно  васць; a top priority най-
важне йшая спра ва

prison  n. 1. турма ; put smb. in prison 
пасадзıць каго -н. у турму ; be in prison знахо  -
дзіцца ў зняво ленні/турме ; be sent to prison 
быць прыгаво раным да турэ мнага зняво лен-
ня; escape from prison уцячы  з турмы  ; He 
will be released from prison next week. Яго вы-
пусцяць з турмы на наступным тыдні. 2. тур-
ма , няво ля; зняво ленне

prisoner  n. зняво лены; пало нны; poli-
tical prisoners паліты чныя зняво леныя; take 
smb. prisoner узя ць каго -н. у пало н; keep/
hold smb. prisoner трыма ць каго -н. у пало не

prisoner of conscience  n. вя -
зень сумле ння

prisoner of war  n. ваеннапа лонны
pristine  adj. 1. чы сты 2. некрану ты, 

несапсава ны
privacy  n. 1. адасо бленасць 2. кан фі-

дэнцыя льнасць
private1  n. 1. BrE, mil. (таксама priva-

te soldier) радавы  2. pl. privates infml во н ка-
выя палавы я о рганы ♦ in private канфі дэн-
цыя льна, сакрэ  тна

private2  adj. 1. асабıсты, прыва тны; 
private life асабıстае жыццё; private pro-
perty прыва тная ўла снасць 2. канфідэнцы я ль-
ны, закры ты; private viewing закры ты пра-
гля д 3. цıхі, адасо блены

private company  n. comm. 
прыва тная кампа нія

private enterprise  n. comm. 
прыва тнае прадпрые мства

privately  adv. прыва тна; асабıста; 
канфідэнцыя  льна, сакрэ  тна

privation  n. fml няста ча
privatization, -isation  n. пры-

ва тызацыя
privatize, BrE -ise  v. прыватызава ць, 

перадава ць ва ўласнасць
privilege1  n. прывіле я (у розных 

знач.); it’s my privilege я ма ю го нар; the 
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privilege of Parliament дэпута  цкая недаты-
ка  льнасць

privilege2  v. fml дава ць прывіле ю
prize1  n. прэ мія; прыз; узнагаро  да; the 

Nobel Prize Но белеўская прэ мія
prize2  adj. 1. прызавы ; прэміяльны 2. уз-

нагароджаны 3. варты ўзнагароды
prize3  v. (for) высо ка цанıць, ацэ  ньваць
prizewinner  n. прызёр
pro  n. (pl. pros) infml прафесіяна л; You 

read that like a pro. Ты чытаеш гэта як пра-
фесіянал. ♦ the pros and cons аргуме нты або  
галасы  «за» і «су праць»

probability  n. імаве рнасць, магчы- 
масць; in all probability напэ ўна, ма быць, му- 
сіць

probable1  n. (for) магчы мы вы бар; 
магчы мы кандыда т і да т.п.

probable2  adj. імаве рны, магчы мы; 
highly/most probable найбо льш вераго дны; 
A victory doesn’t seem probable at this stage. 
Перамога не здаецца магчымай на дадзеным 
этапе.

probably  adv. напэ ўна, му сіць, віда ць; 
Probably, the best way to learn Spanish is by 
actually going to live in Spain. Магчыма, самы 
лепшы спосаб вывучыць іспанскую мову – 
гэта пажыць у Іспаніі.

probation  n. 1. law умо ўнае асуджэ н-
не; He was given two years’ probation. Яму 
далі два гады ўмоўна. 2. выпрабава нне; ста-
жыро ўка; выпрабава льны тэ  рмін

probationer  n. 1. стажо р; стажо  рка 
2. умо ўна асу джаны

probe1  n. 1. рассле даванне 2. med. зонд; 
зандзıраванне

probe2  v. 1. рассле даваць 2. med. зан-
дзıраваць

probity  n. сумленнасць
problem1  n. 1. прабле ма, пыта нне; 

the housing problem жыллёвае пыта нне 2. 
пра бле ма, ця жкасць; solve a problem вы ра-
шыць прабле му; fi nancial problems фіна н са-
выя прабле мы 3. math. зада ча ♦ have a prob-
lem with smth. мець прабле му з чым-н.; no 
problem infml вядо ма, безумо ўна (у адказ на 
просьбу)

problem2  adj. ця жкі, прабле мны; a 
problem child прабле мнае дзіця 

problematic(al) () adj. прабле-
ма ты чны

procedure  n. працэду ра; emergency/
disciplinary procedures надзвыча йныя/дыс-
цып ліна рныя працэду ры

proceed  v. 1. (with) праця гваць рабıць 
пача тае; Please proceed with your report. Калі 
ласка, чытайце ваш даклад далей. 2. fml ісцı, 
накіро ўвацца; proceed on a journey праця г-
ваць падаро жжа 3. аднаўля ць, перахо дзіць 
(да чаго-н.); прыступа ць (да чаго-н.)

proceeding  n. 1. pl. proceedings пра -
цы, запіскі 2. пасяджэнне

process1  n. 1. працэ с (у розных знач.); 
the digestive process стравава льны працэ  с 
2. цячэ нне, рух, ход; in process of time з ця -
гам ча су

process2  v. 1. comput. апрацо ўваць; 
process information апрацо ўваць інфарма цыю 
на камп’ю тары 2. апрацо ўваць; process 
leather апрацо ўваць ску ру; processed cheese 
пла ўлены сыр

procession  n. працэ сія, шэ сце; a fune-
ral procession пахава льная працэ  сія

processor  n. comput. працэ  сар
proclaim  v. 1. абвяшча ць; proclaim 

a holiday абвясцıць свя та; His son was im me-
diately proclaimed King. Яго сына адразу аб-
вясцілі каралём. 2. fml све дчыць, пака зваць; 
His accent proclaimed him a Pole. Вымаў лен-
не сведчыла, што ён паляк.

proclamation  n. афіцы йная аб’я- 
ва; дэклара цыя

prodigy  n. 1. незвыча йна адо  раны 
ма лады  чалаве к; a child/an infant prоdigy 
вун дэркıнд; a musical prodigy цудо ўны му-
зыка нт 2. цуд, дзіва; чароўнасць

produce1  n. праду  кцыя, вы рабы; пра-
ду кты

produce2  v. 1. вырабля ць, выро шч-
ваць; Canada produces high-quality wheat. Ка-
нада вырошчвае высакаякасную пшаніцу. 
2. прад’яў ля ць, прадстаўля ць 3. выкліка ць, 
быць прычы най; produce results дава ць вы ні-
кі 4.  ста віць, ствара ць (п’есу, фільм і да т.п.)

producer  n. 1. вытво рца; England is 
a producer of high quality wool. Англія – вы-
творца высакаякаснай шэрсці. 2. прадзю сар; 
рэжысёр-пастано  ўшчык; Ned’s the news pro-
ducer at Channel 7. Нэд – прадзюсар пра гра-
мы навін на сёмым канале.

product  n. 1. (прамысловы) праду кт, 
вы раб; food products харчо выя праду кты; 
gross national product валавы  праду кт; суку п-
ны грама дскі праду кт 2. вы нік; products of 
one’s labour вы нікі чыёй-н. пра цы 3. math. 
здабы так

production  n. 1. вытво рчасць, вы раб; 
oil production здабы ча на фты; mass produc-
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tion ма савая вытво рчасць; a production line 
пато чная лıнія 2. праду кцыя 3. пастано  ўка; a 
new production of “King Lear” но вая па-
стано ўка «Караля  Лıра» ♦ on production of 
smth. fml пры прад’яўле нні чаго -н.

productive  adj. 1. прадукты ўны; 
Many of us are more productive in the morning. 
Многія з нас больш плённа працуюць ра-
ніцай. 2. прадукцыйны 3. урадлівы; плённы; 
a productive author пладавіты аўтар

productivity  n. прадукцы й-
насць; high productivity высо кая прадукцы й-
насць

Prof. (пісьмовае скар. ад Professor) (ужываец-
ца перад прозвішчам) : Prof. Mike Nilson 
Прафе сар Майк Нıлсан

profess  v. fml 1. адкры та прызнава ць; 
заяўля ць; profess too much абяца ць ве льмі 
мно га 2. прытвара цца, прыкıдвацца 3. спа-
вяда ць (веру)

professed  adj. fml 1. адкры ты, я ўны 
2. прытво рны; уя ўны; вы думаны

profession  n. 1. прафе сія, спецыя  ль-
насць; He is a doctor by profession. Ён па 
прафесіі ўрач. 2. the profession асо бы яко й-н. 
прафе сіі; the legal/medical/teaching profes-
sion юры сты/урачы / наста ўнікі 3. заява, запэў-
ненне

professional1  n. 1. прафесіяна л 
2. спартсме н-прафесіяна л

professional2  adj. прафесіяна льны; 
прафесıйны; professional advice прафесія на ль-
ная пара да

professionally  adv. прафесіяна льна; 
прафесıйна; a professionally trained staff 
прафесіяна льна падрыхтава ны персана л

professor  n. 1. прафе сар (універсі тэ-
та) 2. AmE выкла дчык (універсітэта, ка-
леджа)

proffer  v. fml прапаноўваць
profi ciency  n. майстэрства, умель ства
profi cient  adj. уме лы, майстэ рскі, во -

пытны; profi cient (in/at smth.)/(in/at doing 
smth.) во пытны (у чым-н.)

profi le1  n. 1. про філь, від збо  ку; in 
profi le у профіль 2. апіса нне, характары с ты-
ка 3. біяграфічны нарыс

profi le2  v. даць характары  стыку, апі-
са  н не (каго-н./чаго-н.)

profi t1  n. 1. прыбы так, дахо  д; gross 
profi t валавы  дахо д; net profi t чы сты прыбы- 
так 2. fml кары сць, вы гада; It would be your 
profi t. Гэта будзе табе карысна.

profi t2  v. fml (by/from) прыно  сіць ка-
ры  сць, быць кары сным; атры мліваць вы гаду

profi table  adj. вы гадны, кары сны; 
highly profi table business ве льмі вы гадны 
 бізнес

profound  adj. глыбо кі (перан.); мо ц-
ны; сур’ёзны; a profound thought глыбо кая 
ду мка; with profound regret з глыбо кім жа -
лем; profound changes кардына льныя пе ра-
ме ны; The mother’s behaviour has a pro found 
impact on the child. Паводзіны маці глыбока 
ўплываюць на дзіця.

program1  n. comput. прагра ма; 
a prog ram written for fi nancial analysis 
прагра ма, зро бленая для фіна нсавага ана лізу

program2  v. comput. праграмава ць
program3  AmE = programme
programme1  n. BrE 1. план; прагра- 

ма (у розных знач.); radio/TV programme ра -
дыё-/тэлеперада  ча; What’s on the programme 
today? Якая ў нас праграма на сёння?

programme2  v. BrE планава ць; 
пра грамава ць

programmer  n. comput. пра гра-
мıст

progress1  n. 1. рух напе рад, прагрэ с, 
развіццё 2. по спех; дасягне нні; make prog-
ress рабıць по спехі; economic/scientifi c/tech-
nical progress эканамıчны/навуко вы/тэхнıч-
ны прагрэ с; He’s making progress. Ён робіць 
поспехі. ♦ in progress у развіццı, у працэ се; 
The exam is now in progress. Зараз ідзе эк-
замен.

progress2  v. 1. прагрэсıраваць, развіва ц-
ца 2. рабıць по  спехі

progressive  adj. 1. прагрэсıўны, пе-
ра давы ; a progressive political party прагрэ-
сıўная паліты чная па ртыя; progressive ideas/
schools/reforms перадавы  я ідэ  і/шко  лы/рэ-
фо  р мы 2. якı прагрэсıруе

prohibit  v. fml 1. забараня ць; prohibit 
smb. from doing smth. забараня ць каму -н. 
рабıць што-н.; Smoking is strictly prohibited 
inside the factory. На фабрыцы курыць строга 
забаронена. 2. перашкаджа ць

prohibition  n. 1. (against/on) заба-
ро на; a prohibition against selling fi rearms 
забаро на на про даж агнястрэ  льнай збро і 
2. Prohibition сухı зако н (у ЗША з 1920 па 
1933 г.)

project1  n. прае кт, план; прагра ма; a 
long-term project to help the homeless доў-
гатэрміно вая прагра ма дапамо гі бяздо мным
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project2  v. праектава ць, склада ць 
план, прае кт

projector  n. 1. пражэ ктар 2. кіна-
прае ктар

prolifi c  adj. 1. пладавıты; a prolifi c 
writer пладавıты пісьме ннік 2. пладано сны, 
пло дны 3. ураджа йны; урадлı вы; a prolifi c 
year for wheаt ураджа йны год на пшанıцу

prolix  adj. fml ну  дны, цягу  чы; мар-
ко  тны; шматсло ўны; а prolix speech ну дная 
прамо ва

prologue  n. 1. прало г 2. пача так 
(чаго-н.)

prolong  v. пралангава ць, прадаўжа ць 
тэрмін (чаго-н.); drugs that help to prolong 
life ле кі, якıя дапамага юць падо ўжыць жыц-
цё; They prolonged their visit by a few days. 
Яны прадоўжылі свой візіт на некалькі дзён.

prolongation  n. fml праланга -
цыя, прадаўжэ нне

prolonged  adj. пралангаваны
promenade1  n. 1. dated прагу лка, 

прагуля нка, шпа цыр 2. ме сца для прагу лкі, 
прамена д

promenade2  v. dated прагу ль вац-
ца, разгу льваць, шпацырава ць

prominent  adj. 1. добра вядомы, 
вялікі, выда тны, зна чны; a prominent 
English scientist выда тны англıйскі вучо ны 
2. якı выступа е (уперад); ба чны, прыме тны; 
put smth. a prominent position паста віць 
што-н., каб было  ба чна; prominent teeth зу -
бы, якıя выступа юць (уперад); prominent 
cheekbones высо кія ску лы

promise1  n. 1. абяца нне; give/make a 
promise дава ць абяца нне, абяца ць; keep/
break a promise выко нваць/паруша ць абяца н-
не 2. перспекты ва, надзе я; She shows promise. 
Яна падае надзеі.

promise2  v. 1. абяца ць; Hurry up! We 
promised that we wouldn’t be late. Спяшайся! 
Мы абяцалі, што не спознімся. 2. : It promi-
ses to be a good harvest. Ураджай абяцае быць 
добрым. ♦ I (can) promise you infml абяца ю 
вам; бу дзьце ўпэ  ўнены

promising  adj. перспектыўны; шма т-
а бяца ючы; a promising young actor шма т-
абяца ючы малады  акцёр; The weather doesn’t 
look very promising. Надвор’е не абяцае ні-
чога добрага. 

promote  v. 1. прасо ўваць (у чыне або
званні) 2. садзе йнічаць, падтры мліваць, за ах-
во чваць; promote tourism заахво чваць раз-
віццё туры зму 3. рэкламаваць, садзейнічаць 
продажу

promoter  n. прамоўтар
promotion  n. 1. прасо ўванне па 

 слу  ж бе 2. садзе  йнічанне (развіццю); заах-
во  чванне, падтры мка 3. прамоўшн, рэклама-
ванне

prompt1  n. 1. падка зка; напамıн 
2. comput. падка зка

prompt2  v. 1. прымуша ць; What 
prompted you to do that? Што вас прымусіла 
зрабіць гэта? 2. падахво чваць; падка  зваць; 
выкліка ць (думкі, пачуцці) 3. theatre суф-
лıраваць

prompt3  adj. ху ткі, неадкла дны; a prompt 
answer неадкла дны адка з; a prompt delivery 
ху ткая даста ўка (чаго-н.)

prompt box  n. суфлёрская бу дка
prompter  n. суфлёр
promptly  adv. ху тка, неадкла дна
prone  adj. 1. схільны 2. распрасцёрты
pronoun  n. ling. займе ннік
pronounce  v. 1. вымаўля ць; How do 

you pronounce your name? Як вымаўляецца 
ваша імя? 2. fml аб’яўля ць; заяўля ць; I pro-
nounce you man and wife. Аб’яўляю вас му-
жам і жонкай.

pronunciation  n. вымаўле нне; 
What’s the correct pronunciation of this word? 
Як правільна вымаўляецца гэтае слова?

proof1  n. 1. до каз, до вад; Do you have any 
proof that this man stole your bag? У вас ёсць 
доказ, што гэты чалавек украў вашу сумку? 
2. праве рка, выпрабава  нне; put smth. to the 
proof праве рыць што-н. 3. tech. карэкту  ра 
♦ the proof of the pudding is in the eating не 
даве даешся, паку ль не паспрабу еш; усё 
правяра ецца на пра ктыцы

proof2  adj. (against) якı абараня е (ад ча-
го-н.); proof against water воданепраніка ль ны

proofreader  n. карэ ктар
prop1  n. 1. падпо рка; Props were used to 

pre vent the roof collapsing. Каб дах не раз бу-
рыў ся, пад яго падсунулі падпоркі. 2. пад-
тры мка

prop2  v. 1. падпіра  ць 2. (against) прыхі-
ля  ць, прыхіна ць (да чаго-н.)
prop up  phr.v. падтры мліваць

prop3  n. бутафорыя, рэквізіт
propaganda  n. прапаганда
propagate  v. 1. fml распаўсюджваць 

2. размнажаць; размнажацца (пра расліны 
або жывёл)

propel  v. прыводзіць у рух
propensity  n. (for) схільнасць
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proper  adj. 1. адпаве дны, нале жны, 
падыхо дзячы; in the proper way/order нале ж-
ным чы нам; у нале жным пара дку; I’m not 
sure that’s a proper subject for a school debate. 
Я не ўпэўнены, што гэтая тэма падыходзіць 
для школьнай дыскусіі. 2. прысто йны 3. пра -
вільны 4. (пасля назоўніка) у ву зкім значэ  нні, 
ва ўла сным сэ нсе; Physics proper doesn’t 
interest me. Фізіка сама па сабе мяне не ці-
кавіць.

proper fraction  n. math. пра -
вільны дроб

properly  adv. 1. нале жным чы нам, 
пра вільна 2. ула сна ка жучы 3. прысто йна

proper noun  n. ling. (таксама 
proper name) ула снае імя  

property  n. 1. ула снасць, маёмасць; 
public/personal property грама дская/аса бıс-
тая ўла снасць 2. нерухомая маёмасць (дом, 
зямля) 3. уласцıвасць, я касць; medical pro-
perties of plants ле кавыя я касці раслıн

prophecy1  n. 1. праро цтва; прадказа н-
не 2. fml прадказванне

prophesy2  v. праро чыць; прадка зваць
proportion  n. 1. прапо рцыя (у роз-

ных знач.) 2. ча стка, до ля 3. math. прапо рцыя
proposal  n. 1. прапано ва, план (ра-

біць што-н.); Various proposals were examined 
and rejected. Былі разгледжаны і адхілены 
многія прапановы. 2. прапано ва (пра шлюб); 
She had received many proposals (of marriage), 
but preferred to remain single. Ёй зрабілі шмат 
прапаноў, але яна палічыла за лепшае 
застацца адной.

propose  v. 1. прапанава ць, уно сіць 
пра пано ву; the proposed budget cuts пра па-
нава ныя скарачэ  нні бюджэ  ту 2. збіра цца, 
наме  рвацца; меркава  ць 3. (to) рабı ць прапа-
но  ву (пра шлюб)

proposition  n. 1. прапанова 2. fml 
заява, сцверджанне

proprietor  n. fml ула снік, улада ль-
нік; гаспада р

prose  n. про за; Gilbert’s clear, simple 
prose зразуме лая, про стая про за Гıлберта

prosecute  v. 1. law узбуджаць спра-
ву; выступа  ць у я касці абвінава ўцы; He was 
prosecuted for theft. Яго судзілі за крадзеж; 
the prosecuting attorney абвінава ўца, пра-
куро р 2. весці; праводзіць; займацца; pro-
secute an inquiry праводзіць расследаванне

prosecution  n. law 1. судо вае пра-
сле даванне 2. the prosecution абвінава чанне; 

a witness for the prosecution све  дка абвінава -
чання

prosecutor  n. law абвінава ўца
prosody  n. ling. прасо дыя
prospect1  n. (for, of) перспекты ва; 

на дзе я, спадзява нне; меркава нне, разлıк; What 
are the prospects for the harvest? Які чакаецца 
ўраджай?

prospect2  v. (for) дасле даваць; рабıць/
ажыццяўля ць по шук; разве дваць

prospective  adj. бу дучы, магчы мы; 
I’m meeting a prospective buyer for the house 
today. Сёння я сустракаюся з магчымым 
пакупніком дома.

prosper  v. працвіта ць, квітне ць
prosperity  n. працвіта нне, ро сквіт
prosperous  adj. працвіта ючы, квіт-

не ючы, якı знахо дзіцца ў ста не ро сквіту
prostrate1  adj. fml 1. распасцёрты 

2. перамо жаны, адо лены 3. (with) знясıлены, 
змо раны; prostrate with fear скава ны жа хам; 
prostrate with grief злама ны го рам

prostrate2  v. 1. знясıльваць, спуста-
ша ць, зморваць 2. знемагаць, знясільваць

prostration  n. fml прастрацыя; 
знямо га, знясıленне

protean  adj. 1. lit. раз на ста й-
ны, зме нлівы 2. рознабако вы, шматгра нны

protect  v. (against/from) абараня ць, 
ахо ўваць; I have to protect my reputation. Мне 
прыходзіцца абараняць сваю рэпутацыю.

protection  n. 1. (for/of) (against/
from) абаро  на, ахо ва; consumer protection 
абаро на право ў спажыўцо ў; They sell clothes 
that provide protection against the wind and 
rain. Яны прадаюць адзенне, якое засцерагае 
ад ветру і дажджу. 2. засту пніцтва

protectionism  n. пратэк цыя-
нıзм

protective  adj. 1. засцерага льны, ахо ў-
ны; protective clothing ахо ўнае адзе нне; pro-
tective colouring ахо ўная афарбо  ўка 2. (of/
towards) засту пніцкі, апяку нскі 3. econ. пра-
тэкцыянıсцкі; protective tariffs пратэкцыя-
нıсцкія тары фы

protector  n. пратэктар; абаро нца, 
засту пнік, ахо ўнік

protectorate  n. пратэктара т; a pro-
tectorate treaty дагаво р аб пратэктара це

protein  n. бяло к, пратэıн
protest1  n. (against) пратэ ст; пярэ -

чанне; in protest у знак пратэ  сту; make pro-
test пратэстава ць ♦ under protest вы мушана, 
су праць во лі
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protest2  v. 1. (about/against/at) пра тэс-
тава ць; пярэчыць 2. заяўля ць, сцвярджа ць, 
насто йваць (у адказ)

Protestant  n. relig. пратэста нт; пра-
тэста нтка

Protestant  adj. relig. пратэста нцкі
Protestantism  n. relig. пра-

тэстанты зм, пратэста нцтва
protestation  n. fml урачы стая зая -

ва; пратэ  ст
protester  n. асо ба, яка я выступа е з 

пратэ стам
protocol  n. 1. пратако л, пратако ль-

ны за піс; draw up a protocol склада ць пра-
тако л 2. dipl. пратако л этыке ту або  паво дзін 
у грама дстве 3. comput. пратако л

proton  n. phys. прато н
prototype  n. 1. (for/of) прататы п 

(чаго-н.); the prototype of the modern moto r-
cycle прататы  п суча снага матацы кла 2. (до-
следны) узо р; мадэ ль 

protrude  v. fml (from) 1. высо  ўваць; 
высо ўвацца 2. вытырка ць; вытырка цца; вы-
дава цца 

protrusion  n. fml 1. высо ўванне, 
выпукле нне 2. вы ступ

proud  adj. 1. го рды; be proud of smb./
smth. ганары цца кiм-н./чым-н. 2. ганарл вы

proudly  adv. 1.  ганарліва; го рда
prove  v. (proved, proved or proven) 

1. да ка зваць, даво дзiць; They said I wouldn’t 
succeed, but I proved them wrong. Яны сцвяр-
джалi, што я не даб’юся поспехаў, але я дака-
заў, што яны памылялiся. 2. выпрабоўваць, 
правяра ць 3. ака звацца, праяўля цца

proven  p.p. → prove
proverb  n. пры казка
provide  v. 1. (with) забяспе чваць 

(чым-н.); I am provided with everything I need. 
У мяне ёсць усё неабходнае. 2. : provide 
against smth. fml прыма ць ме  ры су праць 
чаго -н. 3. (for) забяспе чваць (каго-н.); provide 
for one’s family fml забяспе ч ваць сям’ю 

provided  conj. пры ўмо ве, што; як 
то лькі; у тым выпа дку, калı

providence  n. 1. прадба члівасць 
2. Providence relig. вышэ  йшая (бо ская) во ля; 
Бог

provident  adj. fml 1. прадба члівы, 
аба члівы 2. ашча дны

provider  n. 1. пастаўшчы к 2. infml 
кармıцель; кармıцелька (у сям’і)

providing  conj. = provided

province  n. 1. край, во бласць 2. pl. 
the provinces правıнцыя, перыферы я 3. fml 
сфе ра дзе йнасці; кампетэ  нцыя

provincial1  n. правінцыя  л; правін-
цыя  лка

provincial2  adj. 1. правінцыя льны 
2. мясцо  вы; provincial elections мясцо выя вы -
бары 3. прастава  ты; абмежава ны

provision1  n. 1. забеспячэ  нне; make 
provision for the future забяспе чыць бу дучае 
2. pl. provisions прав зiя 3. палажэ нне, умо ва 
(пра дакументы)

provision2  v. fml забяспе чваць (каго-н. 
чым-н.)

provisional  adj. 1. часо вы; a provi-
sional government часо  вы ўра д; provisional 
arrangements часо выя мерапрые мствы 2. па-
пярэ дні; умо ўны

provocation  n. 1. падахво чванне; 
вы клік; падбухто рванне 2. правака цыя

provocative  adj. правакацыйны
provoke  v. 1. правакаваць 2. раз-

дражняць
prowess  n. 1. доблесць 2. майстэрства
proximity  n. fml блізкасць
prudent  adj. разважлівы; прадбачлівы
prune1  n. чарнаслў
prune2  v. 1. абразаць, падразаць галіны 

2. спрашчаць
pry  v. 1. падглядаць, падглядваць 2. умеш-

вацца
PS  (скар. ад postscript) пастскры птум; 

She added a PS asking me to send her some 
money. У пастскрыптуме яна папрасiла мяне 
прыслаць ёй грошай. 

psalm  n. псало м; the Book of Psalms 
bibl. псалты р

psalter  n. псалты р
pseudonym  n. псеўдан м; She writes 

under a pseudonym. Яна пiша пад псеў да-
нiмам.

psyche  n. псіхіка; дух, душа
psychiatric  adj. псiхiятры чны; 

a psychiatric clinic псiхiятры чная кл нiка
psychiatrist  n. псiхiя тр
psychiatry  n. псiхiятры я
psychic1  n. экстрасэнс
psychic2  adj. 1. псіхıчны, духо ўны 

2. звышнатура льны
psychoanalysis  n. псіхаана ліз
psychoanalyst  n. псіхааналıтык
psychological  adj. псiхалаг чны 

♦ the psychological moment раша ючы, кры-
ты чны мо мант
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psychologist  n. псiхо лаг; a child 
psychologist дзiця чы псiхо лаг 

psychology  n. псiхало гiя; social/
child psychology сацыя льная/дзіця чая псі-
хало гія; the psychology of teenagers псiхало  -
гiя падле ткаў

psychotherapy  n. псiхатэрапя
PT  BrE (скар. ад physical training) фiз ч-

ная падрыхто ўка; PT lessons at school заня т-
кi па фiз чным выхава нні ў шко ле

pt пісьмовае скар. ад : 1. part частка 2. pint пін-
та 3. point ачко

PTO  BrE (скар. ад please turn over) 
перагарн це старо нку

pub  n. BrE паб, пiўна я; Do you fancy 
going to the pub? Як наконт таго, каб пайсці ў 
паб?

public1  n. 1. грама дскасць; народ 2. пу б-
лiка ♦ in public публ чна, адкры та

public2  adj. 1. грама дскi; наро дны; 
pub lic opinion грама дская ду мка; public 
property грама дская ўла снасць 2. грама дскi, 
камуна льны, грама дскага карыста ння; public 
transport грама дскі тра нспарт; public service 
камуна льнае абслуго  ўванне 3. дзяржа ўны, 
нацыяна льны; public prosecutor дзяржа ўны 
абвiнава ўца; a public offi cer дзяржа ўны слу -
жачы; 4. публ чны, дасту пны; a public lec-
ture публ чная ле кцыя

publication  n. публiка цыя (у роз-
ных знач.); The book is ready for publication. 
Кнiга падрыхтавана да выдання.

public house  n. BrE, fml паб, 
пiўна я

publicity  n. 1. публ чнасць, гало с-
насць; The case has received massive publicity. 
Справа атрымала шырокую галоснасць. 
2. шы ро кая вядо масць; папуля рнасць 3. рэк-
ла ма, рэкламава нне; There has been a lot of 
publicity for her new fi lm lately. Яе новы фiльм 
многа рэкламуецца апошнім часам.

publicize, BrE -ise  n. рэкламава ць; 
апавяшчаць, абвяшчаць

publicly  adv. публічна, адкрыта
public relations  n. 1. су вязi з 

грама дскасцю 2. аддзе л iнфарма цыi; She 
works in public relations. Яна працуе ў ад-
дзеле iнфармацыi; a leading PR agency in 
the city гало ўнае iнфарма цыйнае аге  нцтва ў 
го радзе

public school  n. 1. BrE прывi лея-
ваная прыва тная сярэ дняя шко ла-iнтэрна т 
(у Англіі) 2. бяспла тная пачатко вая шко ла 
(у ЗША, Аўстраліі, Шатландыi і іншых краі-
нах)

publish  v. 1. публiкава ць, выдава ць; 
The journal is published monthly. Часопіс вы-
ходзiць кожны месяц. 2. змяшча ць 3. fml 
афіцы йна аб’яўля ць

publisher  n. выдаве ц; выдаве цкая ф рма
publishing  n. выдаве цкая спра ва; 

выда нне; a publishing house выдаве цтва
puck  n. sport ша йба
pudding  n. 1. пу дынг; запяка нка 2. пi-

ро г; Yorkshire pudding пiро г з мя сам; black 
pudding крывяна я каўбаса 

puddle  n. лу жа, лу жына
puff1  n. 1. вы дых 2. заця жка (пры курэнні) 

3. струмень паве тра 4. клуб (дыму)
puff2  v. 1. (at/on) паліць цыгарэ ту/лю льку 

2. (out) пуска ць клубы  ды му/па ры 3. infml 
пыхце ць, дымıць; ця жка ды хаць

pull1  n. 1. цяга; тузанне; He gave a pull on 
the rope. Ён пацягнуў за вяроўку. 2. напру -
жанне, намаганне

pull2  v. 1. цягну  ць; валачы ; ту заць; то  р-
гаць; pull the curtains зашмо ргваць або  ад-
шмо ргваць фiра нкi; pull smth. to pieces раз-
бiра ць або  разрыва ць што-н. на ча сткi; “pull” 
«на сябе » (надпіс на дзвярах) 2. выцяг ваць; 
выдзіраць, вырываць; pull a tooth вырываць 
зуб ♦ pull a face грыма снiчаць; pull smb.’s 
leg infml уво дзіць у зман, ашу кваць; ≅ ва дзıць 
каго -н. за нос; pull oneself together узя ць сябе  
ў ру кі
pull ahead  phr.v. выбіва цца ў 
лдары
pull away  phr.v. (from) ад’язджа ць, 
адпраўля цца (пра транспарт)
pull down  phr.v. 1. апуска ць, сцяг-
ваць уніз 2. зно сiць (пра будынак)
pull in  phr.v. прыбы ць на ста нцыю 
(пра цягнiк)
pull off  phr.v. 1. infml паспяхо ва 
завярша ць 2. сця гваць 3. з’язджа ць на або чы-
ну (пра транспарт)
pull out  phr.v. 1. выця гваць; выво -
дзіць 2. крана цца, адыхо дзіць, ад’язджа ць 
(пра транспарт)
pull through  phr.v. 1. папра вiцца, 
ачуня ць 2. пераадо лець ця жкасцi 3. вы ра-
таваць 
pull up  phr.v. 1. спыня ць; спыня цца 
(пра транспартны сродак) 2. : pull smb. up 
BrE, infml адчы тваць каго -н., рабць заўва гу 
або  вымо ву 3.  выця гваць, вырыва ць (расліну 
з коранем)

pullover  n. пуло вер, св тар
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pulp1  n. 1. мя каць; мязга ; tomato pulp мя- 
каць памiдо  ра 2. драўня ная ма са, цэлюло за 
♦ beat smb. to a pulp збiць каго -н. да паўсме р-
цi

pulp2  v. драбıць, крышы ць; праціра ць; 
пе ратвара ць у мя ккую ма су

pulsate  v. 1. пульсава ць, бıцца 2. віб-
ры раваць, дрыжа ць, трапята ць

pulse1  n. 1. пульс; feel/take smb.’s pulse 
ма цаць чый-н. пульс; I checked his pulse – he 
was still alive. Я памацаў яго пульс – ён быў 
яшчэ жывы. 2. пульсава нне 3. mus. рытм

pulse2  v. 1. пульсава ць; біцца 2. вібры ра-
ваць, трапятаць

puma  n. zool. пу ма
pummelo  = pomelo
pump1  n. 1. по мпа 2. напампо ўванне; 

выпампо ўванне 
pump2  v. 1. пампава ць, напампо ўваць; 

вы пампо ўваць; pump water from a well вы -
пампаваць ваду  з кало дзежа 2. : pump smb. 
(for smth.) infml выпы тваць у каго -н. (ін фар-
мацыю)

pumpkin  n. гарбу з; pumpkin pie пі-
ро г з гарбузо м

pun1  n. (on) каламбу р, гульня  слоў
pun2  v. каламбу  рыць, забаўля цца сло вамi
punch1  n. 1. уда р кулако м 2.  эне ргiя 

(перан.) 3. кампо сцер 4. пунш; a glass of 
punch шкля нка пу ншу

punch2  v. 1. удары  ць кулако  м 2. прабi-
ва  ць; punch a ticket пракампасц раваць бiле т

punctual  adj. пунктуа льны; She’s 
always very punctual for appointments. Яна 
заўсёды прыходзiць на спатканне ў час.

punctuation  n. ling. пунктуа цыя
punctuation mark  n. ling. 

знак прыпы нку
puncture1  n. 1. BrE прако  л (асабліва 

шыны) 2. уко л, пракo  л; пу нкцыя
puncture2  v. 1. прако лваць; прабіва  ць 

дзıрку 2. атрыма ць прако л; The tyre pun ctu-
red. Шына лопнула.

pundit  n. знаток, спецыяліст
pungent  adj. 1. востры, пікантны 

(пра пах, смак) 2. з’едлівы, востры (пра кры-
тыку)

punish  v. (for, with) кара ць; She was 
punished with ten years in prison. Яе прыга-
варылi да дзесяцi год турэмнага зняволення.

punishment  n. (for) ка ра, пакара н-
не; corporal punishment цяле снае пакара н-
не; capital punishment смяро тная ка ра, пака-
ра нне сме рцю

punitive  adj. fml карны; punitive 
measures меры пакарання

punk  n. панк; a punk band панк-гу рт, 
панк-гру па

pup  n. шчаня   шчанё, шчаню к (таксама 
перан.); a spaniel pup шчаня  спанiэ  ля; Don’t 
threaten me, you pup! Не пагражай мне, 
шчанюк! ♦ sell smb. a pup BrE, infml, dated 
ашука ць каго -н. пры про  дажы; buy a pup 
BrE, infml, dated быць ашука ным пры ку плі

pupil  n. 1. ву чань; This school has about 
500 pupils. У гэтай школе налiчваецца амаль 
500 вучняў. 2. зрэ нка

puppet  n. 1. ля  лька; a glove puppet 
л я  ль ка-марыяне тка; a puppet theatre ля леч-
ны тэа тр 2. марыяне тка; a puppet govern-
ment марыяне тачны ўра д

puppeteer  n. ля лечнiк
puppy  n. шчаня , шчанё, шчаню к
purchase1  n. fml 1. ку пля; купля нне; 

make a purchase купля ць 2. паку пка; He laid 
his purchases out on the table. Ён павыкладваў 
пакупкi на стол. 3. tech. рычаг

purchase2  v. fml 1. купля ць; набыва  ць; 
purchase smth. from smb. купля ць што-н. 
у каго -н.

purchase price  n. fml пакупна я 
цана 

purchaser  n. fml пакупнік; пакупніца
purchase tax  n. падатак на па купку
purchasing power  n. пакупна я 

здо льнасць
pure  adj. 1. чы сты (у розных знач.); pure 

wool чы стая шэрсць; pure science чы стая 
наву ка; pure in mind and body чы сты ду-
шо ю i це лам 2. абсалю тны; pure nonsense 
чы с тая лухта ; by pure chance то лькi выпадко  -
ва, абсалю тна выпадко  ва ♦ pure and simple 
ні больш ні менш; не што ıншае, як; про ста 
ка жучы

puree  n. пюрэ
purely  adv. чы ста; то лькі, про ста, вы-

клю чна
purge1  n. 1. ачышчэ нне, ачыстка 2. рэ-

прэсія
purge2  v. ачышчаць, чысціць; The party 

was purged of the extremists. Партыю ачысцілі 
ад экстрэмістаў.

purify  v. ачышчаць (у розных знач.); 
purify water ачышчаць ваду

purity  n. чысціня
purple  adj. 1. лiло вы, фiяле тавы; a pur-

ple dress/fl ower фiяле тавая суке нка/кве тка 
2. пурпуро вы, пурпу рны, барвяны, барво вы; 
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His face went purple with rage. Яго твар стаў 
барвовым ад гневу. 

purpose  n. 1. мэ  та, наме р; заду ма; 
answer/serve the purpose адпавяда ць патра-
ба ва нням 2. мэтанакірава насць; a man of 
pur pose мэтанакірава ны чалаве к ♦ on pur-
pose знаро к, наўмы сна; to little/no purpose 
fml (ама ль) безвыніко ва

purposeful  adj. мэтанакiрава ны; 
Young people’s energies should be directed 
towards more purposeful activities. Энергiя ма-
ладых людзей павiнна быць накiравана на 
больш карысную дзейнасць.

purposeless  adj. бязмэ тны; a purpo-
seless existence бязмэ тнае існава нне

purposely  adv. знарок, наўмысна
purr  v. 1. му  ркаць, мурлы  каць 2. бурка-

ва  ць, бурката ць
purse1  n. 1. кашалёк; She took a coin out of 

her purse. Яна дастала манету з кашалька. 
2. AmE да мская су мачка 3. грошы

purse2  v. мо ршчыць, збіра ць у скла дкі; 
purse one’s lips сціска ць гу бы

pursue  v. fml 1. прасле даваць, гна цца 
(таксама перан.); She was pursued by 
photographers everywhere she went. Яе ўсюды 
праследавалi фатографы. 2. праця гваць рабіць; 
займа цца; pursue a policy право  дзiць пал-
тыку; pursue an enquiry ве сцi рассле даванне 

pursuer  n. прасле давацель
pursuit  n. 1. прасле даванне, паго  ня 

2. по шукi; in pursuit of pleasures у по шуках 
заба ў 3. заня так; outdoor pursuits заня ткі на 
во льным паве тры; Hunting is his favourite 
pursuit. Паляванне – яго любiмы занятак.

push1  n. штуршо к; give smb. a push штур х-
ну ць каго -н.; He gave me a violent push in 
the back. Ён моцна штурхнуў мяне ў спiну. 
♦ at a push BrE, infml калı пашанцу е, калı ўсё 
по йдзе до бра 

push2  v. 1. шту рхаць; шту рхацца; “push” 
«aд сябе » (надпіс на дзвярах) 2. праштурхоў-
ваць; прашту рхвацца; push one’s way пракла д-
ваць даро гу 3. нацiска ць 4. прымуша ць, 
насто йваць; push smb. into smth./into doing 
smth. прымушаць каго -н. рабıць што-н.; They 
are pushing him for payment. Яны на стой-
ваюць, каб ён заплацiў. ♦ be pushing 50 infml 
ху тка спо ўніцца 50 гадо ў 
push about  phr.v. трэцраваць, за-
пало хваць (каго-н.)
push around  phr.v. = push about
push forward  phr.v. ру хацца/
імкну цца напе рад 

push in  phr.v. BrE прала зіць; пра-
ціска цца 
push off  phr.v. адп хваць, адштурхо ў-
ваць; адштурхо  ўвацца; push off! BrE, infml 
выбiра йся, змыва йся!
push on  phr.v. ру хацца напе рад
push out  phr.v. 1. звальня  ць; выга-
ня  ць 2. вырабляць (у вялікай колькасці)

push-button  n. кно пка (званка, 
тэлефона і да т.п.)

pushchair  n. дзіця чая прагу лачная 
каля ска

pusher  n. infml наркагандляр; drug 
pushers гандляры  нарко тыкамі

pushpin  n. канцыля рская кно пка
pushy  adj. infml 1. наха бны, надаку ч лі-

вы; бесцырымо нны 2. напо рысты, прабіў ны  
put  v. (put) 1. кла сцi; ста вiць; змяшча ць; 

put the children to bed кла сцi дзяце й спаць; 
put smb. in prison пасадз ць каго -н. у турму ;  
put an end to smth. пакла сцi кане ц чаму -н. 
2. запісваць; выка  зваць, фармулява ць; put 
smth. in paper/in writing выклада ць што-н. 
на папе ры/у пiсьмо  вай фо рме ♦ put the 
blame on smb. звалiц ь в ну на каго -н.; put 
smth. right вы правiць што-н.
put about  phr.v. BrE, infml рас-
паў сю джваць, рабць шырокавядо  мым
put across  phr.v. растлума чыць; 
паве даміць
put aside  phr.v. адкла дваць (убок); 
збіра ць (запа сіць) гро шы
put away  phr.v. 1. прыма ць, хава ць 
2. адкладаць грошы 3. infml садзіць у турму
put back  phr.v. 1. пакла сці на ме с-
ца 2. затры млiваць 3. пераво дзiць стрэ лкі 
гадз ннiка наза д 4. адкладваць (пра сустрэчу, 
пасяджэнне)
put down  phr.v. 1. кла сцi, ста вiць 
2. за п сваць 3. : put smb. down зневажаць 
каго -н.
put forward  phr.v. 1. пераво -
дзiць стрэ лкі гадз ннiка ўпе рад 2. уно сіць 
(прапанову), прапано ўваць
put in  phr.v. перабіва ць, перапыня ць; 
уме швацца ў размо ву
put off  phr.v. 1. адкла дваць, перано -
сiць 2. выклiка ць непрые мнае пачуццё
put on  phr.v. 1. надзява ць, апрана ць 
2. уключа ць (святло, тэлевізар і да т.п.) 3. па-
вял чваць 4. ставіць, арганізоўваць (п’есу, 
выставу і да т.п.)
put out  phr.v. 1. выстаўля ць, выве ш-
ваць 2. выпуска ць 3. тушы ць, гас ць
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put through  phr.v. злуча ць (па тэ-
лефоне)
put together  phr.v. злуча ць; 
састаўля ць, збіраць
put up  phr.v. 1. падыма ць 2. (for) ста -
вiць, выстаўля ць (на продаж) 3. будава ць 
4. спыня цца (у гатэлi, матэлі i да т.п.) 
5. прыміры цца; put up with smth. цярпе ць 
што-н., мiры цца з чым-н. 6. вылучаць кан ды-
датуру

put-down  n. infml абраза, знявага
putrefaction  n. fml гніе нне; гнı-

ласць
putrefy  v. fml гнıсці, гніць
putrid  adj. 1. гнілы , гнıласны 2. infml 

агıдны; putrid weather агıднае надво р’е
putsch  n. путч
puzzle1  n. 1. пазл, зага дка, галавало мка; 

a crossword puzzle крыжава нка, красво рд 
2. ця жкае пыта нне, прабле ма; зада ча

puzzle2  v. азада чваць; збянтэжваць; 
puzz le about/over smth. лама ць галаву  над 
чым-н.
puzzle out  phr.v. разгадаць

puzzlement  n. fml збянтэ жанасць
puzzler  n. infml ця жкае пыта нне, ця ж-

кая зада ча
pygmy1  n. пігме й; ка рлік
pygmy2  adj. ка рлікавы
pyjamas  n. піжа ма; He was wea r-

ing striped pyjamas. На iм была пiжама ў па-
лоску.

pylon  n. 1. archit. піло н, апо ра 2. слуп; 
ма чта

pyramid  n. пiрам да (у розных знач.); 
the Pyramids егıпецкія пірамıды

pyromania  n. пірама нія, ця га 
да падпа лу

pyromaniaс  n. піраманья к, 
пірама н

pyrotechnics  n. tech. піратэ хніка
Pyrrhic victory  n. пıрава перамо га
Pythagoras’ theorem  n. 

math. тэарэ ма Піфаго ра
python  n. zool. пiто н

Qq
Q q  n. 17-я літара англійскага алфавіта
Q, q. (пісьмоваe скар. ад question) пыта нне
QC  (пісьмоваe скар. ад Queen’s 

 Co un sel) карале ўскі адвака т
quack1  n. кра канне (качак) 

quack2  v. ка ркаць; кра каць (пра 
птушку)

quack3  n. infml знаха р, шарлата н; a 
 qu ack doctor до ктар-шарлата н

quackery  n. шарлата нства
quad  n. вучэ бны пляц
quadrangle  n. 1. math. чаты рох-

вуго льнік, чатырохку тнік 2. чатырохвуго ль-
ны/чатырохку тны двор або  пляц, акру жаны 
дама мі

quadrangular  adj. чатырохку т-
ны, чатырохвуго льны

quadrant  n. 1. math. квадра нт (чвэрць 
круга, шара, акружнасці) 2. tech. се ктар

quadrantаl  adj. math. чацвярны ; 
квадра нтны

quadraphonic  adj. (таксама 
quadrophonic) квадрафанıчны (пра гуказапіс 
і гукаўзнаўленне)

quadratic  adj. math. квадра тны
quadrilateral1  n. math. чаты-

рох вуго льнік, чатырохку тнік
quadrilateral2  adj. чатырох ба-

ко вы
quadrille  n. кадры ля (танец)
quadruped  n. zool. чатырохно гая 

жывёліна (асабліва млекакормячая)
quadruple1  n. чатырохкра тны паме р
quadruple2  adj. 1. чацвярны , з ча-

тыро х частак; чатырохкра тны 2. у чаты ры 
разы  бо льшы; чатырохразо  вы

quadruple3  v. павялıчваць у ча ты -
ры разы ; павялıчвацца ў чаты ры разы 

quadruplet   n. адзıн 
з чатыро х блізня т

quadruplicate  n. адзıн з чаты-
ро х адно лькавых экзэмпля раў (асабліва пра 
дакументы); in quadruplicate у чатыро х эк-
зэмпля рах

quaff  v. dated or lit. 1. піць вялıкімі 
глытка мі; піць за лпам 2. выпіва ць (бакал, 
чарку)

quaffer  n. п’я ніца
quagga  n. zool. ква га
quaggу  adj. дрыгвяны , дрыгвянıсты, 

багнıсты, тва ністы
quagmire  n. 1. бало та, 

дрыгва , ба гна 2. ця жкае або  небяспе чнае 
стано вішча

quail1  n. zool. (pl. quails or quail) 1. пе-
рапёлка 2. курапа тка 3. мя са перапёлкі; мя са 
курапа ткі

quail2  v. lit. 1. здрыгану цца; задрыжэ ць 
2. спало хацца; бая цца; жаха цца; quail at/
before smb./smth. бая цца каго -н. або  чаго -н.
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quaint  adj. 1. вы чварны, мудраге лісты; 
старамо  дны; one of those quaint British 
traditions адна  з тых старамо дных брыта н-
скіх трады цый 2. дзıўны, дзіва цкі, незвыча й-
ны; quaint Japanese customs дзıўныя япо н-
скія звы чаі; a man of quaint humour дзіва к, 
эксцэнтры чны чалаве к

quake1  n. 1. дрыжа нне; трымце нне; 
трапята нне; уздры г 2. infml землетрасе нне, 
землятру с

quake2  v. дрыжа ць; трэ сціся; калацıцца; 
quake with fear/with cold дрыжа ць ад стра -
ху/ад хо ладу; The explosion made the whole 
building quake. Ад выбуху здрыгануўся ўвесь 
будынак. 

Quaker  n. relig. ква кер
Quakerish  adj. hist. ква керскі
quaking  adj. дрыжа чы
quaky  adj. хı сткі, няўпэ  ўнены, ня-

ўсто  й лівы
qualifi cation  n. 1. кваліфіка цыя; 

падрыхтава насць, прыго днасць (да чаго-н.); 
во пыт рабо  ты; Eva has excellent academic 
qualifi cations, but no work experience. Eва мае 
добрую акадэмічную падрыхтоўку, але не 
мае вопыту работы. 2. дыпло м; атэста т; 
пасве дчанне; ступе  нь; a medical qualifi cation 
медыцы нскі дыпло м

qualifi ed  adj. 1. кваліфікава  ны, 
кам петэ нтны, дасве дчаны; якı ма е дыпло м, 
атэста т; a fully qualifi ed doctor кампетэ  нтны 
ўрач; a qualifi ed engineer высокакваліфіка-
ва ны інжыне р 2. (for) прыго дны (для чаго-н.); 
qualifi ed for a post прыго дны для паса ды 
3. абмежава ны, зро блены з агаво  ркай; take a 
word in a qualifi ed sense ужыць сло ва ў ву з-
кім сэ нсе

qualifi er  n. ling. вызнача льнік; спе-
цыфіка тар 

qualify  v. 1. рыхтава ць (каго-н.) да 
яко й-н. мэ ты; рабıць адпаве дным, падрыхто ў-
ваць; кваліфікава ць; qualify oneself for a post/
job рыхтава цца да яко й-н. паса ды/пра цы 
2. стаць спецыялıстам у яко й-н. галіне  3. ат ры м-
ліваць дыпло м, атэста т, пасве д чан не; He 
qualifi ed in London to teach English. Ён атры-
маў дыплом выкладчыка англійскай мовы ў 
Лондане. 4. быць кампетэ  нтным; I am not 
qualifi ed to judge. Не мне судзіць. 5. ling. 
азнача ць

qualifying  adj. sport кваліфікацы й-
ны, адбо рачны; a qualifying match адбо рач-
ны матч; the qualifying rounds адбо рачныя 
спабо рніцтвы; папярэ днія выступле нні

qualitative  adj. 1. я касны; quali ta-
tive analysis я касны ана ліз; а qualitative 
adjective ling. я  касны прыме  тнік 2. аўтары-
тэ  тны; а qualitative judgement аўтарытэ тная 
ду мка

quality1  n. 1. я касць, гату нак; улас-
цıвасць; adequate quality дабрая каснасць; 
low/high quality нıзкая/высо  кая я касць; 
premium/prime quality вышэ йшая я касць 
2. я касць, уласцıвасць, адзна ка, характэ  рная 
асаблıвасць, прыме та; You need special 
qualities to work as a nurse. Каб працаваць 
медыцынскай сястрой, вам патрэбна мець 
пэўныя асабістыя якасці.

quality2  adj. высакая касны, высо  кай 
 я касці

quality assurance  n. забес-
пячэ нне я касці (прадукцыі)

quality control  n. кантро ль, 
праве рка я касці; кірава нне я касцю

quality label  n. знак я касці
qualm  n. (about) 1. сумне нне, 

няўпэ  ўненасць; хіста нне; He had no qualms 
about working in а foreign country. Ён без роз-
думу згадзіўся працаваць за мяжой. 2. не-
спако й, трыво га; feel some qualms about 
the future адчува ць страх пе рад бу дучыняй 

quandary  n. ця жкае стано вішча, 
дыле ма; ця жкасць; збянтэ жанасць, неў разу-
ме нне; be in a quandary быць у ця жкім 
стано вішчы; не ве даць, як дзе йнічаць

quantа  pl. → quantum
quantifi er  n. ling. квантыфіка тар 
quantify  v. вызнача ць ко лькасць; 

выяўля ць ко лькасць; падава  ць у ко лькаснай 
фо рме

quantitative  adj. 1. ко лькасны; 
quantitative analysis ко лькасны ана ліз 2. якı 
паддае цца ко лькаснаму вылічэ  нню; якı мо ж-
на зме раць

quantity  n. 1. ко лькасць; а large/
considerable quantity вялıкая/зна чная ко ль-
касць; in quantity у вялıкай ко лькасці, 
дастатко ва 2. до ля, ча стка; There’s only a 
small quantity left. Засталася толькі нязначная 
частка. 

quantum  n. (pl. quanta) phys. 
квант; а quantum of energy квант эне ргіі

quantum mechanics  n. 
phys. ква нтавая меха ніка

quantum theory  n. phys. ква н-
тавая тэо рыя

quarantine1  n. 1. каранцıн; ізаля  -
цыя; а quarantine inspection каранцıнны 
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агля д; a vessel held in quarantine су дна, на 
яко е накла дзены каранцıн; keep/retain smb. 
in quarantine утры мліваць каго -н. на ка ран-
цıне 2. ізаля тар; put smb. in/under quaran-
tine змясцıць каго -н. у ізаля тар

quarantine2  v. 1. падвярга ць ка-
ран цıну; утры мліваць на каранцıне 2. пад-
вярга ць ізаля цыі; quarantine an aggressor 
nation ізалява ць краıну-агрэ сара

quark  n. phys. кварк
quarrel1  n. 1. спрэ чка, сва рка; зва дка; 

a quarrel about/over smth. спрэ чка з-за чаго -н.; 
make up/patch up a quarrel паміры цца; seek 
a quarrel шука ць сва ркі 2. : have no quarrel 
with smb./smth. не мець нічо  га су  праць ка-
го  -н./чаго -н.; I have no quarrel with him. Мне 
няма за што на яго крыўдзіцца.

quarrel2  v. (with, about/over) свары ц-
ца; спрача цца

quarrelling  п. сва ркі; There was 
constant quarrelling in their family. У іх сям’і 
заўсёды былі сваркі.

quarrelsome  adj. задзıрысты; пры-
дзıрлівы; сварлıвы

quarry1  n. 1. кар’е р, адкры тая вы ра-
батка; а stone quarry каменяло мня 2. здабы -
ча; дзічы на; наме чаная ахвя ра

quarry2  v. распрацо ўваць кар’е р; зда-
быва ць (камень з кар’ера)

quarry stone  n. tech. бут, бу тавы 
ка мень, плітня к

quart  n. 1. ква рта (мера вадкасці) (in the 
UK = 1,14 л., in the US = 0,94 л.) 2. пасу дзіна 
ёмістасцю ў адну  ква рту ♦ put a quart into 
a pint pot рабıць немагчы мае

quarter1  n. 1. чвэрць, чацвёртая ча с т-
ка; a quarter of a mile чвэрць мıлі; a page 
and a quarter старо нка з чвэ рцю 2. чвэрць 
гадзıны, пятна ццаць хвілıн; I’ll meet you in а 
quarter of an hour. Суcтрэнемся праз чвэрць 
гадзіны. 3. кварта л, чвэрць го да, тры ме сяцы 
4.  кварта л; а residential quarter кварта л 
жылы х дамо ў; раён, ча  стка го рада; a student 
quarter студэ нцкі гарадо  к; in the industrial 
quarter of the city у прамысло вым раёне го -
рада 5. AmE мане та ва ртасцю чвэрць до  лара 
(25 цэнтаў) 6. ква дра; the quarters of the 
moon ква дры Ме сяца

quarter2  v. 1. дзялıць, падзяля ць на 
чаты ры ро ўныя ча сткі; quarter an apple 
падзялıць я блык на чаты ры ро ўныя ча сткі 
2. fml раскватаро ўваць, ста віць на пасто й; 
quarter troops in the city раскватарава  ць 
 во й ска ў го радзе

quarter-fi nal  n. sport 1. чвэрць-
фіна льная гульня  2. pl. quarter-fi nals чвэрць-
фіна л; enter/reach the quarter-fi nals вы йсці 
ў чвэрцьфіна л

quarterly1  n. перыяды чнае выда нне, 
яко е выхо дзіць раз у тры ме сяцы; кварта ль-
нік

quarterly2  adj. трохме  сячны, квар-
та  ль ны, штокварта льны; a quarterly maga-
zine штокварта льны часо  піс

quarterly3  adv. раз у кварта л, раз у 
тры ме сяцы, пакварта  льна; I pay my rent 
quarterly. Я плачу за кватэру паквартальна.

quartern  n. чвэрць, чвэ ртка, чацвёр-
тая ча стка

quarters  n. pl. 1. памяшка нне, жыл-
лё, кватэ  ра; summer quarters ле тняе памяш-
ка нне; the King’s quarters рэзідэ  нцыя кара-
ля 2. каза рма

quartet  n. 1. mus. квартэ  т 2. infml гру -
па з чатыро х чалаве к 3. poet. страфа  з чаты-
ро х радко ў

quartz  n. geol. 1. кварц (мінерал) 2. ква р-
цавы крышта ль; a quartz gold watch залаты  
ква рцавы гадзıннік

quasar  n. astron. кваза р
quash  v. 1. law анулява ць, адмяня ць; 

quash charges against smb. зняць абвінава -
чанне з каго -н.; quash a sentence анулява ць 
судзıмасць 2. fml заглуша ць; знішча ць, руй-
нава ць; quash a person знıшчыць чалаве ка; 
quash one’s feelings заглуша ць пачу цці

quasiatom  n. phys. квазіа там, 
квазіa тaмнае ўтварэ  нне (з часцінак)

quatercentenary  n. чатырох-
сотгадо вы юбіле й, чатырохсотго ддзе; the 
quatercentenary of Shakespeare’s birth ча-
тырохсотго ддзе з дня нараджэ  ння Шэкспıра

quatrian  n. poet. чатырохрадко ўе, 
катрэ н (у санеце)

quaver1  n. 1. дрыжа нне го ласу 2. трэль 
3. BrE, mus. во сьмая но та 

quaver2  v. 1. дрыжа ць, вібры раваць; 
гавары ць дрыго ткім го ласам; She quavered 
out her little song. Дрыжачым голасам яна 
выканала песеньку. 2. выво дзіць трэ лі

quay  n. прыча л; набярэ жная
quayside  n. мол, пры стань; on/at the 

quayside на пры стані
queen  n. 1. карале ва; the Queen of 

England карале ва Áнгліі; Elizabeth II became 
Queen of England in 1952. Елізавета ІІ стала 
каралевай Англіі ў 1952 годзе. 2. багıня, 
цары ца; а queen of beauty багıня прыгажо сці 
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3. ма тка (у пчолаў) 4. да ма (карта); а queen 
of hearts чырво вая да ма 5. карале ва, ферзь 
(у шахматах)

queen-apple  n. bot. айва 
queenly  adj. ве лічны, вялıкасны; She 

gave a queenly wave as she rode past. Яна 
велічна памахала рукою, праязджаючы міма. 

queen mother  n. карале ва-ма ці
queer1  n. slang гомасексуалıст
queer2  adj. 1. dated дзıўны, незвыча йны, 

дзівакава ты, нязвы клы; а queer act дзıўны 
ўчы нак; What a queer story! Якая незвычай-
ная гісторыя! 2. slang гомасексуа льны

queer3  v. 1. псава ць 2. ашу кваць, абду р-
ваць; махлява ць ♦ queer smb.’s pitch/queer 
the pitch (for smb.) BrE, infml прычыня ць 
непрые мнасці (каму -н.)

queerly  adv. 1. дзıўна, незвыча йна 
2. дзівакава та 3. падазро на; няпэ ўна

queerness  n. дзıўнасць, незвыча й-
насць

quell  v. 1. падаўля ць, знішча ць, нıш чыць; 
quell the opposition знıшчыць апа зıцыю; 
quell an attempt сарва ць спро бу 2. су пако й-
ваць, аслабля ць, змякча ць; quell one’s fears 
падавıць у сабе  страх; quell one’s passions 
утаймава ць пачу цці 

quench  v. 1. наталя ць, заспако йваць; 
quench one’s thirst наталıць сма гу 2. fml 
тушы ць, гасıць; quench a fi re тушы ць пажа р 
3. падаўля ць, знішча ць (пачуцці, жаданні); 
quench one’s desire падавıць жада нне; 
quench hope разбуры ць надзе ю 

quenchless  adj. нязга сны, няўто ль-
ны; a quenchless fl ame ве чны аго нь

quern  n. ручны  млыно к (для кавы, 
перцу)

querulous  adj. 1. fml незадаво лены, 
бурклıвы, раздражнёны; a querulous tone 
незадаво лены тон 2. жа ласны, жа ласлівы; а 
querulous voice жа ласны го лас

query1  n. 1. пыта нне; We will answer 
your queries by letter. Мы адкажам на вашы 
пытанні ў лісце. 2. пыта льнік (на палях кнігі)

query2  v. 1. выка зваць сумне нне; query 
a statement выка зваць сумне нне нако нт зая -
вы 2. fml задава ць пыта нне

query language  n. comput. 
мо ва за пытаў

quest1  n. fml по шукі, паго  ня (за чым-н.); 
in quest of smb./smth. у по  шуках каго  -н./ча-
го  -н.

quest2  v. fml шука ць, адшу кваць; quest 
for smth. шука ць што-н.

question1  n. 1. пыта нне; May I ask a 
question? Можна задаць пытанне? 2. прабле -
ма, спра ва; пыта нне, яко е абмярко ўваецца; 
economic/social questions эканамıчныя/са-
цыя льныя прабле мы 3. сумне нне; пярэ чанне; 
There is no question about it. У гэтым ніхто не 
сумняваецца. ♦ beyond question без сумне н-
ня; in question згада ны; out of the question 
безумо ўна, на ват гаво ркі няма ; without 
question без сумне ння; bring/throw smth. 
into question ста віць што-н. пад сумне нне, 
аспрэ чваць

question2  v. 1. пыта ць, пыта цца; за-
дава ць пыта нні; распы тваць; question smb. 
(about/on smth.) распы тваць каго -н. (пра 
што-н.); дапы тваць; He was arrested and 
questioned about the missing money. Яго 
арыштавалі і дапытвалі пра грошы, што пра-
палі. 2. сумнява цца, падвярга ць сумне нню; 
question a decision сумнява цца ў пра віль-
насці рашэ ння; I question whether he is right. 
Я не ўпэўнены, што ён мае рацыю. 

questionable  adj. 1. няпэ  ўны; 
ненадзе йны; сумнıўны; а questionable state-
ment зая ва, яка я не выкліка е даве ру 2. па-
дазро ны, якı ма е дрэ нную рэпута цыю 

questioning1  n. 1. распы тванне, 
выве дванне 2. до пыт; The police called him in 
for questioning. Яго выклікалі на допыт у па-
ліцыю.

questioning2  adj. запыта льны, да-
пы тлівы; She gave him a ques tio ning look. Яна 
паглядзела на яго запытальна.

questioningly  adv. пыта льна, 
запыта льна, запы тліва, дапы тліва

question mark  n. пыта льнік 
♦ a question mark over/against smth. няўпэ  ў-
ненасць у дачыне нні да чаго -н.

questionnaire  n. (on/about) анке -
та; апыта льнік; апыта льны ліст

question tag  n. ling. каро ткае 
агу льнае пыта нне (у другой частцы рас чля-
нёнага пытання); You are from London, aren’t 
you? Вы з Лондана, ці не так?

queue1  n. 1. чарга ; stand in a queue стая ць 
у чарзе ; join the queue стаць у чаргу  
2. comput. чарга , чарго васць

queue2  v. 1. стая ць у чарзе ; станавıцца ў 
чаргу ; queue up for smth. стая ць у чарзе  за 
чым-н. 2. comput. ста віць у чаргу 

quibble1  n. прыдзıрка; заўва га; I have 
just one quibble – there is a spelling mistake 
here. У мяне адна заўвага – тут ёсць арфа-
графічная памылка.
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quibble2  v. вышу кваць недахо пы; пры-
дзіра цца, чапля цца; quibble about/over smth. 
прыдзіра цца да чаго -н.

quibbling  adj. прыдзıрлівы
quiche  n. піро г з заварны м крэ мам і ро з-

най начы нкай 
quick1  adj. 1. ху ткі, шпа ркі; а quick 

journey кароткатэрміно вая пае здка; be quick 
спяша цца; at a quick pace у ху ткім тэ  мпе, 
 ху т ка; a quick fi x скараспе лае рашэ нне; a quick 
pulse ча сты пульс 2. ке млівы; знахо  длівы; 
дасцıпны; a quick child ке млівае дзіця  ♦ have 
a quick temper мець запа льчывы хара ктар, 
круты  но раў

quick2  adv. ху тка, шпа рка; Come back 
quick – something terrible has happened. Хут-
чэй вяртайся – зда рылася нешта страшнае. 
♦ as quick as a fl ash з ху ткасцю мала нкі, 
імгне нна; quick off the mark адра зу, у ху ткім 
ча се пасля  таго , неўзаба ве

quicken1  v. fml 1. ажыўля ць, абнаўля ць; 
паскара ць 2. выкліка ць, абуджа ць; quicken 
smb.’s imagination абудзıць чыю -н. фанта -
зію; quicken smb.’s interest in smth. выклі-
ка  ць у каго -н. ціка васць да чаго -н.;

quickening  n. 1. ажыўле нне, абнаў-
ле нне прыро ды 2. паскарэ  нне

quick-freeze  v. 1. ху тка замаро ж-
ваць (прадукты) 2. ху тка замярза ць (пра 
прадукты)

quick grass  n. bot. пы рнік
quickie  n. infml 1. наспе х вы пушчаная 

праду кцыя; халту ра (пра кнігу, фільм і да т.п.) 
2. зро бленае ў спе  шцы; a quickie divorce 
паспе шлівы разво д

quicklime  n. няга шаная ва пна
quickly  adv. ху тка, неадкла дна; She 

walked quickly across the road. Яна хутка 
перайшла дарогу.

quickness  n. 1. ху ткасць, шпа ркасць, 
ско расць 2. быстрыня , жва васць 3. ке м лі-
васць, ця млівасць, знахо  длівасць 4. запа ль-
чывасць, раздражня льнасць

quicksand  n. (таксама pl. quick-
sands) 1. geol. плыву н; зы бкі пясо к 2. ба гна 
(перан.); get caught in the quicksands тра -
піць у ба гну 

quick-sighted  adj. 1. якı ма е до б-
ры зрок 2. пранıклівы

quicksightedness  n. 1. васт ры-
ня  зро ку 2. пранıклівасць

quicksilver1  n. 1. chem. ртуць 2. ру-
ха васць, жва васць ♦ have quicksilver in one’s 
veins быць ве льмі жва вым чалаве кам

quicksilver2  adj. 1. я ркі, бліску чы 
2. lit. руха вы, жва вы

quickstep  n. 1. квıкстэп, ху ткі та нец 
2. mil. марш у ху ткім тэ  мпе 

quick-tempered  adj. запа ль-
чывы, гара чы, раздражнёны

quick-witted  adj. 1. знахо длівы, 
 ке м лівы 2. дасцıпны

quick-wittedly  adv. 1. знахо дліва, 
ке мліва 2. дасцıпна

quid  n. (pl. quid) BrE, infml фунт стэ р-
лінгаў; Can you lend me fi ve quid? Пазыч мне, 
калі ласка, пяць фунтаў.

quid pro quo  n. лацін. па слу -
га за паслу гу, кампенса цыя 

quiet1  n. 1. цішыня , маўча нне, спако й; 
the quiet of the mind душэ ўны спако  й 
2. спако й, мір; live in peace and quiet жыць у 
мıры і спако і ♦ on the quiet па сакрэ  це

quiet2  adj. 1. цıхі, бясшу мны, нячу т-
ны; quiet footsteps бясшу мныя кро кі, quiet 
neighbours спако йныя сусе дзі 2. спако йны, 
не рухо мы; а quiet river спако йная рака  
3. цıхі, спако йны; quiet sleep ціхамıрны сон 
♦ keep quiet about smth./keep smth. quiet 
трыма ць што-н. у сакрэ  це

quiet3  v. супако йваць; супако йвацца; 
спыня ць; уціхамıрваць; уціхамıрвацца; уцıх-
нуць; quiet a baby супако іць дзіця ; quiet 
the pulse адрэгулява ць пульс; The wind 
quieted. Beцер супакоіўся.

quieten  v. супако йваць; супако й-
вацца; уціхамı рваць; уціхамıрвацца; quieten 
smb./smth. down супако іць каго -н./што-н.; 
The chatter quietened briefl y when she came 
into the room. Балбатня хутка сціхла, калі яна 
зайшла ў пакой.

quietly  adv. 1. цıха, бясшу мна; Peter 
spoke so quietly I could hardly hear him. Пётр 
гаварыў так ціха, што я ледзь чуў яго. 2. мıр-
на, спако йна

quietness  n. 1. цішыня , бясшу м-
насць 2. спако й

quietude  n. lit. цішыня ; спако й
quiff  n. гры ўка 
quill  n. 1. птушы нае пяро  2. (гусıнае) 

пяро  для пісьма  
quilt1  n. 1. падшыва ная ко ўдра; a quilt of 

grey clouds лахма тыя шэ рыя хма ры 2. піке 
(тканіна)  3. піке йнае пакрыва  ла

quilt2  v. 1. падшыва ць, прашыва ць; пад-
біва ць ва  тай 2. сшыва ць 3. зашыва ць (у пад-
кладку, пояс)
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quilted  adj. падшыва ны, падбıты ва -
тай, вацıнам і да т.п.; a quilted coat падшыва -
нае паліто ; вато ўка 

quilting  n. 1. шыццё; падшыва нне, 
падбıўка 2. піке  (тканіна) 3. крыжападо бнае 
шво 

quin  n. BrE, infml = quintuplet
quince  n. bot. айва  
quincentenary1  n. fml пяці сот-

гадо вы юбіле й, пяцісотго ддзе
quincentenary2  adj. fml пяці-

сот гадо вы
quinine  n. chem. хінıн 
quinoa  n. bot. лебяда 
quinquennial1  n. 1. fml пяціго д-

дзе 2. магістра т з паўнамо цтвамі на пяць 
гадо ў 

quinquennial2  adj. 1. fml якı пра-
ця гваецца пяць гадо ў 2. якı адбыва ецца ко ж-
ны пя ты год

quinquennium  n. (pl. -ia) fml 
пяціго ддзе 

quint  n. AmE, infml = quintuplet
quintessence  n. fml 1. квінтэсе н-

цыя, су тнасць 2. даскана ласць; John is the 
quintessence of good manners. Джон – гэта 
прыклад добрага густу.

quintessential  adj. асно ўны, най-
бо льш істо тны

quintet  n. 1. mus. квінтэ т 2. mus. му-
зы чны твор для пяцı галасо ў або  інструме н-
таў 3. гру па з пяцı чалаве к або  прадме таў 

quintuplet  n. адзıн з пяцı блізня т
quintuplicate1  n. 1. набо р з пяцı 

адно лькавых прадме таў 2. пяць адно лькавых 
ко пій; typed in quintuplicate надрукава ны ў 
пяцı экзэмпля рах

quintuplicate2  adj. 1. (існу ючы) 
у пяцı ко піях, экзэмпля рах 2. адзıн з пяцı 
адно лькавых экзэмпля раў

quintuplicate3  v. рабıць што-н. 
у пяцı экзэмпля рах 

quip1  n. 1. разу мная заўва га; make a qu ip 
рабıць разу мную заўвагу 

quip2  v. рабıць разу мную заўва гу
quirk1  n. 1. паваро т, вы гіб, вы гін; a 

 qu irk of fate нечака ны паваро т лёсу 2. вы 
крут, выкрута  с; хıтрасць; дзіва цтва

quirk2  v. 1. каламбу рыць 2. насміха цца, 
кпіць, падко лваць, яхıднічаць, высме йваць

quirkiness  n. вы чварнасць, мудраге  -
лістаць, дзіва цтва 

quirky  adj. 1. выкру тлівы, спры тны 
2. дзıўны, нязвы чны; вы чварны, мудраге- 
лісты

quirly  n. AmE, slang цыга  рка, сама-
кру  тка

quisle  v. здра джваць радзıме; быць здра д-
нікам

quisling  n. квıслінг, здра днік
quit  v. infml 1. пакіда ць, кіда ць; quit 

one’s family кıнуць сям’ю ; quit the place 
перасялıцца ў ıншае ме сца 2. кіда ць, канча ць, 
спыня ць; quit smoking кıнуць куры ць; quit 
school кıнуць шко лу 3. спыня ць спро бы; 
адмаўля цца ад спро бы зрабıць (што-н.)

quite  adv. 1. ца лкам; зусıм; I’ve got a 
letter from Sylvia quite recently. Зусім нядаўна 
я атрымаў ліст ад Сільвіі; I quite agree with 
you. Я цалкам згодзен з вамі. 2. ама ль; у 
некато рай ступе ні; больш-менш; даво лі, до -
сыць; quite a good fellow зусıм нядрэ нны хло -
пец ♦ quite a/the smth. сапраўды  , на са май 
спра ве; She is quite a beauty. Яна сапраўдная 
прыгажуня. 

quits  adj. infml у разлıку; call it quits 
кан ча ць, спыня ць якую -н. дзе йнасць; At 12 
o’clock we decided to call it quits. У два нац-
цаць гадзін мы вырашылі скончыць работу. 
♦ be quits (with smb.) разлічы цца (з кім-н.); 
расквіта цца (з кім-н.); адплацıць (каму -н.); 
You pay for the taxi, and we’re quits. Ты плаці 
за таксі, і мы квіты.

quitter  n. 1. той, хто лёгка адступа е пе -
рад ця жкасцямі; баязлıвец 2. гульта й; лайда к, 
абібо к, ле жань

quiver1  n. калча н
quiver2  n. дры жыкі, трапята нне; not 

a quiver of an eyelid ≅ во кам не маргну ць
quiver3  v. дрыжа ць дро бнымі дры жы-

камі; quiver with fear/with cold дрыжа ць ад 
стра ху/хо ладу 

quiveringly  adv. з дрыжа ннем
Quixote  n. fml донкіхо т 
quixotic  adj. iron., fml донкіхо цкі
quixotically  adv. па-донкіхо цку
quiz1  n. 1. се рыя пыта нняў; віктары на; 

а quiz show радыёвіктары на, тэле віктары на 
2. кантро льнае апыта нне (у класе); ву сная 
або  пісьмо  вая праве рка

quiz2  v. 1. апы тваць; право дзіць апыта н-
не; право дзіць ву сную або  пісьмо вую пра ве р-
ку; quiz a class in history апыта ць клас на 
ўро ку гісто рыі 2. : quiz smb. about/on/over 
smth. выпы тваць каго -н. пра што-н., выпы  т-
ваць што-н. у каго  -н.; дапы тваць каго -н.

quizmaster  n. вяду чы ў ра дыё- 
або  тэлевiктары не
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quizzer  n. насме шнік; выскаля  ка, вы -
шчарка

quizzery  n. насміха нне; выскаля  нне
quizzical  adj. 1. насме шлівы, жар-

таўлıвы; a quizzical glance насме шлівы по -
зірк; a quizzical remark жартаўлıвая заўва га 
2. дзівакава ты; дзıўны

quizzically  adv. 1. жартаўлıва, насме ш-
ліва 2. дзівакава та; дзıўна; камıчна 

quod  n. infml, dated турма , астро г
quod vide  лацін. глядзı (на пэў-

най старонцы) 
quoit1 () n. sport 1. кіда льнае кальцо  

2. pl. quoits кіда нне ў цэль
quoit2 () v. sport кіда ць у кальцо  y цэль
quorum  n. лацін. кво рум; We have 

a quorum. У нас ёсць кворум.
quota  n. 1. до ля, ча стка, кво та; There 

is a strict quota on imports and exports. Ёсць 
квота на імпарт і экспарт. 2. мініма льная 
 ко ль касць, неабхо дная для выбра ныня кан-
дыда та 

quotable  adj. 1. ва рты цытава ння; 
афарысты чны 2. прыда тны для цытава ння; 
прысто йны

quotation  n. 1. цыта та; цытава нне; 
a quotation from the Bible цыта та з Бıбліі 
2. econ. цана ; расцэ нка; Can you give me a 
quоtation for building a garage? У колькі 
абыдзецца будаўніцтва гаража?

quotation marks  n. pl. дву-
ко  ссе 

quote1  n. infml 1. цыта та 2. pl. quotes 
двуко ссе 3. цана , расцэ нка

quote2  v. 1. цытава ць; прыво дзіць чые -н. 
сло вы; She quoted from a newspaper article. 
Яна прывяла цытату з газетнага артыкула. 
2. рабıць спасы лку; спасыла цца; May I quote 
you on that? Можна пры гэтым спасылацца на 
вас? 3. econ. назнача ць цану , ста ўку; quote 
a price on a house назна чыць цану  за дом

quoteworthy  adj. дасто йны, ва р-
ты цытава ння

quotidian  adj. fml 1. штодзённы, 
якı штодня  паўтара ецца 2. бана льны, звыча й-
ны; а quotidian thought бана льная ду мка

quotient  n. 1. math. дзель 2. ча стка, 
до ля; electoral quotient ко лькасць галасо ў, 
неабхо  дных для выбра  ння кандыда  та 3. па-
ка  зчык; каэфіцые нт; intelligence quotient 
(IQ) па ка зчык разумо вых здо льнасцей 

Quran, Qur’an  n. Кара н
q.v.  (скар. ад лацін. quod vide) гл. 

(глядзі на пэўнай старонцы)

qwerty, QWERTY n. станда ртнае раз-
мяш чэ нне лıтар на клавіяту ры пıшучай ма-
шы нкі або  камп’ю тaра (з лацінскім шрыф там)

Rr
R, r  n. 18-я літара англійскага алфавіта 

♦ the three Rs (reading, (w)riting, (a)rith metic) 
азы  наву кі (чытанне, пісьмо, арыфметыка)

Ra  n. myth. Ра (бог сонца ў Стара жыт-
ным Егіпце)

rabbi  n. (pl. rabbis) 1. ра бін 2. bibl. ра  -
бі, наста ўнік

rabbit1  n. zool. трус
rabbit2  v. палява ць на труса  або  за й ца; 

ста віць па стку на трусо  ў або  зайцo ў 
rabbit on  phr.v. BrE, infml (about) 
гавары ць (доўга, падрабязна, шматслоўна), 
пляву згаць

rabbit-hearted  adj. баязлі вы, з за-
ячай душо й

rabble  n. 1. нато ўп; a rabble of children 
нато ўп дзяце й 2. the rabble зброд

rabble-rouser  n. дэмаго г; падбух-
торшчык

rabid  adj. 1. лю ты, раз’ю шаны, раз’я т-
раны; rabid hatred шалёная/лю тая няна вісць 
2. шалёны, ашале лы; a rabid dog шалёны 
саба ка

rabidity  n. лю тасць, раз’ю шанасць
rabies  n. med. шале нства; вадабо язь 
raccoon  n. (таксама racoon) 1. zool. 

яно т 2. фу тра яно  та; а raccoon collar яно-
тавы каўне р 

race1  n. 1. спабо рніцтва па бе гу; бег на ху т-
касць; го нка; а race boat го начная ло дка 
2. pl. the races ска чкі; go to the races хадзі ць 
на ска чкі 3. sport дыста нцыя ♦ a race against 
time/the clock го нка на час

race2  v. 1. спабо рнічаць на ху ткасць; 
 уд зе ль нічаць у го нках 2. удзе льнічаць у ска ч-
ках 3. імча цца, не сціся

race3  n. 1. ра са; without distinction as to 
ra ce без ра савых адро зненняў 2. род; пле мя; 
э тнас; the human race род чалаве чы

racecard  n. BrE прагра ма ска чак
racecourse  n. BrE, sport  іпадро м
racehorse  n. скакавы  конь
raceme  n. bot. кісць, гро нка
race meeting  n. BrE ска чкі
racer  n. 1. го ншчык 2. скакавы  конь, 

скаку н 3. го начнае су дна; го начная я  хта 4. го-
начны аўтамабі ль
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racetrack  n. sport 1. трэк 2. AmE 
іпадром

race walking  n. спарты ўная хадзьба 
rachides  pl. → rachis
rachis  n. (pl. rachides) 1. anat. пазвано  ч-

нік, хрыбе  т 2. bot. асцю к 
rachitic  adj. med. рахіты чны
rachitis  n. med. рах т
racial  adj. ра савы; рас сцкі; racial discri-

mination ра савая дыскрыміна цыя; racial 
prejudice ра савыя забабо ны

racialism  n. BrE, dated рас зм
racialist  n. BrE, dated рас ст
racing  n. 1. спабо рніцтва на ху ткасць; 

foot racing бег на ху ткасць; motor racing 
аўтаго нкі 2. ска чкі

racing car  n. BrE го начны аўтамаб ль
raсism  n. 1. рас зм 2. ра савая дыс-

крыміна цыя 
raсist  n. рас ст  
rack1  n. 1. ве шалка (з кручкамі) 2. пал ца, 

стэла ж; a luggage rack палца для рэчаў 
(у аўтобусе, цягніку); The dishes are on the 
plate rack. Посуд на сушылцы. 3. the rack 
hist. ды ба

rack2  n. : ♦ go to rack and ruin пайсц  
пра хам, зн шчыцца, загнуць

rack3  v. мучыць; му чыцца ♦ rack one’s 
brains ламаць сабе галаву

racket1  n. (таксама racquet) раке тка 
(для гульні ў тэніс, бадмінтон і да т.п.)

racket2  n. 1. infml шум; ля мант; гру кат; 
make a racket шуме  ць, крыча  ць, ляманта-
ва ць 2. падман; махлярства; афе ра; be in on a 
racket быць удзельнікам афе ры 3. infml рэкет; 
шантаж; вымаганне

racket3  v. infml. шумець, грыме ць, гру-
ката ць; паруша ць (цішыню, спакой)

racketeer1  n. рэкец р; вымага льнік; 
махля р; аферы ст

racketeer2  v. 1. вымага ць (грошы); 
шантажы раваць 2. займа цца афе рамі

racketeering  n. 1. вымага нне; 
шан та ж 2. махля рства; афе ры 3. крыміна ль-
ная дзе йнасць (арганізаваная)

rackety  adj. шу мны; бязла дны; хааты чны
racking  adj. 1. паку тлівы; a racking 

toothache нясце рпны зубны  боль 2. празме р-
ны, непас льны (пра падатак, арэндную пла-
ту і да т.п.)

racoon  = raccoon
racquet  = racket1

racy  adj. піка нтны (у розных знач.); жва вы; 
энерг чны; racy humour каларытны гу мар; 
racy jokes піка нтныя жа рты

radar1  n. 1. рада р; радыёлака тар 2. ра-
дыёлака цыя

radar2  adj. радыёлакацы йны, рада рны; 
а radar transmitter радыёлакацы  йны пера-
да  т чык

radar trap  n. рада рная па стка 
radial  adj. 1. радыя льны 2. anat. пра-

мянёвы
radiance  n. 1. ззя нне; the sun’s radi-

ance со нечнае ззя нне 2. бляск, прамян с тасць
radiant  adj. 1. зіхатл вы, ра дасны; 

бліску чы; radiant beauty асляпля льная пры-
гажо сць 2. праме нны; radiant heat цеплаво е 
выпраме ньванне

radiate  v. 1. выпраме  ньваць; выпра-
ме нь вацца; вылуча ць; вылуча цца (пра святло, 
цяпло, промні) 2. ззяць, зіхаце ць, блішча ць; 
Her eyes radiated love and joy. Яе вочы свя-
ціліся любоўю і радасцю; He radiated energy 
and self-confi dence. Ад яго зыходзілі энергія і 
самаўпэўненасць. 3. разыхо дзіцца про мнямі, 
выхо дзіць з адно й кро пкі

radiation  n. phys. радыя цыя; вы-
праме ньванне; atomic radiation я дзернае вы-
праме ньванне; radiation sickness med. пра-
мянёвая хваро ба 

radiator  n. 1. радыя тар, батарэ  я 
(ацяплення) 2. радыя тар (у аўтамабілі)

radical1  n. 1. радыка л 2. chem. радыка л 
3. math. корань 4. ling. корань (слова)

radical2  adj. радыка льны, карэ нны; фун-
дамента льны; radical views радыка льныя пе-
ра кана нні; radical reforms карэ нныя рэфо рмы

radii  pl. → radius
radio1  n. 1. (часта the radio) ра дыё; 

send a message by radio перада  ць паведам-
ле  н не па ра дыё; а radio play радыёпастано ў-
ка; I heard it on/over the radio. Я чуў гэта па 
радыё. 2. радыёвяшча нне; radio signal/waves 
радыёсігнал/радыёхвалі 3. радыёпрыёмнік; 
а portable radio партаты ўны радыёпрыёмнік 

radio2  v. перадава  ць па ра  дыё; пасы-
ла  ць радыёгра му; радз раваць

radioactive  adj. радыеакты ўны; 
highly radioactive высокарадыеакты ўны

radioactivity  n. радыeакты ў-
насць

radio beacon  n. радыёмая  к
radio beam  n. радыёпраме нь
radiobiology  n. радыeбіяло гія
radio broadcast1  n. радыё-

пе рада ча
radiobroadcast2  v. перада ваць 

па ра дыё, вяшча ць
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radio button  n. comput. радыёкноп-
ка; залежная кнопка

radio call  n. радыёпазыўны , ра-
дыё сігна л

radiocarbon  n. chem. радые-
акты ўны вугляро д

radiochemistry  n. радыях мія
radioecology  n. радыeэкало  -

гія, радыяцы йная экало гія
radiogram  n. 1. dated радыёгра ма 

2. рэнтге наўскі зды мак; рэнтгенагра ма 3. ра-
дыёла

radiographer  n. рэнтгено лаг, ра-
дыёлаг

radiography  n. радыягра фія
radioisotope  n. chem. радые-

акты ўны ізато п, радыеізато п
radiological  adj. 1. радыелаг ч-

ны; рэнтгеналаг чны 2. радыеакты ўны
radiologist  n. радыёлаг, рэнтге-

но лаг
radiology  n. радыяло гія, рэнтге-

на ло гія
radiometric  adj. радыеметрычны
radionics  n. радыёэлектро ніка
radioscopy  n. рэнтгенаскап я
radio-telephone  n. радыё тэ-

лефо н
radio telescope  n. радыётэ-

леско п
radiotherapy  n. med. радыeтэ-

ра п я; лячэ нне іанізава ным апраме ньваннем 
radio waves  n. радыёхва лі 
radish  n. bot. рады ска 
radium  n. chem. ра дый
radius  n. (pl. radii) 1.  math. ра дыус 

2. акру га; пло шча; раён; within a radius of 
action у ра дыусе дзе яння

radon  n. chem. радо н
radwaste  n. infml радыeакты ўныя 

адхо ды
raffi sh  adj. бесталко вы; шалапу тны; вуль-

га рны; a raffi sh young man малады  распу снік
raffl e1  n. рэ чавая латарэ я; raffl e tickets 

латарэ йныя біле ты
raffl e2  v. разы грываць у латарэ ю
raft1  n. 1. плыт 2. надзіма ная ло дка
raft2  v. 1. збіва ць/звя зваць у плыт 2. сплаў-

ля ць лес у плыта х 3. пераганя ць або пера-
праўля ць на плыце 

rafter  n. 1. спла ўшчык; плытаго н 2. кро к-
віна

rag1  n. 1. абрэ зак (тканіны); ану ча 2. pl. 
rags рызманы , рыззё; лахманы ; worn to rags 

зно шаны, падра ны, пано шаны ♦ in rags 
у лах мана х, у рыззі; (from) rags to riches 
≅ з гра   зі ды ў кня зі

rag2  n. кп ны, ке пікі; паджарто ўванне
rag3  v. 1. BrE, infml кпіць; наўмы сна выво-
дзіць з сябе ; дайма ць насме шкамі 2. (on) 
AmE, infml скардзіцца (на каго-н.)

ragamuffi n  n. (таксама rag ga-
muffi n) абадра нец

rag-and-bone-man  n. BrE 
ану ч нік; стары знік

ragbag  n. 1. мяшо к для абрэ зкаў 
2. уся кая ўся чына

rag doll  n. ля лька, зро бленая  з ткан ны
rage1  n. 1. лю тасць; гнеў; шале нства; 

blind with rage аслеплены лю тасцю; mad 
with ragе звар’яце лы ад гне ву; be in the rage 
with smb. разгне вацца на каго -н.; kill a man 
in a rage у прыпа дку лю тасці заб ць чалаве  ка 
2. раз’ю шанасць, шале нства, раз’я транасць; 
the rage of the wind шале нства ве тру ♦ be all 
the rage infml быць вельмі папулярным і 
 модным

rage2  v. 1. быць у гне ве; вар’ява цца; ша-
ле ць, злава цца; rage at/against smb./smth. 
зла ва цца на каго -н./што-н. 2. бушава ць, лю-
тава ць (пра буру, эпідэмію, вайну); The sea 
raged. Мора бушавала.

rag fair  n. барахо лка
ragged  adj. 1. парваны, падраны; пано-

шаны, зношаны 2. няроўны, рва ны; касма ты; 
ragged clouds рва ныя хма ры; a ragged beard 
касма тая барада  3. infml ве льмі сто млены 
♦ run smb. ragged infml мучыць, змучваць; 
мардаваць каго-н.

raggedy  adj. зно шаны; a raggedy old 
coat пашарпанае паліто 

raging  adj. 1. вельмі мо  цны (пра па-
чуцці або боль); raging thirst нясце рпная сма -
га; raging headache нясце рпны галаўны  боль; 
raging jealousy лю тая рэ  ўнасць 2. шалёны; 
раз’юшаны; неўтаймаваны; a raging sea 
раз’юшанае мо ра

raglan  n. : а raglan sleeve рука ў рэгла н
ragman  n. (pl. -men) стары знік
ragout1   n. франц. рагу 
ragtime  n. mus. рэгта йм
ragweed  n. bot. амбро зія
ragwort  n. bot. старасце нь 
raid1  n. 1. набе г, налёт; рэйд; an air raid 

паве траны налёт; a police raid паліцэ йская 
абла ва; make a raid into the enemy camp 
зраб ць налёт на ла гер прац ўніка 2. налёт 
(бандытаў); a raid on a bank налёт на банк
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raid2  v. здзе йсніць набе г, зрабць абла ву
raider  n. налётчык; armed raiders 

узброеныя налётчыкі; masked raiders налёт-
чыкі ў ма сках

rail1  n. 1. по ручань 2. папяро чка, перакла  -
дзіна 3. рэ йка 4. чыгунка (від транспарту); 
by rail по ездам ♦ go off the rails infml збівац-
ца з панталыку; губляць галаву; кацц ца пад 
адхон

rail2  v. 1. (in) абгаро джваць, агаро джваць 
2. (off) адгароджваць; The police railed off the 
area where the accident happened. Паліцыя адга-
радзіла месца здарэння. 3. праклада ць рэ йкі

rail3  v. fml (at/against) ла яцца; нарака ць, 
ска рдзіцца; rail against injustice ска рдзіцца 
на несправядл васць

railing  n. 1. за гарадзь, за гарадка; плот, 
агаро джа 2. рэ йка; до шка

raillery  n. fml падсме йванне, дабраду ш-
ная насме шка

railman  BrE (pl. -men) = railwayman
railroad1  n. AmE чыгу нка
railroad2  v. : railroad smb. (into 

smth./into doing smth.) прыму сіць або  ўга ва-
ры ць каго -н. зраб ць што-н.; The workers 
were railroaded into signing the agreement. Ра-
бочых угаварылі падпісаць пагадненне.

railroader  n. AmE = railwayman
railway  n. BrE чыгу нка; a railway 

time-table раскла д цягніко ў; a railway sta-
tion чыгу начная ста нцыя; a railway junction 
чыгу начны ву зел

railwayman  n. BrE (pl. -men) чы-
гу начнік

rain1  n. дождж; drizzling rain імгла , ім-
жа ; pouring/ pelting/driving/torrential rain л-
вень; radioactive rain радыеакты ўны дождж; 
It looks like rain. Здаецца, збіраецца на дождж. 
♦ right as rain зус м здаро вы, у парад ку; rain 
or shine ≅ кроў з носа; пры любых умовах; 
што б там ні было; We’ll be there tomorrow 
rain or shine. Заўтра мы там будзем, кроў з 
носа.

rain2  v. 1. ісц , л цца (пра дождж); Іt is 
raining. Ідзе дождж; It rained very hard. Быў 
лівень. 2. 1) сы паць; абсыпа ць; rain kisses/ 
compliments upon smb. абсыпа ць каго -н. 
пацалу нкамі/ кампліме нтамі 2) сы пацца 
(гра дам), л цца (ручаём); Tears rained down 
her cheeks. Па яе шчоках ручаём ліліся 
слёзы. ♦ be raining cats and dogs infml ≅ ліць 
як з вядра (пра дождж); be rained off : The 
concert has been rained off. Канцэрт адмянілі 
з-за дажджу.

rainbow  n. вясёлка
raincloud  n. хма ра
raincoat  n. плашч, дажджав к
raindrop  n. дажджава я кро пля, даж-

джы нка
rainfall  n. атмасфе рныя апа дкі; an 

area with very low rainfall раён з ве льмі н з-
кай ко лькасцю атмасфе рных апа дкаў

rainforest  n. трап чны лес; вільго т-
ныя джу нглі; се льва 

rainproof  adj. воданепраніка  льны; 
непрамака льны

rainstorm  n. л вень з урага нам, бу ра, 
навальн ца

rainwater  n. дажджава я вада  
rainwear  n. непрамака  льнае адзе нне; 

непрамака льны абу так
rainy  adj. 1. дажджл вы; rainy weather 

дажджл вае надво р’е 2. дажджавы  (пра хма-
ру) ♦ save/keep smth. for a rainy day адклад-
ваць што-н. на чо рны дзень

raise1  n. AmE прыба ўка (да зарплаты); 
ask for a raise прас ць аб павелічэ нні зарпла-
ты; He got a raise. Яму павысілі зарплату.

raise2  v. 1. падыма ць, падніма ць; raise 
anchor зня цца з я кара; raise one’s eyes узня ць 
во чы (на каго-н.) 2. : raise one’s voice павы-
ша ць го лас 3. павыша ць; павял чваць; raise 
prices павы сіць цэ ны; raise wages павы сіць 
зарпла ту 4.  выкліка ць, параджа ць; raise 
suspicion узбуджа ць падазрэ нне 5. выро шч-
ваць; разво дзіць; raise cattle разво дзіць буй-
ну ю рага тую жывёлу; raise corn/vegetab les/
fl owers выро  шчваць кукуру  зу/агаро  дніну/
кве т кі 6. гадаваць, выхоўваць (дзяцей) 7. : raise 
a question паста віць пыта нне 8. збіраць, зда-
бываць (грошы); raise money for charity збі-
раць грошы на дабрачыннасць ♦ raise one’s 
glass (to smb.) падня ць бака л (за каго -н.); 
сказа ць тост; raise one’s hand against smb. 
узня ць руку  на каго -н., уда рыць каго -н.; raise 
smb.’s spirits узняць каму-н. настрой, пад-
бадзёрыць каго-н.; He didn’t raise a fi nger to 
help us. Ён і пальцам не паварушыў, каб да-
памагчы нам.

raisin  n. разы нка; pl. raisin разы нкі
Raj  n. the Raj hist. брыта нскае праўлен-

не ў Індыі да 1947 го  да; under the British 
Raj пад брыта нскай падле гласцю 

raja(h)  n. hist. раджа
rake1  n. гра блі; a croupier’s rake лапа тка 

круп’е  ♦ as lean/as thin as a rake худы  як 
шкілет; сух як шчэ пка
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rake2  v. 1. зграба ць граблямі; зараўно ў-
ваць 2. старанна шукаць (што-н.)
rake in  phr.v. infml заграбаць грошы
rake out  phr.v. 1. выграбаць (вугаль, 
попел) 2. вышукваць, выкопваць; rake out 
information здабываць звесткі
rake up  phr.v. infml : rake up the past 
варушыць міну лае (неадабральна)

rally1  n. 1. збор, сход; мтынг (масавы); 
з’езд; a peace rally м тынг у падтры мку м ру; 
Nazi rallies фашы сцкія збо рышчы 2. BrE, 
sport ра лі, аўтара лі 3. аднаўле нне сіл

rally2  v. 1. збіра ць; збіра цца; аб’ядно ў-
ваць; аб’ядно ўвацца; rally round/around smb. 
згуртавацца вакол каго-н. 2. ак рыя ць, ачуня ць, 
паправіцца

ram1  n. 1. бара н 2. tech. тара н 3. the Ram 
asrton. Аве н (сузор’е) 4. the Ram astrol. Аве н 
(знак задыяка; чалавек, які нарадзіўся пад 
гэтым знакам)

ram2  v. тара ніць; ram into smth. наляце ць 
на што-н.; His car was rammed into from be-
hind by a lorry. У ягоную машыну ззаду ўрэ-
заўся грузавік.

Ramadan   n. relig. ра ма-
за н; пост (у мусульман)

ramble1  n. прагу лка, шпа цыр (бeз пэў-
най мэты); We went on a ramble in the park. 
Мы пагулялі па парку.

ramble2  v. 1. гуля ць, шпацырава ць, 
хадз ць; ramble through the streets гуля ць па 
ву ліцах; ramble over the country гуля ць за 
 гора дам 2. (on) балбата ць, пераскo кваць з 
прад ме та на прадме т (у размове)

rambler  n. 1. вандро ўнік 2. bot. паво й-
ная ру жа

rambling  adj. 1. бязла дны, хааты ч-
ны, няскла дны (пра мову) 2. паўзу чы, паво й-
ны (пра расліны)

ramp  n. схіл, нах л
rampage1  n. разгу л, буянства; go 

on the rampage шалець, лютаваць; вар’явацца
rampage2  v. шалець, буя-
ніць

rampant  adj. 1. нястры мны (пра ін-
фляцыю) 2. буйны, пышны (пра расліннасць)

ran  past → run2

ranch  n. ра нча; a poultry ranch птуш ка-
фе рма; a mink ranch но ркавая фе рма

rancher  n. улада льнік ра нча; жывё-
лаво д

ranch house  n. жылы  дом фе р ме-
ра; дом гаспадара  ра нча

rancid  adj. прагорклы, пратухлы (пра 
масла, тлушч і да т.п.)

rancorous  adj. зласл вы; по мслівы; 
злапа мятны

rancour  n. BrE, fml злосць; (патаем-
ная) няна вісць; по мслівасць; nurse rancour 
against/ towards smb. зато йваць злосць на 
каго -н. ; without rancour незласл ва

random1  n. : ♦ at random наўздагад, 
не падумаўшы; наўга д

random2  adj. зро блены або ска заны 
наўздага д; выпадко вы; хааты чны; a ran dom 
remark выпадко вая заўва га; A few random 
shots were fi red. Было зроблена некалькі хаа-
тычных стрэлаў.

rang  past → ring3

range1  n. 1. (of) шэ раг; ланцу г, чарада ; 
се рыя; a range of mountains го рны ланцу г; 
the whole range of events уве сь ход падзе й 
2. дыяпазо н 3. сфе ра, зо на; а range of infl u-
ence сфе ра ўплы ву 4. дасяга льнасць, да ль-
насць дзе яння 5. паліго н ♦ in/within range 
(of smth.) у ме жах (чаго -н.); out of range 
недасяга льна, недася жна

range2  v. 1. выстро йваць у рад; ста віць 
па пара дку; range books on the shelf accor-
ding to size размяшча ць на пал цы кн гі па 
фарма  це 2. (along) распасціра  цца, распаў-
сю  дж вацца; цягну цца ўздоўж (чаго-н.) 3. : 
be ranged against smb./smth. аб’ядна цца су  -
праць каго -н./чаго -н. 4. вага цца; range from/
between вагацца ў пэўных межах; ran ge in 
size/length/price вагацца ў памеры/даў жын/
цане  5. вандрава ць

ranger  n. лясн к, аб’е здчык
rank1  n. 1. стано вішча, ста тус 2. зва нне; 

чын; паса да; He was stripped of his rank. Яго 
пазбавілі звання. 3. pl. the ranks радавы я; 
rise from the ranks прайсц  шлях ад радаво га 
да афіцэ ра 4. шарэ нга; join the ranks уступ ць 
у строй 5. рад, шэ  раг; the ranks of unem-
ployed рады  беспрацо ўных ♦ break ranks 
пару шыць строй

rank2  v. 1. класіфікава ць; дава ць ацэ нку, 
ацэ ньваць; rank second займа ць другое ме с-
ца 2. выстро йваць у рад/шарэ нгу; rank the 
books on the shelf размяшча ць кн гі на пал цы

rank3  adj. 1. сапсава ны; ёлкі; смярдзю -
чы; rank butter праго рклае ма сла; rank fi sh 
ту хлая ры ба; rank smell смуро д 2. буйны, 
 пы ш ны, раско  шны (пра расліннасць) 
3. праз ме рны; rank nonsense по ўная бязглу з-
дзіца; rank injustice абура  льная неспра вя д-
лвасць
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rank and fi le  n. the rank and fi le 
1. mil. радавыя, салда ты, радавы  саста ў 
2. радавыя чле ны (партыі, арганізацыі)

ranking1  n. размяшчэ нне, расстано ўка 
па ранжы ру (у парадку значнасці, важнасці) 
2. the rankings pl. sport спіс ле пшых іграко ў

ranking2  adj. як  ма е вышэ  йшае зва н-
не або вышэ йшую паса ду; the ranking mem-
ber of the embassy кіраўн к пасо льства

rankle  v. (with) выкліка ць боль; му  -
чыць; It rankled with her. Успамін пра гэта 
быў для яе нясцерпны.

ransack  v. 1. (for) абшу кваць, абша р-
ваць (дом, чамадан і г.д.); ransack the town 
for a book абабе гчы го рад у по шуках патрэ б-
най кн гі 2. гра біць, рабава ць; ransack smb.’s 
pockets абчы сціць чые -н. кішэ ні

ransom1  n. вы куп; demand a ransom 
патрабава ць вы куп ♦ a king’s ransom вял кая 
су ма; вял кі куш; hold smb. to ransom 1) вы-
мага ць вы куп за каго -н. 2) шантажы раваць 
каго -н.

ransom2  v. выкупля ць; плац ць вы куп
rap1  n. 1. стук; We heard a sharp rap on the 

door. Мы пачулі рэзкі стук у дзверы. 2. mus. 
рэп 3. AmE, infml абвінава чанне; віна  ♦ give 
smb. a rap on/over the knuckles infml даць 
ка му-н. па руках; get a rap on/over the 
knuckles infml атрымаць па руках; take the 
rap infml незаслу жана атрыма ць тэ рмін

rap2  v. 1. злёгку ўдара ць; сту каць, пасту к-
ваць; rap on the door пасту каць у дзве ры 
2. (out) рэ зка гавары ць; выкры кваць; Captain 
Blake rapped out an order. Капітан Блэйк вы-
крыкнуў загад. 3. mus. выконваць рэп ♦ rap 
smb. on/over the knuckles крытыкаваць каго-н.

rapacious  adj. fml пра гны, хц вы, 
ненасы тны

rape1  n. згвалтава нне; commit a rape 
згвалтава ць

rape2  v. згва лціць, згвалтава ць
rape3  n. bot. рапс
rape oil  n. ра псавы алей
rapid  adj. ху ткі, шпа ркі; The patient 

made a rapid recovery. Пацыент хутка па-
праўляўся; a rapid thinker ке млівы чалаве к

rapid-fi re  adj. паспе шлівы, паспе ш-
ны; рапто ўны; a rapid-fi re talk балбатня  без 
перады  шкі; answer rapid-fi re questions ад-
ка  зваць на пыта нні, як я задаю ць адно  за 
адны м

rаpidity  n. ху ткасць, шпа ркасць
rapidly  adv. ху тка, шпа рка

rapid transit   n. ско расны тра н-
спарт (гарадскі)

rapier  n. рап ра
rapine  n. грабеж
rapist  n. гвалтаўн к
rapper  n. рэ пер
rapport  n. узаемаадно сіны; узаемара зу-

ме нне; She established a good rapport with her 
new colleagues. Яна ўстанавіла добрыя ад-
носіны з новымі калегамі.

rapprochement  n. франц. fml зблі-
жэ нне; the sign of a rapprochement bet ween 
the two countries све дчанне збліжэ н ня пам ж 
дзвюма  кра намі

rapt  adj. 1. захо плены, зачарава ны; 
a rapt look захо плены по зірк 2. паглы блены; 
захо плены (чым-н.); rapt in a book паглы б-
лены ў чыта нне; rapt in some task захо плены 
яко й-н. спра вай

raptor  n. zool. драпе жнік
raptorial  adj. zool. драпе жніцкі
rapture  n. fml захапле нне, экста з ♦ be 

in/go into raptures about/over smb./smth. 
быць у захапле нні ад каго-н./чаго -н.; She 
went into raptures about the spring fl owers. 
Яна была ў захапленні ад веснавых кветак.

rare1  adj. 1. рэ дкі; малараспаўсю  джаны; 
rare books/postage stamps/metals/gems рэ д-
кія кн гі/ пашто выя ма ркі/ мета лы/ кашто ў-
ныя камян ; This species of plant is becoming 
increasingly rare. Гэты від расліны стано-
віцца надзвычай рэдкім. 2. infml рэ дкі, вы-
клю чны; незвыча йны; rare courage выклю ч-
ная му жнасць; on the rare occasions у рэ дкіх 
вы падках

rare2  adj. недасма жаны (асабліва пра мя-
са); rare roast beef ро стбіф з крывёю

rarely  adv. рэ дка, зрэ дку; She very rarely 
complains. Яна скардзіцца вельмі рэдка.

raring  adj. infml по ўны запа лу, не цяр-
пл васці, імкне ння; They are raring to go. Яны 
рвуцца ў дарогу.

rarity  n. 1. рэ  дкасць; мала  я распаў-
сю  джанасць; Such stamps are expensive be-
cause of their rarity. Гэтыя маркі дарагія, та-
му што яны рэдкія. 2. : an object of great 
rarity рарытэ т; рэ дкая з’я ва; дз ва

rascal  n. hum. хітру н, шэ льма; сваво ль-
нік, гарэ за; You little rascal! Маленькі нягод-
нік!; That young rascal is a nephew of mine. 
Гэты малы гарэза – мой пляменнік. 2. dated 
махля р

rash1  n. med. сып, вы сыпка; nettle rash 
крап ўніца
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rash2  adj. зана дта паспе шлівы; неабду -
маны, неасцяро жны; безразва жны; а rash 
sta tement неабду маная зая ва; а rash act без-
разва жны ўчы нак; Don’t go making any rash 
decisions! Не прымай паспешлівых рашэн-
няў!; It was rather rash of you to lend them 
your car. З вашага боку было безразважна па-
зычаць ім сваю машыну.

rasp1  n. 1. ра шпіль 2. скры гат 3. скрыпу -
чы/рыпу чы гук

rasp2  v. 1. скрэ бці; саскраба ць 2. скры га-
та ць 3. сіпе ць, хрыпе ць; in a rasping voice 
скры пу чым/рыпу чым го ласам; rasp out or-
ders хры пла выкры кваць зага ды

raspberry  n. bot. мал ны; a raspberry 
bush мал навы куст; a raspberry fi eld мал н-
нік; raspberry jam мал навы джэм

raster  n. comput. растр; raster image 
 раст равае адлюстрава нне

raster image processor  n. 
comput. працэсар растравых адлюстраванняў

rat1  n. 1. zool. пацу к; Rats leave a sinking 
ship. Пацукі бягуць з карабля, які тоне. 
2. infml здра днік; рэнега  т; перабе жчык

rat2  v. infml 1. стаць рэнега там/перабе ж-
чыкам 2. (on) здра дзіць, вы даць (каго-н.), 
дане сці (на каго-н.)

rate1  n. 1. но рма; паме р; birth rate на ра-
джа льнасць; crime rate пака зчык злачы н-
насці 2. ста ўка, тары ф; та кса 3. ху ткасць; 
тэмп; the rate of growth тэмп ро сту 4. fi nance 
курс; the rate of exchange валютны курс; 
абменны курс; dollar rate курс долара ♦ at 
any rate infml ва ўсякім разе

rate2  v. 1. ацэ ньваць; падл чваць, лічы  ць; 
What do you rate his fortune at? У якую суму 
вы ацэньваеце яго маёмасць? 2. infml лічы ць, 
разгляда ць; меркава ць; She is generally rated 
as one of the best modern poets. Яе лічаць ад-
ной з найлепшых сучасных паэтак.

rather  adv. 1. да некато рай ступе ні, 
частко ва, не калькі, тро хі; rather dull/ in te-
resting/ dark/ lengthy даво лі ну дны/ ціка вы/
цёмны/до ўгі; Simon’s always been rather a 
diffi cult person to get along with. Сайман такі 
чалавек, з якім заўсёды нялёгка паладзіць. 
2. дакладней; па праўдзе кажучы; Rather we 
have won. Наадварот, мы перамаглі; We came 
home late last night, or rather, early this 
morning. Мы прыйшлі позна ўчора, а правіль-
ней, сёння раніцай. ♦ rather than лепш, ле пей; 
ахво тней, перава жна; I had rather/I would 
rather/I’d rather я б адда ў перава гу, я палі-
чы ў бы за ле пшае, я б ахво  тней; To be honest 

I’d rather have a quiet night in front of the TV. 
Шчыра кажучы, я б лепей правёў вечар пе-
рад тэлевізарам.

ratifi cation  n. ратыфіка цыя; con-
di tional/partial ratifi cation умо ўная/частко -
вая ратыфіка цыя; an attempt to delay ratifi -
cation of the treaty спро ба адкла сці ратыфіка-
цыю пагадне ння

ratify  v. ратыфікава ць; The treaty was 
ra tifi ed by all the member states. Пагадненне 
было ратыфікавана ўсімі дзяржавамі-членамі.

rating  n. 1. ацэ нка; вызначэ нне, уста-
наўленне ко шту; Education has been given a 
high-priority rating by the new administration. 
Новая адміністрацыя адводзіць адукацыі 
пры ярытэтную ролю. 2. pl. the ratings рэ й-
тынг;  ндэкс папуля рнасці; The fi lm has gone 
up in the ratings. Папулярнасць фільма ўзрасла.

ratio  п. (pl. -os) прапо рцыя; суадно   сі-
ны; The population contains a very high ratio 
of young people. Вельмі вялікі працэнт насель-
ніцтва складае моладзь.

ration1  n. рацыён, но рма, паёк
ration2  v. 1. выдава ць паёк 2. забяспе ч ваць 

харчава ннем; The army is well rationed. Армія 
добра забяспечваецца харчаваннем. 3. нар-
мірава ць; размярко ўваць па ка ртках; Bread was 
rationed. Хлеб выдаваўся па картках.

rational  adj. 1. разу мны, мы слячы; 
надзе лены ро зумам; rational beings разу м-
ныя, мы  слячыя істо  ты; лю  дзі 2. мэтазго  д-
ны; ра зу  м ны; a rational method рацыяна ль-
ны ме  тад; rational behaviour/conduct разва ж-
лівыя паво дзіны; rational mind цвяро зы ро  -
зум 3. math. рацыяна льны

rationale  n. fml лаг чнае абгрунта-
ва  н не, разу мнае тлумачэ нне; асно ўная пры-
чы на

rationalism  n. philos. рацыянал зм
rationalist  n. рацыянал ст
rationalize, BrE -ise  v. дава ць разу м-

нае тлумачэ  нне; лаг чна абгрунтоўваць; ра-
цыяналісты чна тлума чыць

rationing  n. нармава нне, нарміраван-
не (прадуктаў)

rat race  n. the rat race шалёная паго -
ня за бага  ццем, по  спехам; жор  сткая канку-
рэ  н цыя

rattle1  n. 1. трэск, гру кат; перасту  к; the 
rattle of hail on the roof стук гра ду па да ху 
2. бразго тка 3. трашчо тка

rattle2  v. infml 1. трашча ць, груката ць; 
гры ме ць; бра згаць; The wind rattled the win-
dows. Вокны дрыжэлі ад ве тру. 2. ру хацца з 
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гру катам; The train rattled past (by). Цягнік з 
грукатам прамчаўся міма. 3. infml (on, about) 
балбата ць; трашча ць, гавары ць не змаўка ючы

rattlesnake  n. zool. грыму чая змяя 
rat-trap  n. 1. па стка для пацуко ў 

2. па стка; бязвы хаднае стано вішча
raucous  adj. хры плы, с плы, рэ зкі; rau-

cous shouts from the street пран злівыя кры -
кі з ву ліцы 

ravage  v. спусто шваць, спусташа ць; 
разбура ць; даво дзіць да гале чы; ravage a 
city/a country разрабава ць го рад/кра ну; The 
population was ravaged by the cholera. На-
сель ніцтва было знішчана халерай.

ravages  n. pl. fml разбура льнае ўздзе-
ян не; разбурэ нне, знішчэ нне; The ravages of 
drink were clear in the dark rings under his 
eyes. Цёмныя кругі пад яго вачыма сведчылі 
аб разбуральным уздзеянні алкаголю; with-
stand the ravages of time до бра захо ўвацца, 
супраціў  ля цца разбура льнаму ўздзе янню ча су

rave1  n. infml 1. расхва льванне; дыфіра м-
бы; The play received the critics̕  raves. Кры-
ты кі ўзносілі п’есу да нябёс. 2. рэйв, вечары на 
з та н цамі і вы піўкай

rave2  v. 1. тры зніць; гавары ць без су вязі, 
няскла дна 2. крыча ць раз’ю шана 3. (about) 
захапля цца; rave about smb.’s beauty захап-
ля цца чыёй-н. прыгажо сцю

ravel  v. 1. заблы тваць, ускладня ць (пы-
танне) 2. (out) распуска ць (вязанне); ravel 
out a frayed sweater распусц ць пано шаны 
св тар

raven  n. 1. zool. крумка ч 2. той, хто 
накліка е бяду 

raven-haired  adj. чо рны як смоль 
(пра валасы)

ravening  adj. lit. драпе жны, пра гны; 
пражэ рлівы; a ravening beast драпе жны звер

ravenous  adj. гало  дны, ве  льмі пра-
жэ  р лівы; I am ravenous. Я галодны як воўк.

raver  n. BrE, infml гуля ка
ravine  n. яр; лагчы на
raving  adj. 1. шалёны, звар’яце лы; 

a raving lunatic вар’я т 2. небыва лы; ашалам-
ля льны; a raving beauty прыгажу ня, яка я мо -
жа зве сці з ро зуму; a raving success аглуша ль-
ны по спех

ravish  v. lit. 1. захапля ць, зачаро ўваць; 
ravished by sweet musiс зачарава ны цудо ў-
най му зыкай 2. згвалціць (жанчыну)

ravishing  adj. чаро ўны, цудо ўны; аба-
я льны; a ravishing young woman прыва б ная 
малада я жанчы на

ravishment  n. захапле нне, зачара-
ва нне; чаро ўнасць

raw1  n. : ♦ catch/touch smb. on the raw BrE 
крану ць каго-н. за жыво е; in the raw 1) без 
прыкра с; present life in the raw ап сваць 
жыццё так м, яко е яно  ёсць 2) го лы

raw2  adj. 1. сыры ; raw meat сыро е мя са; 
raw water сыра я, некіпячо ная вада  2. сыры , 
неапрацава ны (у розных знач.); raw data 
неапрацава ныя статыс тычныя да  ныя; raw 
material сырав на; raw sugar нерафінава ны 
цу кар 3. зо лкі; хало дны і віль го тны (пра на-
двор’е); a raw foggy morning зо лкая тума н-
ная ра ніца; A raw wind chilled him to the bone. 
Халодны вецер прадзімаў яго наскрозь.

ray1   n. 1. праме нь; the sun’s rays со неч-
ныя про мні 2. про бліск; пра ме нь; a ray of 
ho pe про  бліск надзе  і; not a ray of hope ні-
я  кай надзе і ♦ catch/get/grab some rays infml  
загараць

ray2  v. 1. выпраме ньваць; выпраме ньвацца 
2. апраме ньваць, апрамяня ць

ray3  n. zool. скат
rayon  n. шту чны шоўк, віско за
raze  v. 1. разбура ць ушчэ нт; зно сіць; raze 

to the ground сце рці з зямл ; The city was 
razed by the earthquake. Горад быў ушчэнт 
разбураны землетрасеннем. 2. выкрэ сліваць, 
сціра ць, згла джваць; raze out a word сце рці 
або   закрэ  сліць сло  ва; raze from memory 
сце  р ці з па мяці; raze from mind вы кінуць з 
галавы  

razor1  n. бры тва ♦ be on the razor’s 
edge быць на вастры  нажа ; ≅ на кра  бе здані

razor2  v. 1. гал ць; брыць; a carefully 
razored chin чы ста паго лены падбаро дак 
2. падраза ць, падстрыга ць; зраза ць 

razor blade  n. лязо  бры твы
razor-fi sh  n. zool. двухство ркавы ма-

лю ск 
re1  n. mus. нота «рэ»
re2  prep. 1. law у спра ве, па спра ве; Smith v. 

John in re estate of Robinson. Іск Сміта супраць 
Джона па справе аб маёмасці Робінсана. 
2. што даты чыцца, адно сна; спасыла ючыся 
на; re your letter of the 3d instant спасыла ю-
чыся на ва ша пісьмо  ад 3-га чысла  цяпе -
рашняга ме сяца

reach1  n. дасяга льнасць; дасту пнасць (у роз-
ных знач.); beyond/above/out of reach па-за 
ме жамі дасяга льнасці; within the reach of 
one’s hand пад руко й; The goal is within our 
reach. Мы наблізіліся да мэты; within (easy) 
reach (of smth.) у ме жах дасяга льнасці
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reach2  v. 1. дасяга ць, дахо дзіць (да чаго-н.); 
даязджа ць; reach the summit of the mo un-
tain дабра цца да вяршы ні гары ; The sum total 
reaches hundred francs. Агульная сума скла-
дае сто франкаў. 2. праця гваць, выця г ваць; 
распасціра ць; reach one’s hand across the 
table працягну  ць руку   праз стол 3. да ста-
ва  ць, браць; дацягну цца (да чаго-н.); I saw 
him reach for the gun. Я бачыў, як ён схапіўся 
за зброю.

react  v. 1. (to) рэагава ць; Children react 
to kind treatment. Ласкай можна многага да-
біцца ад дзяцей. 2. chem. (with) выкліка ць 
рэа кцыю, уступа ць у рэа кцыю 3. (against) 
процідзе йнічаць, супрацьдзе йнічаць; react 
against the oppressive political system змага ц-
ца су праць жо рсткай паліты чнай сістэ мы

reaction  n. 1. (to) рэа кцыя, рэагава н-
не; What was Jeff’s reaction to the news? Якая 
была рэакцыя Джэфа на навіны? 2. (against) 
процідзе янне, супрацьдзе янне 3. chem., phys. 
рэа кцыя; a chain reaction ланцуго вая рэа к-
цыя 4. рэакцы йнасць; forces of reaction рэак-
цы йныя с лы

reactionary1  n. рэакцыяне р
reactionary2  adj. рэакцы йны
reactivate  v. аднаўля ць дзе йнасць; 

ажыўля ць (работу)
reactive  adj. 1. як  рэагу е/дае  рэа к-

цыю 2. chem. рэакты ўны
reactor  n. (таксама a nuclear reactor) 

рэа ктар, я дзерны рэа ктар
read1  n. 1. infml чыта нне; have a read 

право дзіць/ба віць час за чыта ннем; enjoy a 
good read атры мліваць асало ду ад чыта ння 
ціка вай кн гі 2. comput. счы тванне (даных)

read2  adj. (in) начы таны; дасве дчаны 
(у якой-н. галіне); a widely read man шыро ка 
адукава ны чалаве к; be deeply/little/well read 
in a subject мець глыбо кую/сла бую/до брую 
падрыхто ўку у якой-н. галіне 

read3  v. (read) 1. чыта ць; She read herself 
to sleep. Яна чытала, пакуль не заснула. Read 
the instructions carefully before you start. Пе-
рад тым як пачаць, уважліва прачытай ін-
струкцыю. 2. : read a piece of music разбіра ць 
музы чную п’е су; read a map чыта ць ка рту 
3. вывуча ць; займа цца; read law вывуча ць 
правазна ўства 4. абмярко ўваць (законапра-
ект); The bill was read. Біль быў абмеркава-
ны. 5. счы тваць паказа нні вымяра льных 
прыбо раў 6. : The thermometer reads 20° 
below. Тэрмометр паказвае мінус 20°. ♦ read 

between the lines чытаць памж радко ў; read 
smb.’s hand/palm варажы ць каму-н. па руцэ  /
дало ні; read smb.’s mind/thoughts чыта ць 
чужы я ду мкі

read4  past, p.p. → read3

readable  adj. 1. ціка вы, до  бра напса-
ны (пра кнігу); a highly readable book 
захапля льная кн га 2. чытэльны; выра зны; 
readable handwriting разбо рлівы по чырк

readdress  v. 1. пераадрасо ўваць (ка-
рэс пандэнцыю, інфармацыю) 2. зноў звярну ц-
ца (да каго-н.); паўто рна зада ць пыта нне 
 (каму-н.)

reader  n. 1. чыта ч; He is not much of a 
reader. Ён мала чытае. 2. хрэстама тыя; кн га 
для чыта ння 3. Reader дацэ нт; Reader in 
English Literature дацэ нт ка федры англ й-
скай літарату  ры 4. comput. счытвальнае 
прыстасаванне; праграма счытвання

readership  n. 1. кола чытачоў (якія 
чыта юць перава жна часопісы і газе ты) 
2. звыч. Readership зва нне, паса да дацэ нта; 
дацэнту ра ў англ йскіх універсітэ  тах

readily  adv. 1. з гато ўнасцю, ахво тна 
2. ху тка, адра зу, без затры мкі; She is not 
readily moved to tears. Яе нялёгка давесці да 
слёз.

readiness  n. 1. падрыхтава насць, гато ў-
насць; have everything in readiness трыма ць 
усё напагато ве 2. ахво та, жада нне

reading  n. 1. чыта нне; teach reading 
and writing навуча ць чыта нню і пісьму  ; 
reading glasses акуля ры для чыта ння; a 
reading lamp насто льная ля мпа; a reading 
list рэкамендацы  йны спіс літарату  ры 2. пу-
бл чнае чыта нне; ле кцыя; дакла д 3. тлума чэ н-
не; інтэрпрэта цыя, разуме нне; What is your 
reading of the facts? Як вы разумееце гэтыя 
факты? 4. адл к (па шкале); паказа нне (вымя-
ральнага прыбора); zero reading нулявы   ад-
л к; Thermometer readings were taken every 
two hours. Паказанні тэрмометра здымаліся 
кожныя дзве гадзіны. 5. чыта нне (стадыя 
праходжання законапраекта); fi rst reading 
пе ршае чыта нне (афіцыйнае ўнясенне зако-
напраекта ў парламент); second reading 
друго е чыта нне (абмеркаванне законапраек-
та і рашэнні аб яго адхіленні альбо далей-
шым разглядзе); third reading трэ цяе чыта н-
не (канчатковае прыняцце тэксту); The bill 
was rejected at the second reading. Законапра-
ект быў адхілены ў другім чытанні.

reading room  n. чыта льная за ла 
(у бібліятэцы)
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readjust  v. 1. перарабля ць, змяня ць; 
прыво дзіць у пара дак; папраўля ць 2. (to) 
зноў прыстасо ўваць; прыстасо  ўвацца; пры-
га ня ць, прыла джваць; readjust oneself to 
civil life прыстасава цца да цыв льнага жыцця  
(пас ля войска)

readjustment  n. перабудо ва, 
рэарганіза цыя; прывядзе нне ў пара дак; Some 
readjustment must be made in the accounts. 
Трэба зрабіць некаторыя пераразлікі.

ready1  n. the ready BrE, infml ная ўныя 
гро шы, ная ўнасць, гатоўка ♦ have smth. at 
the ready мець/трымаць што-н. напагато ве

ready2  adj. 1. гато вы; падрыхтава ны, 
прыгатава ны; ready for use гато вы да ўжыва н-
ня; ready for the press гато вы да дру  ку (пра 
рукапіс); The car is ready at the door. Аўтама-
біль чакае каля пад’езда. 2. як  праяўля е ахво-
ту; гато вы, зго дны; We are ready to go any-
where. Мы гатовыя паехаць куды хочаш. 
3. як  ма ецца напагато ве, пад руко й; He is a 
reаdy speaker. Ён умее выступаць экспром-
там. ♦ make ready (for smth.) fml падрыхта-
ва ц ца (да чаго-н.)

ready3  v. (for) рыхтава ць
ready-made  adj. 1. гато вы (пра 

ежу) 2. зб ты, неарыгіна льны, трывіяльны; 
ready-made opinions шабло нныя по гляды; 
ready-made phrases зб тыя фра зы

ready-to-wear  adj. гато вы (пра 
 адзенне)

reaffi rm  v. (зноў) пацвярджа ць
reagent  n. chem. рэакты ў; рэаге нт
real  adj. 1. як  рэа льна існуе ; сапра ў д-

ны, рэа льны; real events рэа льныя падзе і; in 
real life у рэа льным жыцц  2. натура льны; 
real silk натура льны шоўк 3. непадро блены, 
непрытво рны, шчы ры; a real friend сапра ў д-
ны ся бар; He has a real interest in art. Ён па-
сапраўднаму цікавіцца мастацтвам; She is 
such a real person. У ёй няма ні кроплі прыт-
ворства. ♦ for real не на жарт; the real thing 
сапраўдная рэч; першакласны твор; тое, што 
трэба

real estate  n. нерухо мая маёмасць, 
нерухо масць

realign  v. 1. перабудо ўваць, рэкан стру-
я ва ць 2. : realign oneself (with smb./smth.) 
перамян ць (пра думку, погляд і да т.п.)

realignment  n. перабудо ва
realism  n. 1. рэал зм (навуковы по-

гляд на рэчы, з’явы) 2. (таксама Realism) 
рэа л зм (творчы метад у літаратуры і мас-
тацтве)

realist  n. рэал ст; рэал стка
realistic  adj. 1. рэалісты чны; His 

view of life is very realistic. Ён глядзіць на 
жыццё без ілюзій. 2. практы чны, прагматы ч-
ны; Let’s be realistic. Давайце падыдзем да 
пытання практычна. 3. рэалісты чны; нату-
ралісты чны; a realistic novel рэалісты чны 
рама н

reality  n. рэа льнасць, рэча снасць ♦ in 
reality факты чна, на самай спра ве

realizable, BrE -isable  adj. 1. ажыц-
цяв мы, здзяйсня льны; рэа льны; realizable 
goals ажыццяв мыя мэ ты 2. як  мо жа быць 
пpада дзены; лікв дны, як  лёгка рэалізу ецца

realization, BrE -isation  n. 1. ажыц-
цяўле нне, выкана нне; рэаліза цыя; the reali-
zation of one’s hopes ажыццяўле нне спадзява н-
няў 2. усведамле нне; разуме нне; have a true 
reali zation of danger до бра ўсведамля ць не-
бяспе ку 

realize, BrE -ise  v. 1. ажыццяўля ць, 
здзяйсня  ць; выко  нваць, рэалізо  ўваць 2. уяў-
ля  ць сабе , разуме ць; усведамля  ць; We 
realized our mistake at once. Мы адразу зразу-
мелі сваю памылку. 3. рэалізо  ўваць, прада-
ва  ць, ператвара ць у гро шы

really  adv. 1. сапраўды ; на самай 
спра ве; па-сапра ўднаму; What really hap-
pened? Што на самай справе здарылася? 2. ве ль-
мі, на дта; надзвы чай; a really hot day ве льмі 
гара чы дзень

realm  n. 1. галіна , сфе ра; абся г; the 
realm of science сфе ра наву кі 2. fml карале ў-
ства, дзяржа ва; the laws of the realm зако ны 
карале ўства; дзяржа ўныя зако ны ♦ beyond/
within the realms of possibility па-за ме жа-
мі/у межах магчымага

realtor  n. AmE рыэлтар, аге нт па про  -
дажы нерухо масці 

reanimate  v. рэанімаваць, ажыўля ць
reap  v. 1. жаць; збіра ць ураджа й; reap 

wheat жаць пшан цу 2. пажына ць (плады ча-
го-н.); заслуго ўваць (што-н.); reap glory за-
слу жы ць славу; Don’t let others reap the be-
nefi ts of your research. Не дазваляйце іншым 
карыстацца плёнам вашай працы. ♦ reap a/
the harvest BrE пажынаць плады; reap 
where one has not sown пажынаць плады 
чужой працы

reaper  n. 1. жнец; жняя  2. жняя рка
reappear  v. з’яўля цца зноў, узніка ць; 

адраджа цца; They felt tense knowing that he 
might reappear at any time. Яны адчувалі на-
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пружанасць, ведаючы, што ён можа зноў 
з’явіцца ў любы час. 

rear1  n. (звыч. the rear) 1. тыл; in the rear 
у ты ле 2. за дні/ты льны бок; the rear of the 
house за дняя ча стка до ма

rear2  adj. за дні, разме шчаны зза ду; ты льны 
rear3  v. 1. гадава ць, расц ць; She reared a 

large family. Яна выгадавала вялікую сям’ю. 
2. узніка ць, падыма цца (пра будынак, гару) 
3. разво дзіць, выро шчваць; выво дзіць (жы-
вёлу); rear poultry займа цца птушкагадо ўляй 
4. (up) уста ць на дыбк (пра жывёліну) 
♦ smth. rears its (ugly) head : Jealousy reared 
its head. Заварушылася рэўнасць.

rearm  v. пераўзбро йваць; пераўзбро й-
вацца; They rearmed their allies with modern 
missiles. Яны пераўзброілі сваіх саюзнікаў 
сучаснымі ракетамі.

rearmament  n. пераўзбрае нне 
rearrange  v. перастаўля ць, перасо ў-

ваць (у розных знач.); Let’s rearrange the fur-
niture. Давайце пераставім мэблю; Let’s rear-
range the party for Saturday. Давайце пераня-
сём вечарыну на суботу.

rearrangement  n. перастано ў-
ка, перагрупо ўка; перагрупо ўванне

rear-view mirror  n. люстэ рка за д-
няга агля ду

rearward  adj. fml за дні; ты льны
reason1  n. 1. прычы на, падста ва; with 

reason абгрунтава на; for no good reason без 
ува жлівай прычы ны; She had а reason for 
laughing. У яе была прычына пасмяяцца. 
2. ро зум, інтэле кт; only man has reason то ль-
кі чалавек – істота разумная; lose one’s rea-
son звар’яце ць, з глу зду з’е хаць 3. разва ж-
насць, разва жлівасць; listen to reason прыслу-
хацца да го ласу ро зуму ♦ it stands to reason 
infml відавочна, зразумела; цвярозы розум 
падказвае

reason2  v. ду маць, меркава ць; дака зваць
reason out  phr.v. разважа ць, раб ць 
высно вы
reason with  phr.v. угаво рваць, пе-
рако нваць; It is useless to reason with him. Ня-
ма ніякага сэнсу яго пераконваць.

reasonable  adj. 1. разва жны, разва ж-
лівы; a reasonable solution разу мнае рашэ н-
не 2. : She has a reasonable chance of doing 
well in the exam. У яе ёсць нядрэнная магчы-
масць паспяхова здаць экзамены. 3. уме раны, 
дапушча  льны; on reasonable terms на пры-
ма  льных умо вах 4. недараг ; a reasonable 
price уме раная/схо дная цана 

reasonably  adv. 1. разу мна, разва ж-
на, разва жліва; Despite her anger, she had 
behaved reasonably. Нягледзячы на злосць, яна 
паводзіла сябе разумна. 2. уме  рана, да пу-
шча ль на; даво лі; reasonably well даво лі до бра

reasoned  adj. абгрунтава ны, аргу мен-
тава ны, матывава ны; reasoned refusal маты-
ва ва ная адмо ва; a reasoned diet рацыяна ль-
ная дые та

reasoning  n. разважа нне; лаг чны ход 
ду мкі; аргумента цыя; powers of reasoning 
здо льнасць разважа ць; There is no reasoning 
with her. Яе не пераканаеш.

reassurance  n. 1. уцяшэ нне, суця-
шэ нне; супако йванне, падбадзёрванне 2. (паў-
то рнае) запэ  ўненне; пацвярджэ нне

reassure  n. (about) упэ  ўніваць, запэ  ў-
ніваць, перако нваць; I felt reassured. Я адчу-
ваў сябе больш упэўнена.

reassuring  adj. супако йлівы; суця-
ша льны, як  падбадзёрвае; They hoped to get 
reassuring news. Яны спадзяваліся атрымаць 
суцяшальныя весткі.

reawaken  v. абуджа ць
rebate  n. дыско нт, ск дка
rebel1  n. 1. мяце жнік, паўста нец 2. бунта р, 

бунтаўшчы к; Tom has always been the rebel of 
the family. З Томам у сям’і няма ніякай рады.

rebel2  v. 1. (against) пратэстава ць, ака з-
ваць супраціўле нне; процідзе йнічаць 2. па-
дыма ць мяце ж; паўстава ць, бунтава ць

rebellion  n. 1. (against) паўста нне, 
мяце ж, бунт; an armed rebellion узбро енае 
паўста нне 2. адкры тае непадпара дкаванне, 
супраціўле нне, процідзе янне (чаму-н.)

rebellious  adj. 1. паўста нцкі, мяце ж-
ны, бунта рскі 2. непако рны, непако рлівы; 
недысцыплінава ны; a rebellious teenager 
пад ле так, яко му не льга даць ра ды

rebirth  n. адраджэ нне
reboot1  n. comput. перазагрузка; пераза-

пуск
reboot2  v. comput. перазагружаць; пе-

ра запускаць
reborn1  adj. адро джаны; той хто ат-

рыма ў но вае жыццё
reborn2  v. : be reborn 1. зноў нара-

дзц ца 2. зноў стаць актыўным або папу ляр-
ным 

rebound1  n. адско к; адда ча; рыкашэ т 
♦ on the rebound ад адча ю, ад безвыхо днасці

rebound2  v. 1. (from/off) адско кваць; 
рыкашэ ціць; The ball rebounded off the wall, 
and I caught it. Мяч адскочыў ад сцяны, і я 



rebuff 493 reception

злавіў яго. 2. fml (on) прыво дзіць да адваро т-
нага вы ніку

rebuff1  n. fml адпо р; рэ зкая/катэгары ч-
ная адмо ва; Every attempt John made to be-
friend her was met with a rebuff. Усе спробы 
Джо на дапамагчы ёй сустрэлі катэгарычны 
адпор.

rebuff2  v. дава ць адпо р; рэ зка або  знява ж-
ліва адхіля ць (прапанову, дапамогу і да т.п.); 
рашу ча адмаўля ць

rebuild  v. (rebuilt) будава ць зноў; ад-
наў ля ць, адбудо ўваць; rebuild a war-torn 
city адбудава ць пацярпе лы ад вайны  го рад

rebuke1  n. fml 1. папро к, дако р; wi th-
out rebuke бездако рны, беззага нны 2. вы мо- 
ва; заўва га

rebuke2  v. fml 1. (for) папрака ць, да-
кара ць, вінава ціць 2. раб ць вымо ву/заўва гу; 
дава ць наганя  й

rebut  v. fml абвярга ць, адхіля ць (абвіна-
вачанне, нападкі і да т.п.); Do you think they 
will rebut our offer? Ты лічыш, яны адхіляць 
нашу прапанову?

recalcitrance  n. непако рнасць, не-
пако рлівасць

recalcitrant1  n. fml непако рны, 
непако рлівы, упа рты чалавек

recalcitrant2  adj. fml 1. непако р-
ны, непако рлівы, непаслухмя ны; a recal cit-
rant child непаслухмя нае дзіця  2. непада т-
лівы, непада тны; recalcitrant forms of di-
sease фо рмы хваро бы, як я не паддаю  цца 
лячэ нню

recall1  n. fml 1. прыпаміна нне 2. ад-
кліка нне (дэпутата, пасла і да т.п.); letters 
of recall адзыўны я гра маты 3. пра ва вярну ц-
ца ♦ beyond recall непапраўны, незваротны; 
канчаткова забыты

recall2  v. 1. fml успаміна ць, прыпамі на ць, 
узга дваць; We recalled the words of the song. 
Мы ўспомнілі словы песні. 2. адкліка ць (дэ-
путата, пасла); The Ambassador was recalled 
from Washington. Пасла адклікалі з Вашынг-
тона. 3. браць наза д (няя касныя рэ  чы)

recant  v. fml адрака цца, адмаўля цца ад 
сва х по глядаў або перакана нняў; публ чна 
ка яцца ў сва х памы лках; He recanted his 
promise. Ён адмовіўся ад свайго абяцання.

recapitulate  v. fml (on) коратка 
паўтара ць, перал чваць; рэзюмаваць, падсу-
мо ўваць

recapture1  n. 1. узя  цце наза д (гора-
да, крэпасці і да т.п.) 2. зло ўлены ўцяка ч

recapture2  v. 1. узя ць наза д; захап ць 
зноў 2. злав ць (уцекача) 3. перажыва ць 
зноў; He was trying to recapture the past. Ён 
спрабаваў аднавіць мінулае.

recast  v. (recast) перарабля ць, пе ра-
пра цо ўваць; надава  ць но вую фо рму; He re-
cast his political image to fi t the times. Ён ві-
дазмяніў сваё палітычнае аблічча ў адпавед-
насці з патрабаваннямі часу.

recede  v. 1. адступа ць, падава цца (на-
зад); recede a few paces зраб ць не калькі кро-
каў наза д 2. убыва ць (пра пачуцці, праблемы) 
3.  радзець (пра валасы)

receipt  n. 1. (for) чэк; расп ска ў атрыма н-
ні; квіта нцыя; a receipt for a sum расп ска ў 
атрыма нні пэ  ўнай су мы 2. fml (of) атрыма нне

receivable  adj. comm. го дны да 
прыня цця; прыма льны

receive  v. 1. атры мліваць (у розных 
знач.); receive information атры мліваць ін-
фар ма цыю; We received numerous complaints 
about the airport noise. Мы атрымалі шмат-
лікія скаргі на шум аэрапорта; receive severe 
injuries быць жо рстка зб тым 2. пры ма ць 
(гасцей, наведвальнікаў)

received  adj. fml агульнапрыня ты, 
агульнапрызна ны; the received view агульна-
прыня тае меркава  нне

received pronunciation  n. 
нарматы ўнае вымаўле нне (брытанскага ва-
рыянта англійскай мовы)

received standard  n. нарматы ў-
нае вымаўле нне (брытанскага варыянта ан-
глійскай мовы)

receiver  n. 1. тэлефо нная тру бка, слу -
хаўка; pick up/lift a receiver падня ць тру бку 
2. радыё- або тэлепрыёмнік 3. атрымальнік 
4. ску пшчык кра дзенага

recent  adj. няда ўні, апо шні; но вы, све -
жы; In recent years terrorism has a greater 
threat. За апошнія гады тэрарызм стаў уяўляць 
сабой яшчэ большую пагрозу.

recently  adv. няда ўна, дня мі; за апо ш-
ні час

reception  n. 1. рэцэ пцыя 2. : a recep-
tion clerk рэ гіс тра тар, дзяжу рны; a reception 
desk рэ гіс трату ра (у медыцынскай устано-
ве); рэгістра  цыя (у гатэлі) 3. сустрэ ча, пры ём 
(гасцей, афіцыйных прадстаўнікоў і да т.п.); 
a state reception урачы сты прыём; a warm 
recep tion цёплы прыём; give smb. a kind/an 
unfri endly reception сустрэ ць каго -н. ве т-
ліва/непрыя зна 4. прыём, прыня цце, прыма н-
не (радыё- або телесігналаў)
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receptionist  n. сакрата р, як  вядзе  
прыём наве двальнікаў; рэгістра  тар (у па-
ліклініцы); парцье  (у гатэлі)

reception room  n. 1. прыёмная 
2. BrE гасц ная; The house has three bedrooms, 
a large kitchen and two reception rooms. У до-
ме тры спальні, вялікая кухня і дзве га-
сціныя.

receptive  adj. (to) успры млівы, ус-
пры ма льны; receptive to new ideas успры м-
лівы да но вых ідэ й

receptivity  n. успры млівасць, 
успрыма льнасць

receptor  n. physiol. рэцэптар
recess1  n. 1. перапы нак у рабо  це або 

пасяджэнні (парламента, міжнароднай ар-
ганізацыі і да т.п.); Parliament’s summer 
recess парла менцкія ле тнія кан кулы 2. AmE 
перапы нак у шко ле 3. паглыбле нне (у сцяне); 
н ша 4. (звыч. pl. recesses) тайн к; зац шны 
куто чак; in the recesses of the heart у глыбін  
душы 

recess2  v. раб ць перапы нак (у рабоце, 
пасяджэнні)

recession  n. рэцэ сія, спад; business 
recession спад дзелаво  й акты ўнасці; econo-
mic recession эканам чны спад 

recharge  v. 1. перазараджаць (ба-
тарэйку) 2. аднаўля ць с лы

recidivism  n. рэцыды ў
recidivist  n. fml рэцыдыв ст; рэ-

цыдыв стка
recipe  n. (for) рэцэ пт (у розных знач.); 

a recipe book куліна рная кн га; a recipe for 
tomato soup рэцэ пт тама тнага су пу; a recipe 
for success сакрэ т по спеху

recipient  n. атрымальнік
reciprocal  adj. узае мны; reciprocal 

understanding узаемаразуме нне; reciprocal 
affection узае мная прых льнасць; Such trea-
ties provide reciprocal rights and obli gations. 
Такія пагадненні забяспечваюць узаемныя 
правы і абавязкі. 

reciprocate  v. 1. адка зваць; адпла ч-
ваць; I cannot accept his generosity – I am not 
in a position to reciprocate. Я не магу прыняць 
яго шчодрасць – я не ў стане адплаціць. 
2. ад ка зваць узае мнасцю; Jane had fallen in 
love with Dan, but her affection was not 
reciprocated. Джэйн закахалася ў Дэна, але 
ён не адказаў ёй узаемнасцю.

reciprocity  n. fml узае мнасць; 
абме н (паслугамі, ветлівасцю); узаемадзе -
янне

recital  n. 1. вы клад, апо вед, раска зван-
не; Fred launched into a long recital of his 
adventures. Фрэд пусціўся ў падрабязнае апі-
санне сваіх прыгод. 2. канцэ  рт аднаго   выка-
на  ў цы, со льны канцэ  рт

recitation  n. 1. дэклама цыя; публ ч-
нае чыта нне (вершаў) 2. падрабя зны раска з; 
пералічэ нне фа ктаў; the recitation of one’s 
woes падрабя зны раска з пра свае  няшча сці

recitative n. рэчытаты ў
recite  v. (to) 1. дэкламава ць, чыта ць уго-
лас (вершы) 2. падрабя  зна раска  зваць; пера-
л ч ваць (факты і да т.п.)

reckless  adj. безразважны, неразваж-
лівы; неасцярожны

reckon  v. 1. лічы ць, падл чваць; learn 
to read, write and reckon навучы цца чыта ць, 
піса ць і лічы  ць 2. infml разгляда ць, лічы ць; 
reckon smb. wise лічы ць каго -н. разумным; 
Do you reckon they’ll get married? Вы лічыце, 
што яны пажэняцца?
reckon in  phr.v. уключа ць; улч-
ваць; Have you reckoned in the cost of postage? 
Вы ўключылі кошт перасылкі?
reckon off  phr.v. аднімаць, рабць 
скдку
reckon on  phr.v. разл чваць, спа-
дзя ва цца; We had reckoned on having good 
weather. Мы спадзяваліся на добрае надвор’е.
reckon up  phr.v. ацэ ньваць, раб ць 
ацэ нку; падлчваць; Can you reckon up the 
money we’ve made? Ты можаш падлічыць 
грошы, якія мы зарабілі?
reckon with  phr.v. браць пад ува -
гу; лічы цца (з кім-н./чым-н.); He is a doughty 
opponent and one to be reckoned with. Гэта ма-
гутны праціўнік, і з ім трэба лічыцца.

reckoning  n. 1. лік, вылічэ нне; разл к; 
be good at reckoning до бра лічы ць 2. мер-
кава нне; by my reckoning па мам разл ку; на 
мой по гляд; make no reckoning of smth. не 
ўл чваць чаго -н.; не прыма ць у разл к што-н.; 
не прыдава ць значэ ння чаму -н. 3. распла та 
(перан.)

reclaim  v. (from) 1. патрабaва ць наза д; 
reclaim lost property патрабaва ць наза д стра-
чаную маёмасць 2. асво йваць; вярта ць для 
ўжы тку 3. утылізава ць

recline  v. 1. (against/in/on) адкіда цца 
наза д; The girl was reclining on a deckchair. 
Дзяўчына паўляжала ў шэзлонгу. 2. адк д-
ваць наза д; a reclining seat адкідно е сядзе нне

recliner chair  n. (таксама recli-
ner) шэзло нг
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recluse  n. пустэ льнік; пустэ льніца
recognition  n. 1. пазнава нне, апа-

знава нне; My recognition of him was immediate. 
Я адразу пазнаў яго. 2. прызна нне, адабрэ н-
не; international/offi cial recognition міжна-
ро  днае/афіцы йнае прызна нне; in recognition 
of у знак прызна ння; She won no recognition. 
Яна не атрымала прызнання. ♦ beyond/out of 
(all) recognition да непазнавальнасці

recognize, BrE -ise  v. 1. распазна-
ва  ць, пазнава ць 2. афіцы йна прызнава ць; He 
was recognized as the lawful heir. Ён быў 
прызнаны законным наследнікам.

recoil1  n. адскок; аддача
recoil2  v. 1. (from, at) адскочыць; адхінуц-

ца, адхілцца; адступць (на некалькі крокаў) 
2. аддаваць (пры стральбе)

recollect  v. fml успаміна ць; пры па-
міна ць; as far as I recollect нако лькі я па  -
мятаю

recollection  n. па мяць, успам н; 
vivid recollection я ркі ўспам н; to the best of 
my recollection нако лькі я по мню; within my 
recollection на маёй па мяці; I have no recol-
lection of ever having received the money from 
him. Я не памятаю, каб калі-небудзь атрым-
ліваў грошы ад яго.

recommence  v. зноў пачына ць; 
аднаўля ць; аднаўля цца

recommencement  n. узнаўле н-
не; recommencement of the game sport уз-
наўле нне гульн 

recommend  v. 1. рэкамендава ць, 
ра іць; I was recommended to say nothing. Мне 
параілі памаўчаць. 2. рэкамендава ць, дава ць 
рэкаменда цыю; I would recommend Mr. Thom-
son for the position of Assistant Manager. Я б 
рэкамендаваў спадара Томсана на пасаду па-
мочніка дырэктара.

recommendation  n. 1. рэ ка-
менда цыя, пара да; make recommendations 
дава ць рэкаменда цыі 2. рэкаменда цыя, па-
хвала , стано ўчы во дзыў; a letter of recom-
mendation рэкамендацы йнае пісьмо  3. рэка-
менда цыя (на пасаду)

recompense1  n. fml (for) кампенса -
цыя, адпла та; узнагаро да (за працу); work 
without recompense працава ць без узнагаро -
ды; in recompense for help ва ўзнагаро ду за 
дапамо гу

recompense2  v. fml (for) 1. кам пен-
сава ць; be recompensed for losses атрыма ць 
кампенса цыю за стра ты 2. узнагаро джваць 
(за працу); recompense for services узнагаро  -
дзіць за паслу гі

reconcile  v. 1. (with) міры ць; па мі-
ры ць, прыміры ць; Friends managed to re-
concile him with his wife. Сябрам удалося па-
мірыць яго з жонкай. 2. ула джваць, урэгу-
лёўваць; reconcile quarrels ула джваць сва р кі 
3. (with) прыво  дзіць у адпаве  днасць; узгад-
ня ць; reconcile duty with pleasure сумяшча ць 
абавя зкі і задавальне  нне 4. скара цца, пры мі-
ра цца; reconcile to smth. прыміры цца з чым-н.; 
reconcile oneself to one’s fate скары ц ца свай-
му  лёсу

reconciliation  n. прымірэ  нне; 
a reconci liation between countries прымірэ  н-
не пам ж кра намі

reconsider  v. перагляда ць, мяня ць 
(рашэнне, планы і да т.п.); пераду маць; He 
wants you to reconsider your decision. Ён ха-
цеў бы, каб вы памянялі сваё рашэнне.

reconsideration  n. перагля д, 
пераме на, паўто рнае абмеркава нне (рашэн-
ня, планаў і да т.п.); You should give the 
matter careful reconsideration. Трэба зноў 
дэталёва абмеркаваць гэтае пытанне.

reconstruct  v. 1. рэканструява ць, 
перабудо ўваць 2. аднаўля ць, узнаўля ць (па-
дзеі); Police are trying to reconstruct the events 
of last Friday. Паліцыя спрабуе ўзнавіць па-
дзеі апошняй пятніцы.

reconstruction  n. 1. рэканстру к-
цыя, перабудо ва; аднаўле нне; a reconstruc-
tion period перы яд аднаўле ння; The recons-
truc tion of the town began in 1945. Перабудова 
горада пачалася ў 1945 годзе. 2. прыпаміна н-
не, узнаўле нне (фактаў, падзей)

record1  n. 1. за піс; ул к; medical re-
cords of a patient гісто рыя хваро бы; a cri mi-
nal record дасье  злачы нца 2. ле тапіс 3. грам-
пласц нка 4.  рэко рд; break a record паб ць 
рэко рд ♦ off the record канфідэнцыяльны, 
неафіцы йны; put/place smth. on (the) record 
заявць; адзна чыць, канстатава ць; зафікса-
ва ць што-н.; put/set the record straight унес-
ці яснасць

record2  v. 1. рэгістрава ць, фіксава ць; 
пратакал раваць; зано сіць у спіс/рэе стр; 
record the days’ events запіса ць падзе і дня; 
The expedition recorded over 500 new species 
of plants. Экспедыцыя зарэгістравала звыш 
500 новых відаў раслін. 2. зап сваць на плён-
ку/пласц нку і да т.п.; The gramophone has 
recorded his voice. Яго голас запісаны на гра-
мафонную пласцінку.

record-breaker  n. sport рэкард-
смен; рэкардсменка
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recorder  n. 1. магнітафо  н 2. рэгіс-
тра  тар

record-holder  n. sport уладаль-
нік рэкорду, рэкардсме н; рэкардсменка

recording  n. 1. гуказа піс; відэаза піс 
2. рэгістра цыя, за піс; cinematographic recor-
ding кіназды мка; a recording studio студыя 
гуказапісу

recordist  n. гукаапера тар
record player  n. прайграва льнік
recount1  n. перал к, паўто рнае пад л ч-

ванне (асабліва галасоў на выбарах)
recount2  v. пералчваць (асабліва га-

ласы на выбарах)
recount3  v. (to) расказваць; падрабя з-

на тлумачыць
recoup  v. кампенсава ць, пакрыва ць стра -
ты; recoup one’s losses вярта ць стра чанае

recover  v. 1. (from) ачу ньваць; папраў-
ля цца, здараве ць; After a few days of fever he 
began to recover. Пасля некалькіх дзён гарач-
кі ён пачаў папраўляцца. 2. атры мліваць наза д, 
вярта ць сабе ; адваёўваць; Police have so far 
failed to recover the stolen jewelry. Паліцыя 
дагэтуль так і не змагла вярнуць украдзеныя 
каштоўнасці.

recovery  n. 1. (from) ачу ньванне, па-
пра ўка, вылячэ нне; She made a quick recovery 
from the fl ue. Яна хутка папраўлялася пасля 
грыпу. 2. аднаўле нне, ажыўле нне; an eco no-
mic recovery эканам чнае аднаўле нне; a re-
co very of business ажыўле нне дзелаво й акты ў-
насці 3. вярта нне, пакрыццё страт

recovery room  n. med. таксама 
recovery пасляаперацы йная пала та

recreate  v. узнаўля ць, аднаўля ць
recreation  n. рэкрэа цыя, адпачы -

нак; аднаўле нне сіл; заба ва; recreation on the 
landscape адпачы нак на прыро дзе; Garde n-
ing is a recreation. Работа ў садзе – адпа-
чынак.

recreation room  n. 1. AmE па-
ко й у доме для гу льняў, та нцаў 2. рэкрэацы й-
ная за ла (у бальніцы, школе і да т.п.)

recrimination  n. узаемныя абві-
навачанні, папро кі

rec room  AmE, infml = recreation 
room

recruit1  n. 1. навабра нец, прызыўн к 
2. но вы член, удзе льнік (арганізацыі, тава-
рыства, суполкі)

recruit2  v. вербава ць, набіра ць (нава-
бранцаў, членаў арганізацый); Most of the 
men in the village were recruited that day. 

У той дзень завербавалі большасць мужчын 
у вёсцы.

rectangle  n. прамавуго  льнік
rectangular  adj. прамавуго льны
rectify  v. fml папраўля  ць, выпраў-

ля ць; rectify the situation вы правіць сітуа цыю
rector  n. 1. прыхо дскі свяшчэ  ннік; па с-

тар 2. рэ ктар (універсітэта); дырэ ктар шко -
лы (у Вялікабрытаніі)

recur  v. паўтара цца; вярта цца, адбыва ц-
ца зноў; A leap year recurs every four years. 
Высакосны год бывае раз у чатыры гады; a 
problem which recurs periodically прабле ма, 
што перыяды чна ўзніка е; There is a danger 
that the disease may recur in future. Ёсць небя-
спека, што хвароба можа паўтарыцца ў бу-
дучым.

recurrence  n. паўтарэ  нне; вярта нне, 
рэцыды ў; паўтара льнасць; a recurrence of an 
epidemic но вая ўспы шка эпідэ міі

recurrent  adj. 1. як  паўтара ецца час 
ад ча  су, перыяды  чны; паўто  рны 2. med. зва-
ро  т ны, рэцыды ўны; recurrent fever зваро т-
ны тыф

recycle  v. перапрацоўваць; вярта ць 
у абаро т (адходы вытворчасці)

red1  n. 1. чырво ны ко лер; She was dressed 
in red. Яна была апранута ў чырвонае. 2. чыр-
во нае віно ; a nice bottle of red бутэ ль ка до б-
рага чырво нага віна  ♦ be in the red infml 
мець запазычанасць; see red infml раззлава ц ца

red2  adj. infml 1. чырво ны; a beautiful red 
rose прыго жая чырво ная ру жа; We painted the 
door bright red. Мы пафарбавалі дзверы ў яр-
ка-чырвоны колер. 2. ры жы, руды ; red hair 
ры жыя валасы 

red-bearded  adj. рудабаро ды, ры-
жабаро ды

Red Cross  n. the Red Cross Чырво -
ны Крыж

redcurrant  n. чырво ныя парэ чкі
redden  v. 1. чырване  ць; заліва  цца ру-

мя  н цам; redden with shame пачырване ць ад 
со раму; redden with rage пачырване ць ад 
зло сці 2. афарбо ўваць у чырво ны ко лер

reddish  adj. чырванава ты, рудава ты, 
ры жава ты

redecorate  v. раб ць рамо нт па-
мяш ка ння (фарбаваць, бяліць і да т.п.)

redecoration  n. рамо  нт памяш-
ка  н ня (фарбаванне, пабелка)

redeem  v. 1. : redeem a promise вы ка-
наць абяца нне 2. выкупля ць (што-н.) 3. аб-
мя ня ць што-н. на гро шы або  тава ры
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redemption  n. 1. : redemption of 
a promise выкана нне абяца ння 2. вы куп; 
a re demption price выкупна я цана  ♦ beyond/
past redemption без надзеі на выпраўленне, 
зус м прапа шчы

redevelop  v. перабудо ўваць; рэ кан-
струява ць

red-eye  n. zool. краснапёрка
red-faced  adj. (with) пачырване лы; 

red-faced with embarrassment пачырване лы 
ад збянтэ жанасці

red-head  n. руды , рыжавало сы чалаве к
red herring  n. вэ нджаны селядзе ц 

♦ draw a red-herring across the path збіць з 
панталы ку

red-hot  adj. 1. распа лены дачы рвана 
2. гара чы, палымя ны; разгара чаны, па лкі 
(пра фантазію); a red-hot political campaign 
жо рсткая паліты чная барацьба  3. infml хвалю-
ючы, но вы, све жы; red-hot news сенсацы й-
нае паведамле нне

redial  v. паўто рна набіра ць ну мар 
тэлефо на

redirect  v. (to) 1. пераадрасо ўваць 
(пісьмы, запыты і да т.п.) 2. перанацэ ль-
ваць; пераарыенто ўваць; She was good at re-
di recting the children’s energy to something 
use ful. Ёй добра ўдавалася перанакіроўваць 
дзіцячую энергію на што-небудзь карыснае.

redistribute  v. пераразмярко ў-
ваць

redistribution  n. пера размер ка-
ва нне

red-letter day  n. незабыўны дзень; 
свята

red-light district  n. кварта л 
публ чных дамо ў

red maple  n. bot. клён чырво ны
redolence  n. прые мны во дар, паху -

часць, духмя насць
redolent  adj. lit. 1. прые мны, ап’яня ль-

ны (пра водар); духмя ны, во дарны 2. (of/with) 
паху чы, як  мо цна па хне; The air was re dolent 
with roses. У паветры стаяў водар руж.

redouble  v. узмацня ць; узмацня цца; 
павял чваць; павял чвацца; падво  йваць; пад-
во йвацца; He redoubled his efforts. Ён падвоіў 
свае намаганні.

red pepper  n. bot. пе рац чырво ны
redress1  n. fml (for/against) 

кам пенса цыя; The only hope of redress is in 
a lawsuit. Ёсць толькі адна надзея атрымаць 
кампенсацыю – праз суд.

redress2  v. fml 1. выпраўля ць 2. па-
крыва ць, кампенсава ць ♦ redress the balance 
аднавць раўнавагу; redress a wrong загла  -
дзіць віну

red spider  n. zool. клешч чырво ны
red squirrel  n. zool. вавёрка звыча й-

ная
red tape  n. валак та, канцыля рская 

ця ган на; бюракраты зм
reduce  v. 1. зніжа ць; зніжа цца; па мян-

ша ць; памянша цца; збаўля ць, скарача ць; His 
temperature is much reduced. Яго тэмпература 
значна панізілася. 2. (by) худне ць, худзе ць; 
вытры мліваць дые ту; reduce by 10 pounds 
пахудзе ць на 10 фу нтаў 3. вымуша ць; даво -
дзіць (да чаго-н.); reduce smb. to tears/
extremety даве сці каго -н. да слёз/адча ю ♦ in 
reduced circumstances у ця жкіх абста вінах

reduction  n. 1. (in) зніжэ нне, паніжэ н-
не; памяншэ нне, скарачэ  нне; a reduction in 
une mployment скарачэ нне беспрацо ўя 2. скд-
ка; a reduction on train tickets for students 
скдка для студэнтаў на прае зд па чыгунцы 
3. паме ншаная ко пія (фатаграфіі, карты, 
карціны)

redundancy  n. 1. BrE скарачэ нне 
шта таў; звальне нне рабо чых, слу жачых; com-
pulsory redundancy прымусо выя зваль не нні 
2. ling. плеаназм

redundant  adj. 1. BrE скаро чаны, 
зво льнены; той, хто стра ціў рабо ту; become 
redundant быць зво льненым (па скарачэнні 
штатаў); стаць беспрацо ўным 2. зал шні, 
празме рны, л шні; The words gradually be-
came redundant and dropped out of the 
language. Словы паступова выйшлі з ужытку 
і зніклі з мовы. 

reduplicate  v. падвойваць
red wine  n. чырво нае віно 
redwood  n. 1. чырво нае дрэ  ва; чырво-
ная драўн на 2. bot. каліфарн йскае ма ман-
тавае дрэ  ва

reed  n. 1. bot. трыснёг, трысцё, чаро т 
2. mus. жале йка, ду дка; язычо к; the reeds of 
the orchestra язычко  выя інструме  нты ар-
ке  стра

re-educate  v. перавыхо ўваць; 
Young criminals must be re-educated. Маладых 
злачынцаў трэба абавязкова перавыхоўваць.

re-education  n. перавыхава нне
reedy  adj. 1. заро слы трысняго м/чаро -

там; трысняго вы 2. пран злівы (пра голас, 
гук) 3.  г бкі, гну ткі; то нкі (як трысцінка)
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reef  n. рыф; падво дная скала  ; The ship was 
wrecked on the reef. Карабель разбіўся аб рыф.

reek1  n. смуро д; kitchen reek чад; the 
reek of stale tobacco and beer застая лы ты-
тунёвы і піўны  пах

reek2  v. 1. (of) дрэ  нна па хнуць; смярдзе ць; 
смуро дзіць (чым-н.); His clothes reeked of to-
bacco. Яго вопратка прапахла тытунём. 2. ад-
дава ць, папа хваць (перан.); The whole busi-
ness reeks of dishonesty. Уся справа папахвае 
несумленнасцю.

reel1  n. шпу ля, шпу лька; баб на; руло н; 
a reel of threads шпу лька н так

reel2  v. намо тваць
reel3  n. хіста нне, гайда нне
reel4  v. 1. круц цца, кружы цца; His head 

reeled. У яго закружылася галава. 2. хіста цца, 
гайда цца
reel off  phr.v. ху тка, без перапы нку 
чыта ць або  раска зваць

re-elect  v. перавыбіра ць, выбіра ць 
зноў; He was not re-elected. Яго не выбралі на 
другі тэрмін.

re-election  n. перавыбра нне, паўто р-
нае выбра нне

re-enter  v. увайсц  зноў; вярну цца
re-entry  n. (into) вярта нне; a success-

ful re-entry into the earth’s atmosphere па-
спяхо вае вярта нне ў зямну ю атмасфе ру

re-establish  v. аднаўля ць; He was 
re-established in his possessions. Яму вярнулі 
яго маёмасць.

re-establishment  n. аднаўле нне
refection  n. lit. лёгкая заку ска
refectory  n. стало вая (у школе, ка-

леджы); трапе зная (у манастыры)
refer  v. (to) 1. пасыла ць, адсыла ць (да 

каго-н./чаго-н.); I referred him to the secretary. 
Я паслаў яго да сакратара. 2. звярта цца (па 
дапамогу і да т.п.); I shall have to refer to the 
Board. Я буду вымушаны звярнуцца ў 
праўленне. 3. спраўля цца; карыста  цца даве д-
нікам і да т.п. 4. спасыла  цца (на каго-н./
што-н.); referring to your letter спасыла ю-
чыся на ва ша пісьмо  5. упамінаць, гаварыць 
(пра каго-н./што-н.)

referable  adj. fml (to) 1. як  тлума -
чыцца (чым-н.); success referable to hard 
work по спех, дася гнуты дзя куючы насто й лі-
вай пра цы 2. як  падляга е разгля ду; referable 
to the subcommittee як  падляга е разгля ду 
падкамітэ там

referee1  n. 1. law арбтр; трацейскі 
суд дзя 2. sport рэ феры, суддзя  (у некаторых 

відах спорту); a chief referee гало ўны суддзя  
3. BrE рэцэнзент-эксперт; аўтар водзыву

referee2  v. sport судз ць
refereeing  n. sport судзе йства; top-

class refereeing судзе йства высо кага кла са
reference1  n. 1. (to) спасы лка (на каго-н./

што-н.); успаміна нне (аб кім-н./чым-н.); 
make a reference to smb./smth. спасыла цца 
на каго -н./што-н.; a list of reference спіс (цы-
тава най) літарату ры 2. даве дка; for reference 
для даве дкі 3. во дзыў, рэкаменда цыя 4. да-
чыне нне ♦ in/with reference to fml адносна, у 
дачыненні; што (да)тычыцца, што да…

reference2  v. fml 1. дава ць спасы лкі 
(да кнігі) 2. спасыла цца, дава ць спасы лку (на 
крыніцу, заўвагу)

reference book  n. даве днік
reference library  n. 1. даве -

дачная бібліятэ  ка 2. бібліятэ ка без вы дачы 
кніг на дом

referendum  n. (pl. referendums 
or referenda) (on) рэферэ ндум, наро днае 
апы та нне; hold a referendum праве сці рэфе-
рэ ндум

refi ll1  n. 1. дапаўне нне, папаўне нне 2. за-
пра ўка, дазапра ўка

refi ll2  v. напаўня ць зноў; напаўня  цца 
зноў; I’ll just refi ll the coffee pot. Я зараз зноў 
напоўню кафейнік.

refi ne  v. 1. ачышча ць, рафінава ць; 
refi ne oil рафінава ць але й; ачышча  ць на фту 
2. надава ць высакаро  днасць; удаскана  льваць, 
паляпша ць; He got an education that refi ned 
his taste. Ён атрымаў адукацыю, якая выхава-
ла ў ім добры густ.

refi ned  adj. 1. ачы шчаны, рафінава ны; 
refi ned sugar цу кар-рафіна д 2. вы танчаны; 
згра бны, то нкі; элега нтны; refi ned manners 
до брае выхава нне

refi nement  n. 1. вы танчанасць, 
даліка тнасць; згра бнасць; lack of refi nement 
некульту рнасць; the refi nement of taste то нкі 
густ 2. удаскана ленне

refi nery  n. нафтапераго нны заво д
refi ning  n. ачы стка, рафінава нне
refi t1  n. 1. рамо нт 2. пераабсталява нне
refi t2  v. 1. рамантава ць 2. пераабсталёў-

ваць (карабель, яхту і да т.п.)
refl ect  v. 1. (in) адлюстро ўваць; адлюс т-

ро ўвацца (таксама перан.); His emotions 
were refl ected in his face. Усе яго пачуцці 
адлюстроўваліся на яго твары. 2. адбіва ць; 
адбіва цца (пра святло, гук і да т.п.); White 
clothes are cooler because they refl ect the heat. 
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Белае адзенне больш ахаладжальнае, таму 
што яно адбівае сонечныя промні. 3. (on/
upon) меркава ць, разду мваць; I must refl ect 
upon what you have said. Я павінен падумаць 
над тым, што ты сказаў.

refl ection  n. 1. адлюстрава нне (у роз-
ных знач.); A high crime rate is a refl ection of 
an unstable society. Высокі ўзровень злачын-
насці адлюстроўвае няўстойлівы стан 
грамад ства. 2. ро здум, разважа нне; lost in 
refl ection паглы блены ў ро здум

refl ective  adj. 1. як адлюстро ўвае, 
адбівае 2. задуменны, задумлівы 3. fml ду-
маючы, мыслячы

refl ector  n. рэфле ктар
refl ex  n. рэфле кс; have quick refl ex 

мець ху ткую рэа кцыю; The doctor checked my 
refl exes. Доктар праверыў маю рэакцыю.

refl exion  BrE = refl ection
refl exive1  n. ling. 1. зваро тны займе н-

нік 2. зваро тны дзеясло ў
refl exive2  adj. ling. зваро тны
reform1  n. рэфо рма; пераўтварэ  нне; 

sweeping reforms карэ нныя пераўтварэ нні; 
an educational reform рэфо рма адука цыі

reform2  v. 1. рэфармaва  ць, пераўтва-
ра  ць; паляпша ць; reform administration рэ-
фар маваць кірава нне 2. папраўля ць, пера-
выхо ўваць

re-form  v. перафарміро ўваць
reformat  v. comput. перафармац -

раваць, фармац раваць нанова
reformation  n. 1. змяне нне; вы-

праўле нне, паляпшэ нне; the reformation of 
education рэфо рма сістэ  мы адука цыі 2.  the 
Reformation Рэфарма цыя

reformer  n. рэфарма тар, пераўтва ра ль-
нік; He was a reformer of surgery. Ён стварыў 
новую хірургію.

reformist1  n. рэфарм ст
reformist2  adj. рэфарм сцкі
refract  v. phys. праламля ць
refractory  adj. 1. fml непако рны, 

непако рлівы; упа рты 2. med. як не паддаец-
ца лячэнню

refrain1  n. рэфрэ н, прыпе ў
refrain2  v. fml (from) стры млівацца, 

устры млівацца; Kindly refrain from smoking. 
Устрымайцеся ад курэння, калі ласка.

refresh  v. 1. асвяжа ць; падмацо ўваць; 
The rest will refresh you. Адпачынак верне та-
бе сілы. 2. comput. рэгенерыраваць; узнаўляць

refreshment  n. 1. fml е жа, пітво ; 
Won’t you take some refreshment? Ці не жада-

еце падмацавацца?; Refreshments will be ser-
ved after the meeting. Прахаладжальныя напоі 
і закуску пададуць пасля сходу. 2. аднаўле н-
не сіл, адпачы нак

refrigerate  v. ахалоджваць, ас ту-
джаць; замарожваць

refrigerator  n. fml рэфрыжэра -
тар, халадз льнік

refuel  v. дазапраўля цца; папаўня ць 
запа сы па ліва; We stopped in Bath to refuel. 
Мы спыніліся ў Баце, каб заправіцца.

refuge  n. прыста нішча; прытулак; 
seek refuge шука ць прыту лку; take refuge 
знахо дзіць прыста нішча

refugee  n. уцяка ч, бе жанец; a re fu-
gee camp ла гер бе жанцаў

refund1  n. апла та страт; They gave me 
a refund. Мне вярнулі грошы.

refund2  v. (to) вярта ць гро  шы
refurbish  v. паднаўляць; асвяжаць 

(пра будынак, пакой і да т.п.)
refusal  n. (of) адмо ва; a fl at refusal 

катэгары чная адмо ва
refuse1  n. адк ды, сме цце
refuse2  v. 1. адмаўля ць, адхіля ць; I am 

sure if you ask her to help you, she won’t refuse. 
Я ўпэўнены, што яна не адмовіць, калі вы 
звернецеся да яе па дапамогу. 2. адмаўля цца

refute  v. fml абвяргаць, даказваць няслуш-
насць, беспадста ўнасць

regain  v. атрыма ць наза д; набы ць зноў; 
аднав ць; regain consciousness апрыто мнець; 
regain one’s health паздараве ць, папра віцца 
(пра здароўе)

regard1  n. 1. fml (for) пава га, прых ль-
насць; show regard for smb. быць высо кай 
ду мкі пра каго -н. 2. fml (to/for) ува га; кло пат; 
pay no regard to/for smth. грэ баваць чым-н. 
3. pl. regards прывіта нні, пажада нні; with 
best regards з найле пшымі пажада ннямі ♦ in 
this/that regard fml у су вязі з гэ тым; in/with 
regard to smb./smth. fml што (да)ты чыцца 
каго-н./чаго-н.

regard2  v. 1. разгляда ць, лічы ць; They 
regard him as a hero. Яны лічаць яго героем. 
2. лічы цца 3. паважа ць ♦ as regards што ты -
чыцца

regarding  prep. адносна, што ты-
чыцца, нако нт (каго-н./чаго-н.)

regardless  adv. не звяртаючы ўвагі 
ні на што; не лчачыся ні з чым

regardless of  prep. незалежна ад, 
не прымаючы пад увагу

regatta  n. рэгата
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regenerate  v. 1. аднаўляць (цал кам), 
адраджаць 2. biol. зноў расц, адраджацца

regime  n. рэжы м; лад; ула да; a fascist/
totalitarian/military regime фашысцкі/тата-
лі тарны/ваенны рэжым; a puppet regime ма-
рыяне тачны ўрад

regimen  n. med. рэжым; дыета
regiment  n. 1. полк 2. fml вял кая 

ко лькасць (людзей, рэчаў)
regimental  adj. палкавы; a regi-

mental fl ag палкавы сцяг
region  n. 1. мясцовасць; рэгіён; раён, 

во бласць; Few unknown regions are left on the 
Earth. На Зямлі засталося мала нявывучаных 
мясцін. 2. : (пра часткі цела) the abdominal 
region брушна я по ласць ♦ in the region of 
прыблзна

regional  adj. рэгіяна льны, абласны  ; 
мясцо вы

register1  n. 1. журна  л (запісаў); 
рэ е  стр; метры чная кн га; a civil register of 
births, deaths and marriages кн га за пісаў а к-
таў грамадзя  нскага ста ну 2. афіцы йны спіс; 
a register of voters спіс вы баршчыкаў 3. mus. 
рэг стр

register2  v. 1. рэгістрава  ць, уно  сіць у 
спіс 2. адзнача ць, пака зваць (пра прыборы) 
The thermometer registeres 20° C. Тэрмометр 
паказваў 20° па Цэльсію. 3. адлюстро ўваць; 
пака зваць 4. адпраўля ць заказно й по штай; a 
registered letter заказно е пісьмо 

registrar  n. 1. рэгістратар 2. сак ра-
тар (у навучальнай установе)

registration  n. 1. рэгістра цыя, рэ-
гіст рава нне; унясе нне ў спіс/рэе стр 2. рэ гіст-
рацы йны за піс; the registration number of a 
car BrE (рэгістрацы  йны) ну  мар аўтама б ля

registry  n. рэгістрату ра; канцыля рыя
registry offi ce  n. бюро  за пісаў 

 а к таў грамадзя  нскага ста ну
regress1  n. рэгрэс, адваро тны рух
regress2  v. fml (to) ру хацца ў адваро  т-

ным кіру нку
regret1  n. шкадава нне; I have no regrets. 

Я ні аб чым не шкадую.
regret2  v. шкадава ць (аб чым-н.)
regretful  adj. по ўны шкадава ння; 

засму чаны
regroup  v. (for) перагрупо ўваць; пе-

ра групо ўвацца
regular1  n. 1. пастаянны наведвальнік 

або кліент 2. салда т рэгуля рнай а рміі

regular2  adj. 1. пра вільны, разме раны, 
рэгуля рны; His breathing was slow and re gu-
lar. Яго дыханне было павольнае і раўнамер-
нае. 2. пастая  нны, заўсёдны; regular employ-
ment пастая нная пра ца 3. mil. рэгулярны, кад-
равы; a regular army рэгулярная армія; a re-
gular offi cer кадравы афіцэр 4. ling. пра віль ны; 
regular verbs правільныя дзеясловы

regularity  n. рэгулярнасць; пра-
вільнасць

regularly  adv. 1. рэгуля рна, праз ад-
но лькавыя праме жкі часу; The club meets 
regularly once a fortnight. Клуб збіраецца рэ-
гулярна, раз у два тыдні. 2. пра вільна, разме -
рана

regulate  v. 1. рэгулява  ць, кантраля-
ва  ць; regulate the traffi c рэгулява ць ву лічны 
рух; regulate one’s conduct кантралява ць 
свае  учы нкі 2. рэгулява ць; regulate a clock 
вы верыць гадз ннік

regulation1  n. 1. пра віла, стату т; 
There are too many rules and regulations 
governing small business. Існуе занадта многа 
розных норм і правіл для кіравання малым 
бізнесам. 2. рэгулява нне, упарадкоўванне; 
government regulation дзяржа ўнае ўпара д-
каванне

regulation2  adj. прыня ты, усталява-
ны, прадп саны; regulation uniform абмун-
дзірава нне

regulator  n. рэгуля тар, стабіліза тар
rehabilitate  v. 1. рэабілітаваць 

(у розных знач.) 2. аднаўляць; рамантаваць; 
рэканструяваць

rehearsal  n. рэпеты цыя; a dress 
rehearsal генера льная рэпеты цыя

rehearse  v. 1. рэпец раваць; The mu si-
cians were rehearsing until 2 o’clock in the 
morning. Музыканты рэпеціравалі да дзвюх 
гадзін ночы. 2. fml паўтара ць; перал чваць

reheat  v. паўто рна награва ць; пада-
грава ць

reign1  n. 1. ца рстваванне, царава нне; кі-
ра ва нне дзяржа вай 2. улада рства; панава нне; 
the reign of lаw панава  нне зако  ну; правапа-
ра  дак

reign2  v. 1. ца рстваваць, царава ць; Queen 
Victoria reigned over sixty years. Каралева 
Вікторыя была на троне звыш шасцідзесяці 
год. 2. улада рыць; панава ць; Anarchy reigned 
for many years. Анархія панавала на працягу 
многіх гадоў.

rein1  n. pl. reins ле йцы; draw reins на цяг-
ну ць ле йцы, спын ць каня  ♦ give smb. free  
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rein дава ць каму-н. поўную свабоду дзеян-
няў; keep a tight rein on smb. трыма ць пад 
стро  гім кантро  лем, трыма  ць у цу  г лях, тры-
ма  ць у чо рным це ле

rein2  v. 1. наця гваць абро ць, ле йцы 
2. стры м ліваць; кантралява ць; He could not 
rein his impatience. Ён не мог стрымаць не-
цярпенне.

reincarnate  v. пераўвасабля  ць
reincarnation  n. рэінкарна цыя, 

пераўвасабле  нне
reindeer  n. zool. (pl. reindeer or rein-

deers) паўночны алень; Herds of reindeer 
graze on the tundra. Статкі аленяў пасвяцца ў 
тундры.

reinforce  v. узмацня ць, умацо ўваць; 
reinforce troops at the front пасыла ць па-
паўне нне на фронт

reinforced concrete  n. жа-
лезабетон

reinterpret  v. тлумачыць па-нова-
му, даць новае (іншае) тлумачэнне (чаму-н.)

reinvest  v. зноў інвесцраваць капітал
reissue1  n. перавыда нне; паўто рны вы    -

пуск ф льма на экра н; паўторны гуказапіс
reissue2  v. перавыдава ць; паўто рна 

выпуска ць фільм на экра н; рабць паўторны 
гуказапіс

reject1  n. брак, недабрая касны вы раб
reject2  v. адкіда ць; адхіля ць, адмаў ля ц-

ца; Sarah rejected her brother’s offer of help. 
Сара адхіліла прапанову брата аб дапамозе.

rejoice  v. fml (at/in/over) ра даваць; 
 рада вацца; це шыць; це шыцца; A letter from 
you rejoiced my heart. Ваша пісьмо ўзрадава-
ла мяне.

rejoicing  n. 1. весяло сць, ра дасць 
2. святкава нне, свя та; There was great rejoi-
cing over the victory. З выпадку перамогі ад-
былося вялікае свята.

rejoin  v. 1. далуча цца зноў; Jane went 
to rejoin her friends in the lounge. Джэйн зноў 
пайшла да сваіх сяброў у гасцінай. 2. злу-
чы  ць зноў; The broken pieces were rejoined 
and glued. Разбітыя кавалкі склалі і склеілі. 

rejuvenate  v. амалоджваць; ад-
наўляць; маладзець

relate  v. (to) 1. устана ўліваць су вязь або  
адно сіны; relate theory and practice звяза ць 
тэо рыю з пра ктыкай 2. адно сіцца; мець да-
чыне нне (да чаго-н.); He notices nothing but 
what relates to himself. Ён звяртае ўвагу толь-
кі на тое, што тычыцца непасрэдна яго.

related  adj. 1. узаемазвя заны; related 
phenomena звя заныя пам ж сабо й з’я вы 
2. ро д насны, свая цкі, бл зкі; related by mar-
riage сваяк  па му жу/жо нцы

relation  n. 1. pl. relations адно сіны; 
The two countries established diplomatic rela-
tions in 1970. Гэтыя дзве краіны ўстанавілі 
дыпламатычныя адносіны ў 1970 г. 2. су вязь, 
канта кт 3. свая к; свая чка; a close/near rela-
tion бл зкі сваяк

relationship  n. (between, with) 1. узае-
маадно сіны, узаемадачыне нні, стасу  нкі; We 
have a good working relationship with the ma-
nagers. У нас добрыя рабочыя адносіны з ме-
неджарамі. 2. (любо ўная) су вязь

relative1  n. свая к; свая чка; We visit 
friends and relatives at Christmas. Мы навед-
ваем сяброў і сваякоў на Каляды.

relative2  adj. fml 1. : relative to адно с-
ны, суадно сны; the facts relative to this case 
адно снае стано вішча 2. умо ўны, параўна ль-
ны, адно сны; Beauty is a relative term. Прыга-
жосць – паняцце адноснае. 3.  ling. адно сны; 
a relative pronoun адно сны займе ннік ♦ it’s 
all relative усё адно сна

relatively  adv. адно сна, параўна ўча, 
параўна льна; a relatively useful contraption 
даво лі кары сная прыла да ♦ relatively spea-
king увогуле, наогул; уласна кажучы

relativity  n. 1. fml адно снасць 
2. phys. тэо рыя адно снасці

relax  v. 1. адпачыва ць; расслабля цца; 
раб ць перады шку; After a hard day’s work, 
relax in the swimming pool. Пасля цяжкага 
працоўнага дня адпачні ў басейне. 2. рас-
слаб ля ць, паслабля ць, аслабля ць; relax ten-
sion аслабля ць напру жанасць

relaxation  n. 1. адпачы нак; заба ва; 
take some relaxation зраб ць перады шку; He 
fi nds relaxation in playing the piano. Ён  зна-
ходзіць адпачынак у ігры на піяніна. 
2. рэлакса цыя, расслабле нне

relaxed  adj. 1. натура льны, раскава ны 
2. спако йны; ураўнава жаны

relaxing  adj. рэлаксацы йны, змяк-
ча  льны, расслабля льны

release1  n. 1. выслабане нне; вызвале нне 
(ад зняволення); release on bail вызвале нне 
пад закла д 2. збаве нне, вызвале нне, выратава н-
не; палёгка; a wonderful feeling of release 
цудо ўнае пачуццё палёгкі 3. вы пуск ф льма 
(на экран) 4. : press release прэс-рэл з; па-
ведамле нне для прэ сы
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release2  v. (from) 1. вызваля ць, высла-
баня ць, выпуска ць на во лю; release a pri so-
ner/hostage адпусцць зняволенага/заложніка 
2. выпуска ць з рук 3. збаўля ць; вызваля ць 
(ад абавязкаў) 4. выпуска ць на экра н

relevant  adj. (to) 1. рэлева нтны, слу ш-
ны, дарэ чны; як  ма е дачыне нне да спра вы 
2. актуа льны; ва жны, неабхо дны; be not 
relevant быць л шнім, незапат рабава ным

reliable  adj. 1. надзе йны; a reliable 
friend надзе йны ся бар 2. як  заслуго ўвае 
даве ру; пэ ўны, дакла дны; a reliable source of 
information надзе йная крын ца інфарма цыі

reliance  n. (on/upon) даве р; упэ  ў не-
насць; I put little reliance on him. Я мала яму 
давяраю.

reliant  adj. зале жны; be reliant on/
upon smb./smth. зале жаць ад каго -н./чаго -н.

relic  n. 1. рэл квія; keep smth. as a relic 
захо ўваць што-н. як рэл квію 2. (of, from) 
след, рэ шта; рэл кт; a relic of early civi li-
zation рэл кт старажы тнай цывіліза цыі

relief  n. 1. палёгка; суцішэ нне; I felt a 
huge surge of relief and happiness. Мяне за-
хліснула хваля палёгкі і адчування шчасця. 
2. зніжэ нне; змякчэ нне; the relief of suffering 
аблягчэ  нне паку т 3. дапамо га (грашыма, 
 адзеннем, харчаваннем і да т.п.); дапамо га 
па беспрацо ўі; a relief fund for refugees 
фонд дапамо гі бе жанцам 4. зме на дзяжу рных

relieve  v. 1. аблягча ць, палягча ць, ас лаб-
ля ць; Drugs helped to relieve the pain. Лекі да-
памаглі суцішыць боль. 2. ака зваць дапамо  гу, 
выруча ць; relieve from poverty вы зваліць з 
гале чы 3. змяня ць, забяспе чваць зме ну (на 
працы) 4.  : relieve smb. of smth. вы з ва ліць 
каго -н. ад чаго -н. infml абакра сці (каго-н.); 
The thief relieved him of his watch. Злодзей 
 украў у яго гадзіннік.

relieved  adj. супако ены, задаво лены; 
She looked immensely relieved when she heard 
the news. Яна выглядала вельмі задаволенай, 
калі пачула гэтую навіну.

religion  n. 1. рэл гія; веравызна нне; 
the Christian religion хрысція нства. 2. культ, 
святы ня

religious  adj. 1. рэліг йны, як  ма е ад-
но  сіны да рэл гіі; a religious ceremony рэлі-
г й ны абра д 2. набо жны, ве руючы; a deeply 
religious person глыбо ка ве руючы чалаве к

religiously  adv. 1. рэліг йна; набо ж-
на 2. дакла дна; I was religiously following all 
the instructions. Я дакладна выконваў усе ін-
струкцыі.

relinquish  v. fml здава ць, пакіда ць; 
relinquish one’s place адмо віцца ад свайго  
ме сца; relinquish territory уступ ць тэрыто -
рыю; relinquish hope пак нуць усяля кую 
надзе ю; relinquish a habit перамагчы  звы чку

relish1  n. 1. задавальне нне, асало  да; 
смак; There was a certain relish in his voice as 
he announced the news. У яго голасе адчува-
лася задавальненне, калі ён паведамляў наві-
ну. 2. (вострая) прыпра ва

relish2  v. атры мліваць задавальне нне; 
сма кава ць

relive  v. уваскрэ сіць у па мяці; перажы ць 
зноў; We often fi nd ourselves reliving our scho ol-
days when we meet up. Кожны раз пры 
сустрэчы мы ўзгадваем свае школьныя гады.

reluctance  n. неахво та; нежада нне
reluctant  adj. неахво тны; He is re-

luctant to accept. Ён неахвотна згаджаецца.
rely  v. (on/upon) 1. спадзява цца; разл ч-

ваць, давяра ць; You may rely on me. Вы можа-
це разлічваць на мяне 2. залежаць (ад чаго-н.); 
They rely on the spring for their water. Яны 
 атрымліваюць ваду толькі з гэтай крыніцы.

remade  past, p.p. → remake2

remain  v. fml 1. застава цца; Only one 
question remains to be answered. Застаецца ад-
казаць толькі на адно пытанне. 2. знахо дзіц-
ца, быць; remain at home застава цца до ма 
3. захо ўвацца; застава цца ў пэ ўным ста  не; 
remain silent захo ўваць маўча нне

remainder  n. 1. рэ шта, аста так, 
 рэ ш ткі; The remainder of his life he spent in the 
country. Астатак свайго жыцця ён правёў 
у вёсцы. 2. the remainder аста тнія; The 
remainder sat down. Астатнія селі. 3. math. 
аста ча

remains  n. 1. рэ шта, рэ  шткі; the 
remains of the meal рэ шткі яды  2. ру ны, 
разва ліны; the remains of ancient Rome ру -
ны старажы тнага Ры ма 3. аста нкі; прах

remake1  n. рыме йк; новая версія (пас-
таноўкі, фільма, музычнага запісу і да т.п.)

remake2  v. (remade) перарабляць, ра-
бць нанава

remark1  n. 1. заўва га; make a remark 
зраб ць заўва гу 2. ува га; назіра нне; It is wor-
thy of remark. Гэта варта ўвагі.

remark2  v. 1. заўважа ць; адзнача ць; 
“That’s a lovely shirt you are wearing,” she re-
mar ked. «Якая прыгожая на табе кашуля», – 
адзначыла яна. 2. раб ць заўва гу, выка звацца; 
remark on/upon smth. выка звацца аб чым-н.; 
Everyone remarked on his absence. Усе выка-
заліся наконт яго адсутнасці.
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remarkable  adj. (for) надзвыча й-
ны, цудо ўны, дз ўны; як  вылуча  ецца чым-н.; 
Finland is remarkable for its large number of 
lakes. Фінляндыя вылучаецца вялікай колька-
сцю азёраў. ♦ in a remarkable manner дз ў-
ным чы нам

remarry  v. узяць новы шлюб
rematch  n. sport перагульванне
remediable  adj. fml папра ўны; вы-

ле чны
remedial  adj. 1. папраўчы 2. як ка-

рэкц руе
remedy1  n. (for/to) 1. сро дак; ме ра 

(су праць чаго-н.); remedy for polution сро -
дак барацьбы   з забру  джанасцю 2. ле  кі, ля-
ка  р ства; лячэ  бны сро дак; an excellent reme-
dy for pains выда тны сро дак ад бо лю

remedy2  v. 1. выле  чваць 2. выпраў-
ля  ць; That cannot be remedied. Гэтага ўжо не 
выправіш.

remember  v. 1. успаміна ць, узга д-
ваць, прыга дваць; I remember my father brin-
ging home a huge Christmas tree. Я ўзгадваю, 
як мой бацька прыносіў дадому вялікую ка-
лядную ёлку. 2. па мятаць, захо ўваць у па мяці 
3. не забыва ць, мець на ўва зе; Remember to 
turn out the light. Не забудзьце выключыць 
святло. ♦ be remembered for smth./as smth. 
праславіцца чым-н.

remembrance  n. па мяць; успам н; 
within my remembrance на маёй па мяці; in 
remembrance of у па мяць аб

Remembrance Day  n. (так-
сама Remembrance Sunday) дзень па мяці 
заг нуўшых у Пе ршую і Другу ю сусве тныя 
во йны (адзначаецца ў найбліжэйшую да 
11 лістапада нядзелю ў Вялікабрытаніі і не-
каторых іншых краінах)

remind  v. 1. (about/of) напаміна ць, 
раб ць напам н; I must remind you of your 
promise. Я павінна напомніць вам аб вашым 
абяцанні 2. : remind smb. of smb./smth. на-
га д ваць каму-н. каго-н./што-н.; выклікаць ус-
памны

reminisce  v. (about) успаміна ць, узга д-
ваць, аддава цца ўспам нам; We walked on, 
reminiscing about the old days. Ідучы, мы 
ўспаміналі былыя дні.

reminiscence  n. 1. успам н, зга дка; 
He signed in reminiscence. Ён уздыхнуў, не-
шта прыгадаўшы. 2. звыч. pl. мемуа  ры, 
успа м ны; reminiscences of the war успам  -
ны пра вайну 

remiss  adj. fml нядба йны; няўва жлівы; 
be remiss in one’s duty грэ баваць сва мі 
абавя зкамі

remission  n. 1. рэмсія; (часовае) 
аслабленне хваробы 2. BrE скарачэ нне тэр-
міну зняволення 3. fml вызваленне (ад штра-
фу, падатку і да т.п.)

remnant  n. рэ шта, рэ штка
remorse  n. 1. (for) пакуты сумне н ня 

2. жаль, спачува нне; without remorse бяз л -
тасна

remorseful  adj. по ўны раска яння
remorseless  adj. бязл тасны
remote  adj. 1. адда лены, далёкі; re mote 

past далёкае міну лае; remote ancestors да-
лёкія про дкі 2. глух , адасо блены; a remote 
village глуха я вёска 3. далёкі, да льні (пра сва-
якоў) 4. малы ; a remote chance невял кі шанц 
5. (from) як  не звя заны з чым-н. непасрэ дна; 
як  ма е адда леныя адно сіны да чаго -н.

remote access  n. comput. дыс-
тан цыйны доступ

remote control  n. comput. 
дыс танцыйнае кіраванне

removal  n. (of) 1. перае зд; перамя-
шчэ н не; the removal of furniture пераво зка 
 мэ блі; the removal of load разгрузка; the 
removal into a new house пераезд у новы дом 
2. зняцце з пасады

remove  v. (from) 1. выно сіць; прыма ць; 
перастаўля ць; Reference books should not be 
removed from the library. Даведнікі нельга вы-
носіць з бібліятэкі. 2. здыма ць, зніма ць; He 
removed his hat and gloves. Ён зняў капялюш 
і пальчаткі. 3. зніма ць (з пасады) 4. пе-
раязджа ць, мяня ць кватэ ру 5. пазбаўля цца 
(ад чаго-н.)

renaissance  n. 1. the Renaissance 
Рэнеса нс, эпо ха Адраджэ ння; Renaissance 
art маста цтва эпо хі Адраджэ ння 2. адраджэ н-
не (мастацтва, архітэктуры, літаратуры 
і да т.п.)

rename  v. пераймяно ўваць, дава ць но-
вае імя

renascence  n. fml адраджэ нне; ажыў-
ленне

render  v. fml 1. аддава ць; адпла чваць; 
дапамага ць; render assistance ака зваць да-
памо гу 2. (to) падава ць, прадстаўля ць; ren-
der an account to smb. пада ць каму -н. раху -
нак 3. пераклада ць (на іншую мову)

rendering  n. 1. пераклад; варыянт 
перакладу; перадача (арыгінала) 2. выканан-
не, трактоўка (музычнага твора; ролі)
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rendezvous1  n. франц. (pl. ren dez-
vous -) 1. (with) рандэву ; спатка нне 
2. ме сца спатка ння; We arrived early at the 
rendezvous. Мы рана прыехалі на сустрэчу.

rendezvous2  v. франц. (with) су-
страка цца, прыбыва ць на ме сца сустрэ  чы; 
The refugees rendezvoused in the valley. Бежан-
цы сабраліся ў даліне.

renew  v. 1. аднаўля ць; рэстаўрыраваць; 
renew one’s friendship аднав ць сябро ўства; 
The window frames will have to be renewed. 
Трэба будзе аднавіць аконную раму. 2. пра-
даўжа ць, праця гваць; I must remember to 
renew the car insurance. Я павінен не забыцца 
прадоўжыць страхоўку аўтамабіля.

renewable  adj. як можна аднавць
renewal  n. (of) аднаўленне, заме на; 

рэстаўрацыя; прадаўжэ нне
renounce  v. fml адрака цца; вырака ц-

ца, адмаўля цца (у розных знач.); renounce 
one’s property адмо віцца ад ула снасці; reno-
unce one’s errors адрачы ся ад сва х памы лак; 
renounce beliefs/ideals/principles адрачыся 
ад перакана нняў/ідэалаў/ прынцыпаў

renovate  v. паднаўля ць, рамантава ць
renown  n. fml слава, папулярнасць; a 

man of high renown славуты чалавек
rent1  n. арэ ндная пла та; high/low/fair rent 

высокая/нзкая/умераная арэндная плата ♦ for 
rent здаецца ў найм (надпіс)

rent2  v. 1. здава ць у арэ  нду 2. арандава ць; 
браць у наём/найм, рэнтава ць

rental  n. 1. су ма арэ  нднай пла ты; рэ н-
тавы дахо д 2. то е, што здае цца ў арэ  нду або  
ў прака т

reopen  v. 1. адкрыва ць зноў; адк ры-
ва цца зноў; reopen a shop зноў адкры ць 
магаз н 2. аднаўля ць; reopen a discussion 
зноў адкры ць дыску сію ♦ reopen old wounds 
верадзць старую рану

reorder  v. паўтара ць/аднаўляць заказ
reorganize  v. рэарганізо ўваць, пе-

раўтвара ць
repaid  past, p.p.  → repay
repair1   n. рамо нт, рамантава нне; minor 

repairs дро бны рамо нт; a repair shop рамо н т-
ная майстэ рня ♦ in good repair/in a good 
state of repair fml у добрым ста не; in bad 
repair/in a bad state of repair fml у дрэнным 
стане

repair2   v. 1. рамантава ць, папраўля ць; 
repair a broken fence адрамантава ць палама -
ны плот 2. аднаўля ць (адносіны)

repay  (repaid) v. 1. вярну ць (пазыку); 
repay a debt/loan вярнуць доўг/пазыку; re-
pay a mortgage вы купіць закладну ю 2. ад-
пла ч ваць; узнагаро джваць; repay smb. for 
smth. адпла чваць каму -н. за што-н. ♦ repay 
good for evil адплац ць дабро м за зло

repayable  adj. як  падляга е вы плаце/
кампенсацыі

repayment  n. вярта нне гро шай; вы -
плата (пазыкі)

repeal  v. ануляваць, адмяняць
repeat1  n. 1. паўтарэ  нне ра дыё- або тэ-

лепрагра мы; There will be a repeat of this fi lm 
on Friday. Гэты фільм будуць зноў паказваць 
у пятніцу. 2. паўтарэ  нне; a repeat order паў-
то рны зака з 3. mus. паўтарэ  нне асо бных раз-
дзе лаў п’е сы; рэпры за

repeat2  v. паўтара ць; паўтара цца; Can 
you repeat your question, please? Паўтарыце, 
калі ласка, сваё пытанне.

repeated  adj. шматразо вы, ча сты; не-
аднаразо вы; repeated attempts шматразо выя 
спро бы; on repeated occasions неаднаразо ва

repeatedly  adv. неаднаразо ва, шмат-
ра зо ва; Robert was repeatedly warned by the 
doctors not to work so hard. Урачы шмат разоў 
папярэджвалі Роберта не працаваць так многа.

repel  v. fml 1. адп хваць; выкліка  ць аг -
ду; Her heavy make-up and cheap scent repel-
led him. Тоўсты слой грыму на яе твары і 
тан ныя духі выклікалі ў яго агіду. 2. адбі-
ва  ць; адганя ць; repel an attack адб ць ата ку; 
a cream that repels insects крэм, як  адганя е 
насяко  мых 3. phys. адштурхо  ўваць; адштур-
хо  ў вацца

repellent1  n. рэпеле нт, сро дак ад 
насяко мых; mosquito repellent сро дак ад 
камаро ў

repellent2  adj. 1. fml (to) як  выкліка е 
аг ду; Stories about famous villains can be both 
repellent and fascinating. Апавяданні пра вя-
домых злачынцаў бываюць як агідныя, так і 
захапляльныя. 2. воданепраніка  льны; repel-
lent materials во данепраніка льныя матэрыя лы

repent  v. fml (of) раска йвацца; ка яцца; 
смуткава ць; Repent of your sins and you will 
be forgiven. Пакайся ў сваіх грахах, і табе да-
руюць.

repentance  n. (for) раска янне; пакая н-
не; show repentance раска яцца; He shows no 
sign of repentance. Ён зусім не раскайваецца.

repentant  adj. як  раска йваецца; She 
was not in the least repentant. Яна ніколькі не 
раскаялася.
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repercussion  n. pl. repercussions 
рэзана нс; во дгук, рэ ха, во дгалас; possible 
repercussions магчы мыя вы нікі

repertoire   n. 1. рэпертуа р (тэатра, 
аркестра) 2. су ма на выкаў, уме нняў

repertory  n. 1. тэатр з пастаяннай тру-
пай і з пэ ўным рэпертуарам 2. fml рэпертуар

repetition  n. паўтарэ  нне (у розных 
знач.); I don’t want a repetition of this incident. 
Я не хачу паўтарэння гэтага інцыдэнту.

repetitious  adj. як  паўтара ецца
repetitive  adj. 1. нудны 2. як паў-

тараецца
rephrase  v. перафразава ць, змяня ць 

фармулёўку
replace  v. 1. замяня ць 2. (by/with) за-

мяшча ць (кім-н./чым-н.); He was replaced by 
Tom on the team. Яго ў камандзе замяніў Том. 
3. кла сці/вярта ць на ме сца; He replaced the 
book on the shelf. Ён паставіў кнігу на месца, 
на паліцу.

replacement  n. (for) 1. замяшчэ н-
не, заме на; They need to fi nd a replacement for 
Jane. Ім трэба знайсці замену Джэйн. 2. кам-
пенсава нне; the replacement of lost books 
кампенсава нне згу бленых кніг 3. перае мнік; 
перае мніца

replay1  n. 1. sport перагу льванне 2. (паў-
то рнае) прайграва нне за пісу; паўто р фрагме н-
та (фільма і да т.п.)

replay2  v. 1. sport перагу льваць, гуля ць 
паўто рна; The match  ended in a draw and will 
be replayed next Wednesday. Матч закончыўся 
ўнічыю і будзе перагульвацца ў наступную 
сераду. 2. паўто рна прайграва ць (плёнку, ка-
сету і да т.п.)

replenish  v. fml (with) зноў напаўня ць; 
папаўня ць

replicate  v. fml кап раваць
reply1  n. адка з; in reply у адка з; in reply 

to your letter у адка з на ва ша пісьмо ; a reply-
paid envelope канве рт з аплачаным адка зам

reply2  v. (to, with) адка зваць (у розных 
знач.); reply to the enemy’s fi re адказа ць на 
аго нь прац ўніка; He never replied to any of my 
letters. Ён не адказаў ні на адно маё пісьмо.

report1  n. 1. (on) дакла д, справазда ча; 
паведамле нне; the chairman’s report дакла д 
старшын ; a weather report зво дка надво  р’я 
2. чу ткі; According to reports he’s not coming 
back. Гавораць, што ён не збіраецца вяртац-
ца. 3. BrE та бель паспяхо васці

report2  v. 1. паведамля ць, апавяда ць, ап с-
ваць; the newspapers report газе ты паве дам-

ля юць 2. (on) раб ць справазда чу, рэпарта ж; 
Next week you’ll report on your progress. На 
наступным тыдні вы раскажаце пра стан 
спраў. 3. дане сці (на каго-н.) 4. з’яўля цца, 
прыбыва ць (куды-н.)

reportage  n. fml рэпарта ж
reportedly  adv. па паведамле нняx; 

як паведамля юць
reported speech  n. ling. уско сная 

мо ва
reporter  n. рэпарцёр, карэспандэ  нт
repose1  n. lit. адпачы нак, перады шка; 

спако й; work without repose працава ць без 
адпачы нку; disturb smb.’s repose паруша ць 
чый-н. спако й

repose2  v. lit. 1. (on) ляжа ць (на чым-н.); 
адпачыва ць; repose on a coach адпачыва ць 
на кана пе; 2. стая ць (на чым-н.); Two small 
glasses reposed on the tray. Дзве маленькія 
шклянкі стаялі на падносе. 3. : repose con-
fi dence in smb. давяра ць каму -н.

repository  n. fml умяшча льня; ёмі-
шча; схо вішча; склад; a furniture repository 
склад для захо ўвання мэ  блі; He was the 
repository of all her secrets. Яна давярала яму 
ўсе свае тайны.

reprehend  v. fml асуджа ць, га ніць; 
reprehend smb.’s conduct га ніць чые -н. паво-
дзіны

reprehensible  adj. fml зага нны; 
гане бны; ва рты асуджэ ння; His conduct was 
thoroughly reprehensible. Яго паводзіны суро-
ва асуджалі.

reprehension  n. ганьбава нне; асу-
джэ нне

represent  v. 1. рэпрэзентава ць, 
прадстаўля ць; represent the interests прад-
стаўляць інтарэ сы; Many countries were rep-
resented by their ambassadors. Многія краіны 
былі прадстаўлены сваімі пасламі. 2. аба-
знача ць, увасабля ць, сімвалізава  ць; Phonetic 
signs represent sounds. Фанетычныя значкі 
абазначаюць гукі. 3. адлюстро ўваць; What 
does this picture represent? Што намалявана 
на гэтай карціне?

representation  n. 1. прадстаў-
н цтва; permanent representation пастая н-
нае прадстаўн цтва; proportional represen ta-
tion прапарцыяна льнае прадстаўн цтва 2. pl. 
representations fml сцверджанне, зая ва; пра-
тэ ст; make representations to smb. заяв ць 
каму -н. пратэ ст 3. адлюстрава нне; во браз; an 
allegoric representation алегары чнае ад люс-
т рава нне
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representative1  n. 1. прадстаўн к, 
дэлега т, упаўнава жаны; representatives of 
the press прадстаўнік  прэ сы 2. тыпо вы 
прад стаўн к 3. Representative член пала ты 
прадстаўніко ў ЗША

representative2  adj. 1. (of) ха-
рактэ рны, тыпо вы, як  сімвалізу е; Are your 
opinions represantative of the views of all the 
students? Ці адлюстроўваюць вашы меркаван-
ні погляды ўсіх студэнтаў? 2. прадстаўн чы; 
як  ствара е ўяўле нне (аб чым-н.); a rep re sen-
tative collection of modern art кале кцыя кар-
ц н, яка я дае  ўяўле нне аб суча сным маста цтве

repress  v. 1. падаўля ць, душы ць; утай-
мо ўваць; прыгнята ць; repress an uprising па-
дав ць паўста нне 2. рэпрэс раваць 3. стры м-
ліваць (пачуцці, смех і да т.п.); repress tears 
стры мліваць слёзы; I could hardly repress my 
laughter. Я ледзь стрымліваў смех.

repression  n. 1. рэпрэ сія; падаўле нне 
2. стры мліванне (пачуццяў, смеху і да т.п.)

repressive  adj. рэпрэс ўны; a rep res-
sive regime/law рэпрэсўны рэжым/закон; 
a repressive measure рэпрэсўная мера

reprieve1  n. 1. адтэрміно ўка выкана ння 
смяро тнага прысу ду 2. перады шка, часо вая 
палёгка (у цяжкасцях, клопатах)

reprieve2  v. 1. адтэрміно ўваць выкана н-
не смяро тнага прысу ду 2. дава ць перады ш-
ку; часо ва аблягча ць (боль, пакуты і да т.п.)

reprimand1  n. вымо ва, заўва га
reprimand2  v. fml (for) раб ць/

аб’яўля ць вымо ву; be reprimanded by smb. for 
smth. атрыма ць вымо ву ад каго -н. за што-н.

reprint1  n. рэпры нт, перадру к; но вае 
выда нне; It was an abridged reprint of the 
1817 edition. Гэта быў скарочаны перадрук 
вы дання 1817 года.

reprint2  v. перавыдава ць; перадруко ў-
ваць

reproach1  n. 1. папро к, дако р; above/
beyond reproach беззага нны; a life without 
reproach бездако рнае жыццё 2. га ньба, со  -
рам; give smb. a look of reproach паглядзе ць 
на каго -н. з дако рам

reproach2  v. (for) папрака ць, дакара ць, 
папіка ць, упікаць; You’ve got nothing to re-
proach yourself for. Вам няма ў чым папракнуць 
сябе.

reproachful  adj. дако рлівы; a re-
pro achful glance дако рлівы по зірк

reprobate1  n. fml няго днік; пага нец
reprobate2  adj. амара льны, разбэ  -

шчаны, распу сны

reproduce  v. 1. узнаўля ць; рэ-
прадуктава ць 2. пладз ць; размнажа цца, раз-
мно жвацца

reproduction  n. 1. размнажэ нне 
2. узнаўле нне 3. рэпраду кцыя, ко пія; exact 
reproductions of famous statues дакла дныя 
ко піі вядо мых скульпту р

reproductive  adj. 1. узнаўле нчы 
2. : biol. reproductive organs о рганы размна-
жэ ння

reproof  n. fml вымо ва; папро к, дако р
reprove  v. fml (for) раб ць вымо ву; 

дакара ць, папіка ць; свары цца (на каго-н.); 
I was reproved for wasting paper. Мне зрабілі 
вымову за расходаванне паперы.

reptile  n. 1. zool. рэпты лія; паўзу н 
2. падхал м, лісл вец

republic  n. рэспу бліка
republican  n. 1. рэспубліка нец 

2. Republican член рэспубліканскай партыі
Republican Party  n. the Re-

pub lican Party рэспубліканская партыя 
(у ЗША)

repudiate  v. fml 1. адрака цца, вы ра-
ка  цца; repudiate one’s former friends адра-
ка цца ад (сва х) стары х сябро ў 2. не прыма ць, 
не прызнава ць

repugnance  n. fml аг да, антыпа -
тыя; have repugnance to smth. адчува ць ан-
тыпа тыю да чаго -н.

repugnant  adj. fml аг дны, бры дкі
repulse1  n. fml адпо  р, адбіццё, адбі-

ва н не (атакі); suffer a repulse цярпе ць пара-
жэ  н не

repulse2  v. fml 1. адбіваць; repulse an 
attack адбіваць атаку 2. выкліка ць аг ду, ад-
ва ро чваць 3. адхіляць, не прымаць; He offe r-
ed to help but was repulsed. Ён прапанаваў да-
памагчы, але яго прапанову не прынялі.

repulsion  n. 1. агда, антыпатыя 
2. phys. адштурхо ўванне

repulsive  adj. 1. як адштурхоўвае, 
выклікае агду 2. phys. як  адштурхо ўвае

reputable  adj. паважаны; шано ўны; 
a reputable scientist паважаны вучоны

reputation  n. 1. рэпутацыя, слава; 
a good/bad reputation до брая/дрэ нная рэпу-
та цыя; have a reputation for honesty славіц-
ца сумленнасцю 2. добрае імя, добрая слава; 
She has lost her reputation. Яна страціла сваё 
добрае імя.

repute1  n. fml рэпутацыя; до брая слава; 
a writer of repute пісьме ннік з  мем; I know 
him by repute. Я ведаю пра яго па чутках.
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repute2  v. : He is reputed to be a good 
doctor. Яго лічаць добрым урачом.

reputedly  adv. на агу льную ду мку
request1  n. 1. просьба, (ветлівае) па-

трабаванне; at smb.’s request па чыёй-н. прось-
бе; a request for smth. патрабаванне чаго-н.; 
on request па про сьбе 2. за пыт; заяўка; 
a request programme канцэ рт па зая ўках

request2  v. fml прасць (дазволу)
requiem  n. рэ квіем, памінальная меса
require  v. fml 1. патрабаваць, загад-

ваць; I have done all that is required. Я зрабіў 
усё, што патрабуецца. 2. мець патрэбу 
(у чым-н.); Have you got all you require? У вас 
ёсць усё, што вам патрэбна? ♦ if required у 
выпадку неабходнасці, пры неабходнасці

requirement  n. fml 1. патрабаван-
не; неабходная ўмова; The new computer 
 sys tem will meet all our requirements. Новая 
кам п’ютарная сістэма задаволіць усе нашы 
запатрабаванні. 2. патрэба, неабходнасць; 
daily requirements штодзённыя патрэ бы; 
meet/fulfi l/satisfy the requirements задаваль-
няць патрэ бы

requisite1  n. fml неабходная рэч; 
kitchen requisite кухонны посуд

requisite2  adj. fml неабходны, патрэб-
ны; He lacks the requisite qualifi cations. Яму 
нестае неабходнай падрыхтоўкі.

requisition1  n. заяўка; a requisition 
form/order заяўка

requisition2  v. рэквізаваць
rerun1  n. 1. паўторны паказ кінафльма; 

паўторная тэлеперада ча 2. паўто р (якога-н. 
мерапрыемства); a rerun of elections перавы-
бары

rerun2  v. 1. паўторна паказваць (фільм 
і да т.п.) 2. паўтара ць (мерапрыемства); 
rerun a race паўтары ць забе г

resale   n. перапродаж
resat  past, p.p. → resit2

rescind  v. fml ануляваць, абвяшчаць 
несапраўдным

rescission  n. fml ануляванне; скасаванне
rescue1  n. выратаванне, вызваленне, 

збавенне, пазбаўленне; a rescue boat выра та-
вальная лодка

rescue2   v. (from) ратаваць, выратоў-
ваць, вызваляць

research1  n. (into/on) дасле да-
ванне, вывучэ  нне, по шук; навуко ва-дасле д-
чая рабо та; Jane is a research worker in our 
lab. Джэйн – навуковы супрацоўнік нашай 
лабараторыі.

research2  v. (into/on) дасле даваць, 
займа цца дасле даваннем

researcher  n. дасле дчык; дасле дчыца
resell  v. (resold) перапрадаваць
resemblance  n. (to, between) пада-

бе нства; bear no resemblance to smb. быць 
зус м не падо бным да каго -н.

resemble  v. быць падо  бным (да ка-
го-н./на што-н.); мець падабе нства; Nick 
closely resembles his father. Нік вельмі падоб-
ны да свайго бацькі.

resent  v. абура цца, гне вацца; Does he 
resent my being here? Яму не падабаецца, што 
я тут?

resentful  adj. (of/at/about) абу раны; 
по ўны абурэ  ння; гне ўны; a resentful look 
 гне ў ны по зірк

resentment  n. абурэ нне, пачуццё 
кры ўды; bear/feel no resentment against/
towards anyone не адчува ць кры ўды ні на 
каго 

reservation  n. 1. папярэ дні заказ; 
рэзервава нне; make a reservation забран ра-
ваць ме сца 2. таксама reserve рэзерва цыя; 
Indian reservation індзе йская рэзерва цыя 
3. агаво рка; without reservations без агаво рак

reserve1  n. 1. запас, рэзерв; the gold 
reserve залаты запас 2. запаведнік 3. стры ма-
насць; замкну тасць 4. sport запасны  (ігро к) 
5. mil. запас, рэзерв 6. агаво рка ♦ in reserve у 
запасе; We always keep some money in reserve, 
just in case. У нас заўсёды ёсць у запасе гро-
шы, калі што якое.

reserve2  v. 1. (for) рэзерваваць; бран-
раваць; заказваць загадзя; I’d like to reserve a 
table for two. Я хачу заказаць столік на дваіх. 
2. адкладаць, запасіць, пакідаць 3. : reserve 
judgement адкладваць рашэнне 4. : reserve 
the right захо ўваць пра ва

reserved  adj. 1. замкнёны, замкнуты; 
стрыманы; Ellen was a shy, reserved girl. Элен 
была сарамлівая, замкнёная дзяўчынка. 2. за-
рэ зервава ны, заказаны загадзя

reservist  n. рэзервст; ваеннаабавя  -
заны,  як знаходзіцца ў запасе

reservoir  n. 1. басейн; вадаём; вада-
сховішча 2. рэзервуа р 3. fml запас

resettle  v. перасяляць; перасяляцца
resettlement  n. рассяленне, пера-

сяленне (у іншае месца)
reshuffl e1  n. перастаноўка; a Cabinet 

reshuffl e перастаноўка ў кабінеце мінстраў
reshuffl e2  v. праводзіць перастаноўку 

(ва ўрадзе)
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reside  v. fml 1. пражыва ць, жыць; знахо-
дзіцца, быць 2. : reside in smb./smth. быць 
уласц вым каму-н./чаму-н.

residence  n. fml 1. рэзідэ нцыя, дом 
2. месцажыха рства 3. пражыванне; John is in 
residence at Oxford. Джон жыве пры Окс-
фардскім універсітэце.

resident1  n. 1. пастаянны жыхар; 
пастая лец (у гасцініцы) 2. рэзідэ нт

resident2  adj. як пастая нна пражы-
вае; the resident population пастаяннае насель-
ніцтва; a resident representative пастаянны 
прадстаўнк

residential  adj. жылы; a quiet 
residential area цхі жылы раён

resign  v. 1. (from) адмаўляцца (ад права, 
пасады, абавязку і да т.п.) 2. пайсц ў ад стаў-
ку 3. (to) скарыцца (чаму-н.); Ted resig ned 
himself to his fate. Тэд скарыўся свайму лёсу.

resignation  n. 1. адмаўленне ад 
пасады; адстаўка; hand in one’s resignation 
падаць заяву аб адстаўцы 2. пакорлівасць; 
пакора; пако рнасць

resigned  adj. пакорны, пакорлівы; 
There was a resigned look on her face. Яе твар 
выказваў пакорлівасць.

resin  n. смала; каніфоль; synthetic resin 
штучная смала; пластмаса

resist  v. 1. супраціўляцца; працвіцца; 
процідзейнічаць 2. не паддавацца; процістаяць; 
This metal resists acid. Гэты метал не акісля-
ецца. 3. устры млівацца

resistance  n. 1. (to) супраціўленне; 
There has been a lot of resistance to this new 
law. Многія пратэставалі супраць гэ тага но-
вага закона. 2. супраціўля льнасць; Vitamins 
can build up your resistance to colds. Вітаміны 
могуць дапамагчы выпрацаваць у вас устой-
лівасць да хвароб прастуднага характару. 
3. electr. супраціўленне

resistant  adj. (to) як супраціўляец-
ца; стойкі; resistant to heat гарачаўсто йлівы; 
fi re-resistant materials вогнетрыва лыя матэ-
рыя лы; This type of fl u is resistant to antibio-
tics. На грып гэтага тыпу антыбіётыкі не 
дзейнічаюць.

resistor  n. phys. рэзстар, катушка су-
праціўлення

resit1  n. пераздача экзамену, пера экза-
меноўка

resit2  v. (resat) пераздаваць экзамен
resold  past, p.p. → resell
resolute  adj. цвёрды, рашучы; по ўны 

рашу часці; He is resolute in his decision. Яго 
рашэнне беспаваротнае.

resolution  n. 1. рэзалюцыя, паста-
наўленне; pass/adopt/carry a resolution выно-
сіць рэзалюцыю 2. рашу часць

resolve1  n. fml рашу часць; рашэнне, 
намер; make a resolve прыня ць рашэ нне; His 
encouragement and support strengthened our 
resolve. Яго падбадзёрванне і падтрымка 
ўма цавалі нашу рашучасць.

resolve2  v. fml 1. (on/upon) рашаць, 
прымаць рашэнне, рашацца зрабць (што-н.); 
They resolved on making one more attempt. 
Яны вырашылі зрабіць яшчэ адну спробу. 
2. вырашаць (канфлікт, праблему і да т.п.); 
The problem has not yet been resolved. Прабле-
ма яшчэ не вырашана.

resonance  n. fml рэзананс
resort1  n. 1. курорт; месца адпачынку; 

a seaside/ski/mountain resort марск/лыжны/
горны курорт 2. надзе я; выратава льная ме ра; 
An operation was the only resort. Аперацыя 
бы ла адзінай надзеяй. ♦ in the last resort у 
кра йнім вы падку; нарэ шце, у рэ шце рэшт

resort2  v. (to) звяртацца (да чаго-н.); 
When polite requests failed Paul resorted to 
threats. Калі ветлівыя просьбы не дапамаглі, 
Пол стаў пагражаць.

resound  v. fml 1. гучаць 2. (with/to) 
напаўняцца (гукамі, крыкамі); адгукацца рэ-
хам

resounding  adj. 1. : resounding suc-
cess шу мны по спех 2. рэзана нсны (пра гук)

resource  n. 1. звыч. pl. resources 
запасы, рэсурсы, сродкі; магчымасці; natural 
resources прыродныя рэсурсы; Martin has 
inner resources. У Марціна ёсць запас духоў-
ных сіл. 2. знахо длівасць; вынаходлі васць; 
a man of great resource знахо длівы чалаве к

resourceful  adj. знаходлівы, 
вынаходлівы

respect1  n. 1. (for) павага; пашана; She 
won the respect of everyone. Яна заслужыла 
ўсеагульную павагу. 2. pl. respects прывітан-
не, шанаванне; Give my respects to your wife. 
Перадай ад мяне прывітанне сваёй жонцы. 
♦ in respect of/with respect to fml што даты-
чыцца, што да…; pay one’s respect to smb. 
выка зваць каму -н. сваю   паша ну; without 
respect to не прыма ць пад ува гу, не прыма ю-
чы пад ува гу

respect2  v. 1. (for) паважаць, шанаваць 
2. выконваць, не парушаць; respect the law 
не паруша ць закон

respectability  n. рэспектабель-
насць; шаноўнасць
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respectable  adj. 1. паважа ны, ша-
но ў ны, рэспектабельны 2. прыстойны, пры-
мальны, дапушчальны; a respectable hotel 
рэспектабельны атэль; a respectable salary 
прысто  йная зарпла та

respected  adj. паважаны; a highly 
respected journalist вельмі паважаны жур-
налст

respectful  adj. пачцвы, ветлівы
respective  adj. адпаведны; The wor-

kers were given work according to their res-
pective abilities. Рабочым была даручана ра-
бота ў адпаведнасці з іх кваліфікацыяй.

respectively  adv. адпаведна; у пры-
значаным парадку; The fi rst, the second prizes 
went to John and Mary respectively. Джон і 
Мэры атрымалі адпаведна першую і другую 
прэміі.

respiration  n. fml дыханне; nor-
mal/artifi cial respiration нармальнае/штуч-
нае дыханне

respirator  n. 1. med. прыбо р для 
шту чнага дыха ння; She was put on a respira-
tor. Яе падключылі да апарата штучнага ды-
хання. 2. процівагаз, рэспіратар

respiratory  adj. рэспіра-
торны; ды хальны; respiratory diseases рэспі-
ра торныя захворванні

respite  n. 1. перадышка; They con ti-
nued to work without respite. Яны працягвалі 
працаваць без перадышкі. 2. (from) адтэр-
міноўка

respond  v. fml 1. (to, with) адказваць; 
рабць (што-н.) у адка з 2. рэагава ць; адклі-
ка цца, адгуквацца (на што-н.); Her disease 
failed to respond to treatment. Яе хвароба не 
паддавалася лячэнню.

respondent  n. 1. law адказчык; 
адка зчыца 2. рэспандэнт; апытаны; 60% of 
the respondents agreed to the question. Шэсць-
дзясят працэнтаў рэспандэнтаў станоўча ад-
казалі на пытанне.

response  n. 1. адказ; in response to у 
адказ на; He made no response. Ён нічога не 
адказаў. 2. рэакцыя, рэагаванне; a positive 
response стано ўчае рэагава нне

responsibility  n. 1. (for) адказ-
насць; take/assume responsibility браць на 
ся бе адказнасць; a sense of responsibility па-
чуццё адказнасці 2. абавязак, абавязацель-
ства

responsible  adj. 1. (for) адказны; 
як нясе адказнасць; He should be  responsible 
for his actions. Ён павінен адказваць за свае 

дзеянні. 2. надзейны, якому можна давяраць; 
from responsible sources з надзейных крынц 
3. адказны, важны; a responsible job адказ-
ная рабо та

responsibly  adv. адказна; act/be-
have responsibly дзейнічаць/паводзіць сябе 
адказна

responsive  adj. (to) 1. чулы, спагад-
лівы 2. успры млівы, успрыма льны; a fl u 
virus that is not responsive to treatment в-
рус грыпу, як не паддаецца лячэнню

rest1  n. 1. спакой; адпачынак; сон; 
without rest без адпачынку; have/take a rest 
адпачываць, спаць 2. mus. па ўза ♦ at rest у 
стане спакою

rest2  v. 1. адпачываць; спаць 2. дава ць 
адпачы нак (у розных знач.); The matter cannot 
rest there. Гэтую справу нельга так пакінуць. 
3. (on/upon) апірацца (на што-н.); Rest your 
hand on my shoulder. Трымайся за маё плячо. 
♦ rest assured (that…) fml быць упэ ўненым, 
што…

rest3  n. : the rest (of) рэштка, рэшткі 
♦ and (all) the rest (of it) infml і ўсё  ншае

restaurant  n. рэстаран
restaurant car  n. BrE вагон-рэс-

таран
restaurateur  n. fml уладальнік рэс-

тарана; рэстаратар
rest cure  n. лячэнне спакоем
restful  adj. як заспакойвае, супакойвае
rest home  n. 1. інтэрнат для інвал  -

даў і састарэлых 2. санаторый
resting place  n. 1. месца спачыну; 

her fi nal/last resting place яе маглка 2. месца 
адпачынку

restitution  n. (of, to) 1. fml вяртан-
не законнаму ўладальніку (маёмасці) 2. law 
пакрыццё страт; make restitution пакрыць 
страты

restless  adj. 1. неспакойны, неўтай ма-
ваны; The audience was getting restless. Гле-
дачы сталі праяўляць нецярплівасць. 2. не-
спако йны, трыво жны; a restless night бяс-
со нная ноч; a restless eye трывожны позірк

restoration  n. 1. рэстаўрацыя, рэ-
канстру кцыя 2. аднаўленне; the restoration 
of diplomatic relations between the two 
 co untries аднаўленне дыпламатычных зносін 
памж дзвюма кранамі 3. the Restoration 
Рэстаўрацыя, эпоха Рэстаўрацыі

restore  v. 1. аднаўляць; адраджа ць; re-
store customs адраджаць звычаі; The public 
order was quickly restored. Грамадскі парадак 
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быў хутка адноўлены. 2. рэстаўрыраваць; 
адбудоўваць; restore a picture/palace рэстаў-
рыраваць карцну/палац 3. вяртаць; аддаваць 
назад; restore smb.’s property вярнуць чыю-н. 
маёмасць 4. вяртацца ў ранейшы стан; She’s 
now fully restored. Яна поўнасцю паправілася.

restorer  n. рэстаўратар
restrain  v. 1. (from) стрымліваць; 

стрымлівацца; утаймоўваць; She could hardly 
restrain herself from laughing. Яна ледзь стрым-
лівала сябе, каб не засмяяцца. 2. абмяжоў-
ваць; стрымліваць; The government is taking 
steps to restrain infl ation. Урад прымае меры, 
каб стрымаць інфляцыю.

restrained  adj. стрыманы; спако йны; 
a restrained smile стрыманая ўсмешка; 
a rest rained colour спакойны колер

restraint  n. 1. (on) абмежаванне; 
without restraint без абмежава нняў; rest-
raint on the export of some products абме жа-
ва нні на э  кспарт некато рых праду ктаў 
2. стрыманасць 3. утаймаванне

restrict  v. (to) абмяжо ўваць; restrict to 
a diet прытры млівацца дыеты; Speed is rest-
ricted to 30 miles per hour in towns. У гарадах 
хуткасць абмежавана да 30 міль у гадзіну.

restricted  adj. 1. вузкі, абмежаваны; 
a restricted space абмежаваная прастора 
2. абмежаваны (правіламі, законамі); The 
tournament is restricted to players under the 
age of 23. У турніры не дазваляецца ўдзель-
нічаць ігракам, якім не споўнілася 23 гады.

restriction  n. (on) абмежаванне; 
restrictions on immigration абмежаванні на 
іміграцыю; import restrictions абмежаванні 
на мпарт; speed restrictions абмежаванні хут-
касці

result1  n. 1. (of) вынік; сле дства; in the 
result урэшце, у рэшце рэшт; without result 
безвынікова

result2  v. 1. (from) вынікаць, адбывацца 
ў выніку (чаго-н.); Nothing has resulted from 
my efforts. З маіх намаганняў нічога не 
выйшла. 2. (in) канчацца (чым-н.); мець (свам) 
вынікам; It was an accident that resulted in the 
death of two passengers. У выніку аварыі загі-
нулі два пасажыры.

resume  v. fml 1. аднаўляць; 
працягваць; The House of Commons resumed 
yesterday. Учора палата абшчын аднавіла 
сваю работу. 2. : resume one’s place/seat/po-
si tion заняць ранейшае месца

résumé  n. 1. рэзюмэ; a brief résumé 
of events каро ткая зво дка падзе й 2. AmE ка-
ро ткая біяграфія

resumption  n. fml аднаўленне; the 
resumption of peace talks аднаўле нне м р-
ных перамо ў

resurgence  n. адраджэнне; the 
resurgence of fascism адраджэнне фашызму

resurrect  v. 1. адраджа ць; уваскра-
шаць; аднаўля ць 2. уваскрасаць з мёртвых, 
ажыва ць

resurrection  n. 1. eccl. the Resur-
rection уваскрэсенне Хрыста; уваскрэ сенне з 
мёрт вых 2. аднаўленне; адраджэ нне; увас-
кра шэ нне

resuscitate  v. ажыўляць; вяртаць да 
жыцця; рэанімаваць; The doctors resuscitated 
him from apparent death. Урачы вывелі яго са 
стану клінічнай смерці.

resuscitation  n. ажыўленне; рэані-
мацыя; вяртанне да жыцця; прывядзенне ў 
прытомнасць; the resuscitation of economy 
аднаўле нне экано мікі

retail1  n. рознічны гандаль; sell by retail 
прадаваць у розніцу; retail prices рознічныя 
цэ ны

retail2  v. прадаваць у розніцу; прадавац-
ца ў розніцу

retailer  n. рознічны гандляр; крамнік
retailing  n. рознічны гандаль
retain  v. fml 1. утрымліваць; захоўваць; 

retain independence утрымліваць незалеж-
насць 2. захоўваць у памяці 3. law найма ць 
(адваката)

retake1  n. 1. дубль, паўторная здымка 
2. пераэкзаменоўка

retake2  v. (retook, retaken) 1. зноў узяць, 
заняць, захапць; Rebels have retaken the city. 
Паўстанцы зноў захапілі горад. 2. зноў зда-
ва ць экзамен у выпадку яго правалу

retaken  p.p. → retake2

retaliate  v. адплачваць (тым жа самым); 
помсціць; прымаць меры ў адказ; retaliate an 
insult адка зваць абразай на абразу

retaliation  n. адплата, помста; in 
retaliation for smth. у адказ на што-н.

retard  v. fml запавольваць, замарудж-
ваць; затрымліваць; retard development/
prog ress стрымліваць развіццё/прагрэ с

retell  v. (retold) пераказваць
retention  n. fml 1. утрымліванне, 

 ут ры манне, захаванне; retention of fl uid за тры м-
ка ва дкасці; the retention of power утры ма н-
не ўла ды 2. здольнасць запамінаць, памяць

retentive  adj. учэ пісты (перан.), як  до-
бра запаміна е; a retentive memory учэпістая 
памяць
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rethink1  n. перагляд; новы падыход; 
a rethink of policy перагляд палтыкі

rethink2  v. (rethought) перагледжваць 
(меркаванне, рашэнне, думку); We have an 
opportunity to rethink our campaign strategy. 
У нас ёсць магчымасць перагледзець стра-
тэгію нашай кампаніі.

rethought  past, p.p. → rethink2

reticent  adj. маўклвы; скрытны; стры-
маны; She’s naturally reticent even with some 
of her closest friends. Яна па характары 
скрыт ная, нават са сваімі лепшымі сябрамі.

retina  n. anat. (pl. retinas or retinae) 
сятча тка

retinae  n. pl. → retina
retinue  n. свта, эскорт
retire  v. 1. (from) пайсц на пенсію; пай-

сці ў адстаўку; He had to retire early from his 
post because of poor health. Ён быў выму-
шаны рана пакінуць пасаду з-за дрэннага 
стану здароўя. 2. sport пакнуць поле; сысц  з 
дыстанцыі 3. fml адыходзіць, адасабляцца 
4. mil. адыходзіць, адступаць

retired  adj. адстаўны; як пайшоў на 
пенсію; John is retired now. Джон на пенсіі.

retirement  n. 1. адстаўка; адыход 
у адстаўку; адыход на пенсію; in retirement 
у ад ста ў цы; retirement age пенсіённы ўзрост 
2. адасо бленасць

retiring  adj. сцплы; сарамлвы; As a 
child Elisabeth was very retiring. У дзяцінстве 
Элізабэт была вельмі сціплая.

retold  past, p.p. → retell 

retook  past → retake2 

retort1  n. 1. пярэчанне; рэзкі адказ; in 
re tort у адказ 2. дасцпная, трапная рэпліка

retort2  v. адказваць рэзка; “It’s all your 
fault,” he retorted. «Гэта цалкам твая віна», − 
адрэзаў ён.

retrace  v. 1. вяртацца (па пройдзеным 
шляху); retrace one’s steps вяртацца той жа 
дарогай 2. паўтарыць падарожжа, зробленае 
кмсьці (у мінулым); We’ll be retracing the 
route taken by Marco Polo. Мы адправімся ў 
падарожжа па маршруце, якім прайшоў Мар-
ка Пола. 3. прасачыць, аднав ць у па мяці 
(працэс развіцця)

retract  v. 1. fml браць назад (слова); 
адракацца, адмаўляцца (ад абяцання, пагад-
нення і да т.п.) 2. уцягваць; уцягвацца; re-
tract chassis прымаць шас

retraction  n. 1. fml адрачэнне ад св а х 
слоў; адмо ва ад свайго  абяца ння 2. уця г ван-
не

retrain  v. перападрыхто ўваць; пера пад-
рыхто ўвацца; праходзіць перапа дрыхтоўку

retreat1  n. 1. адступленне; адыход; The 
army was in full retreat. Армія адступала па 
ўсім фронце. 2. (from/into) адасабле нне; 
самота; a retreat from public life адыход ад 
грамадскага жыцця 3. прыстанішча, прыту -
лак; a country retreat ле цішча, да чны до мік

retreat2  v. адступаць, адыходзіць; ад да-
ляцца; пакіда ць; The rebels retreated, pursued 
by government troops. Паўстанцы адступілі 
пад націскам урадавага войска.

retrench  v. fml скарачаць, уразаць; 
эканоміць; retrench expenditure скарачаць 
выдаткі

retribution  n. fml (for) адплата, ка -
ра; retribution for terrorist attacks адплата 
за тэрарыстычныя атакі

retributive  adj. як карае, карны
retrieval  n. 1. fml атрыманне назад; 

вяртанне (сабе); retrieval of one’s property 
вяртанне маёмасці 2. comput. выбарка (ін-
фармацыі)

retrieve  v. fml 1. (from) узяць назад, вяр-
нуць сабе 2. comput. весці пошук; выбіраць; 
рабць выбарку 3. выпраўля ць (сітуацыю)

retrograde1  n. рэтраград; рэак-
цыянер

retrograde2  adj. fml 1. як рухаецца 
ў адваротным напрамку 2. рэтраградны, 
рэакцыйны

retrogressive  adj. fml рэгрэс ўны, 
адваротны

retrospect  n. позірк у міну   лае ♦ in 
retrospect рэтраспектыўна

retrospection  n. fml рэтраспек-
цыя; роздум аб мінулым

retrospective  adj. рэтраспек тыў-
ны, накіраваны ў мінулае; a ret rospective 
view рэтраспектыўны погляд

return1  n. 1. (to, from) вяртанне; We are 
looking forward to your return from Spain. Мы 
з нецярплівасцю чакаем вашага вяртання з 
Іспаніі. 2. аддача; зварот; return match матч 
у адка з 3. econ. абарот; даход; прыбытак 
4. comput. a return key клавіша звароту ♦ by 
return (of post) зваротнай поштай; in return 
(for smth.) замест (чаго-н.); узамен (чаго-н.)

return2  v. 1. (to, from) варочацца, вяртац-
ца; зноў звяртацца (да чаго-н.); I’ll return to 
this subject again. Я яшчэ вярнуся да гэтага 
пытання. 2. вяртаць, аддаваць 3. адказваць; 
пярэчыць 4. выбіраць (у заканадаўчы орган) 
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5. econ. прыносіць (даход); return good 
interest прыносіць добры даход

return ticket  n. зваротны білет
reunion  n. 1. (with, between) 

уз’яднанне 2. сустрэ ча сяброў; a college reu-
nion сустрэча былых аднакашнікаў; a family 
reunion збор усёй сям’ 

reunite  v. (with) уз’ядноўваць; 
уз’яд ноўвацца

reusable  adj. прыгодны для шмат-
разовага выкарыстання

reuse1  n. паўторнае выкарыстанне
reuse2  v. паўторна выкарыстоўваць
revaluation  n. рэвальва цыя, пе-

ра ацэ нка
revalue  v. рэвальв раваць, пераацэнь-

ваць
revamp  v. паднаўля ць; перарабля ць
revanchism  n. рэваншызм
reveal  v. 1. (to) адкрываць; выкрываць; 

reveal a secret to smb. даверыць каму-н. 
сакрэт; He would not reveal his name. Ён не 
хацеў назваць сваё імя. 2. пака зваць, адкры-
ва ць; He turned so that his face was revealed. 
Ён павярнуўся так, што мы змаглі разгледзець 
яго твар.

revel1  n. lit. гулянка
revel2  v. 1. баляваць, гуляць 2. (in) атры м-

ліваць асало ду, цешыцца (з чаго-н.)
revelation  n. выяўленне; выкрыццё, 

раскрыццё (тайны, планаў і г.д.) ♦ come as/
be a revelation (to smb.) стаць адкрыццём 
(для каго -н.)

reveller  n. гуляка
revelry  n. гулянка, папойка
revenge1  n. 1. помста, адплата; in re-

ven ge у адплату; take one’s revenge on smb. 
for smth. адпомсціць каму -н. за што-н. 2. пра-
  га помсты; по мслівасць, мсц васць 3. sport 
рэванш; give smb. his revenge даць каму -н. 
магчымасць адыграцца; get revenge узя ць 
рэва нш

revenge2  v. помсціць, адпомсціць; re-
venge oneself on smb. lit. адпо мсціць каму  -н.; 
revenge on injustice адпомсціць за нес пра-
вядлвасць; be revenged быць адпо мшчаным

revenue  n. даход; дзяржаўныя даходы
revere  v. fml глыбока паважаць; шанаваць
reverence  n. (for) fml глыбокая пава-

га, шанаванне; пачцвасць; show/pay reve-
rence выказваць пашану

reverent  adj. fml пачцвы, поўны 
глыбокай пашаны; They sat in reverent silence. 
Яны сядзелі ў пачцівым маўчанні.

reverential  adj. fml пачцвы
reverie  n. fml мара, мроя; летуценне; 

She was startled out of her reverie by the door 
bell. Званок у дзверы вярнуў яе з летуцення.

reversal  n. 1. (of) поўнае змяненне; 
пераваро  т; a sudden reversal of policy ра п-
то  ў ная пераме на ў пал тыцы; a reversal of 
fortune(s) зменлівасць лёсу 2. law адмена

reverse1  n. 1. the reverse адваро тнае, 
процілеглае; проціле гласць; We are the rever-
se of being friends. Мы не толькі не сябры, а 
наадварот. 2. задні ход; put the car in/into 
reverse даць задні ход 3. the reverse адварот-
ны бок (тканіны, паперы і да т.п.) 4. : the 
reverse of a coin рэшка 5. fml. паражэ нне; 
правал; няўдача ♦ in reverse наадварот

reverse2  adj. адваротны, процілеглы; in 
reverse order у адваро тным пара дку; have 
the reverse effect мець проціле глы эфе кт

reverse3  v. 1. мяняць (на процілеглае); 
поўнасцю змяня ць (напрамак, палітыку, ра-
шэнне); паварочваць назад; The situation was 
reversed. Сітуацыя крута змянілася. 2. даваць 
задні ход; He reversed his car into the garage. 
Ён заехаў у гараж заднім ходам. 3. адмяняць, 
ануляваць; reverse a sentence адмянць пры-
гавор; He reversed his decision. Ён адмяніў 
сваё рашэнне.

reversible  adj. 1. двухбаковы (пра 
адзенне, тканіну і да т.п.); a reversible coat 
двухбаковае паліто 2. абарачальны; a rever s-
ible process абарачальны працэ с; a reversib le 
reaction абарачальная рэакцыя

reversion  n. (to) 1. fml вяртанне (у па-
пярэдні стан) 2. law пераход маёмасных 
правоў назад да першапачатковага ўладаль-
ніка або наследніка

revert  v. (to) 1. вяртацца (у папярэдні 
стан) 2. вярта цца (да ранейшай тэмы); 
I’d like to revert to the fi rst point of our dis-
cussion. Мне хацелася б вярнуцца да першага 
пункта нашага абмеркавання. 3. law вярта цца 
(пра маёмасць, правы)

review1  n. 1. перагляд; разгляд, агляд; 
the review of education system перагля д сістэ-
мы адука цыі; a review of the year’s events 
агля д падзе й го да 2. рэцэнзія, водзыў; Her 
last novel got good reviews in the press. 
Яе апошні раман атрымаў добрыя водгукі ў 
прэсе. 3. перыядычны часопіс, перыядычнае 
выданне 4. mil. пара д

review2  v. 1. разглядаць; пераглядаць; 
He often reviews the past. Ён часта ўспамінае 
мінулае. 2. рэцэнзаваць; пісаць крытычны 
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во   дзыў; His new fi lm was well reviewed in the 
papers. Яго новы фільм атрымаў у прэсе ста-
ноўчую ацэнку. 3. mil. прымаць парад

reviewer  n. рэцэнзент; аглядальнік; 
крытык

revile  v. fml абражаць, зневажаць; revile 
smb. for smth./doing smth. абражаць каго-н. 
за што-н.

revise  v. 1. пераглядаць, змяняць (мер-
каванне, погляд і да т.п.); I’ve revised my 
opinion. Я перадумаў. 2. BrE праглядаць, паў-
тараць; She’s got a lot of revising to do before 
the exam. Ёй яшчэ трэба многае паўтарыць 
перад экзаменам. 3. правяраць, выпраўляць; 
revised edition вы праўленае выда нне; She 
revised her lectures for publication. Яна вы-
правіла свае лекцыі перад іх выданнем.

revision  n. 1. перагляд; праверка, вы-
праўленне; His lecture needs revision. Яго лек-
цыю трэба перагледзець. 2. паўтарэ нне, пра-
гляд канспекта перад экзаменам

revisit  v. зноў наведваць; He revisited 
the town he grew up in. Ён зноў наведаў горад, 
у якім вырас.

revival  n. 1. аднаўле нне; an economic 
revival аднаўле нне экано мікі 2. адраджэнне; 
the revival of old customs адраджэнне былы х 
звы чаяў

revive  v. 1. адраджаць; адраджацца; 
абуджацца; ажыўля ць 2. апрытомнець 3. ад-
наўляць; The opera was recently revived. Гэ-
тую оперу нядаўна паставілі зноў.

revolt1  n. паўстанне, мяцеж; бунт; пра-
тэст; lead/stage a revolt узначаліць/арга ні-
заваць паўстанне

revolt2  v. 1. (against) паўставаць; бун-
таваць 2. (against) працвіцца; Public opinion 
will revolt against any further increase in taxes. 
Грамадскасць будзе супраць далейшага па-
велічэння падаткаў. 3. выкліка ць аг ду

revolting  adj. агдны; як выклікае 
агду

revolution  n. 1. рэвалюцыя (такса-
ма перан.) 2. рэвалюцыя; a cultural/ social/ 
scientifi c revolution культурная/ сацыяльная/ 
навуковая рэвалюцыя; Computer technology 
has caused a revolution in business practices. 
Камп’ютарныя тэхналогіі зрабілі рэвалю-
цыю ў сферы бізнесу. 3. (around/on) абарот; 
The earth makes one revolution around the sun 
each year. Зямля робіць за год адзін абарот 
вакол Сонца.

revolutionary  adj. рэвалюцый-
ны; a time of rapid and revolutionary chan-

ges час хуткіх і рэвалюцыйных перамен; His 
revolutionary ideas soon were supported. Яго 
рэвалюцыйныя ідэі ў хуткім часе знайшлі 
падтрымку.

revolve  v. круццца, вярцецца (вакол 
сваёй восі); The fan revolved slowly. Вентыля-
тар павольна круціўся; revolve around/round 
smth. вярцецца вакол чаго-н.; The earth 
revolves around the sun. Зямля верціцца вакол 
Сонца.

revolver  n. рэвальвер
revulsion  n. аг да
reward1  n. 1. (for) узнагарода, 

узнагаро   джанне 2. грашовая ўзнагарода, прэ  -
мія; A re ward was offered for the return of the 
jewels. За вяртанне каштоўнасцей абяцалі 
грашовую ўзнагароду.

reward2  v. (for) узнагароджваць; адда-
ваць належнае; How can I reward your kind-
ness? Як мне адплаціць за тваю дабрату?

rewind1  n. перамотванне, перамотка
rewind2  v. (rewound) перамотваць
rewound  past, p.p. → rewind2

rewrite1  n. 1. перапрацаваны тэкст 2. пе-
рапрацоўка

rewrite2  v. (rewrote, rewritten) перап с-
ваць; рэдагаваць

rewritten  p.p. → rewrite2

rewrote  past → rewrite2

rhapsody  n. 1. mus. рапсодыя; Liszt’s 
Hungarian Rhapsodies венгерскія рапсодыі 
Лста 2. fml захапленне

rheme  n. ling. рэма
rheostat  n. phys. рэастат
rhesus factor  n. med. рэзус-фак-

тар; rhesus positive станоўчы рэзус-фактар; 
rhesus negative адмоўны рэзус-фактар

rhetoric  n. fml. 1. рыторыка; прамоў-
ніцкае майстэрства 2. фразёрства

rhetorical  adj. 1. рытарычны; a rhe to-
rical question рытарычнае пытанне 2. fml 
напышлівы; высакамо ўны

rheumatism  n. med. рэўматызм
rhinoceros  n. (pl. rhinoceros or 

rhinoceroses) zool. насарог
rhododendron  n. bot. рададэн-

дран
rhombi  n. pl. → rhombus
rhombus  n. (pl. rhombuses or 

rhombi) ромб
rhyme1  n. 1. рыфма 2. рыфмава ны верш; 

nursery rhymes дзіця чыя ве ршы ♦ there’s no 
rhyme or reason гэ та не ма е нія кага сэ нсу; 
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without rhyme or reason ≅ ні к сялу  ні к го-
раду; ні да вока ні да бока

rhyme2  v. 1. (with) рыфмава  ць; рыфма-
ва цца; rhyme words рыфмаваць сло вы 
2. складаць рыфмаваныя вершы

rhythm  n. 1. рытм; music with fast/
slow rhythm музыка з хуткім/павольным рыт-
мам 2. перыяды чнасць, цыклчнасць, пас-
та я н ная змена; the rhythm of the seasons 
зме  на по раў го да; biological rhythms бія-
ла гч ныя рытмы

rhythmic(al) () adj. рытм чны
rib  n. 1. рабро, рабры на; He broke a rib in 

the accident. Ён зламаў рабро ў аварыі. 2. во   -
с тры край, рабро (чаго-н.)

ribbon  n. стужка, касн к; тасьма, тасём-
ка; Jane was wearing a ribbon in her hair. У ва-
ласы Джэйн была ўплецена стужка.

rice  n. 1. bot. рыс 2. рыс (крупы); a grain 
of rice зерне рысу; boiled rice ры савая ка ша

rice pudding  n. рысавы пудынг
rich1  n. pl. the rich бага тыя, багачы , ба-

гаце і
rich2  adj. 1. багаты 2. каштоўны, дараг, 

раскошны 3. (in, with) багаты (на што-н.); 
Citrus fruits are rich in vitamin C. Цытрусавыя 
фрукты багатыя на вітамін С. 4. урадлвы; 
багаты; rich soil урадл вая гле ба 5. здо бны; 
тлусты (пра ежу); a rich fruit cake здо бны 
фруктовы торт 6. густы, інтэнсўны, яркі 
(пра колер, гук, пах і да т.п.)

riches  n. pl. багацце; скарб; the riches of 
the soil ска рбы не траў; material riches матэ-
рыя льныя кашто ўнасці

richly  adv. 1. бага та, раскошна; He lived 
in a richly furnished fl at. Ён жыў у багата аб-
стаўленай кватэры. 2. цалкам, поўнасцю; She 
richly deserved the success. Яна цалкам за-
служыла гэты поспех.

richness  n. 1. багацце, дастатак 2. тлус-
тасць; урадлвасць 3. яркасць, жывасць (фар-
баў) 4. прыгажосць, пышнасць

rid  v. (rid) вызваляць, пазбаўляць; rid one-
self of debt расплаццца з даўгамі ♦ get rid of 
smb./smth. пазбаўля цца ад каго-н./чаго-н.

ridden  p.p. → ride2

riddle1  n. 1. загадка; Solve the riddle, it is 
easy! Адгадай загадку, яна лёгкая! 2. тайна, 
таямнца; the riddles of the universe тайны 
сусвету

riddle2  n. рэ шата
riddle3  v. рабць дзркі, дзіравіць; The 

wall was riddled with bullets. Сцяна была пра-
дзіраўлена кулямі.

ride1  n. прагулка вярхом; пае здка (на ве-
ласіпедзе, аўтамабілі і да т.п.); go for a ride 
выехаць на прагулку; give smb. a ride падвез-
ці каго -н.; a two-hour ride двухгадзнная 
па е здка ♦ take smb. for a ride infml ашука ць 
каго -н.

ride2  v. (rode, ridden) 1. ехаць вярхом; 
скакаць (на кані); She learnt to ride when she 
was seven. Яна навучылася ездзіць вярхом, 
калі ёй было 7 гадоў. 2. ехаць, ездзіць (на ве-
ласіпедзе, аўтобусе, у машыне і да т.п.) 
3. ру хацца; плысці; слзгаць ♦ be riding for a 
fall дзейнічаць неразважліва; ride herd on 
smb./smth. AmE, infml камандаваць кім-н./
чым-н.; распараджацца чым-н. паводле свай-
го меркавання
ride down  phr.v. 1. заганя ць, вы-
мо тваць; He rode down the horse. Ён загнаў 
каня. 2. даганяць, наганяць
ride off  phr.v. ад’язджаць
ride out  phr.v. 1. рабць прагулку 
(вярхом, на веласіпедзе і г.д.) 2. выходзіць з 
цяжкага стано вішча; The company managed 
to ride out the scandal successfully. Кампанія 
змагла паспяхова выйсці са скандалу.

rider  n. 1. коннік, ве ршнік; яздок; He’ll 
make a good rider. З яго можа атрымацца 
доб ры коннік. 2. (to) райдар; дапаўненне; 
папраўка да дакумента

ridge  n. 1. горны краж; горны хрыбет 
2. край (чаго-н.); the ridge of a roof в льчык, 
вільча к; канёк

ridicule1  n. абсмейванне; насмешка; 
an object of ridicule аб’е кт кп наў; hold smb. 
up to ridicule высмейваць каго-н.

ridicule2  v. абсмейваць, высмейваць; 
падымаць на смех; All my ideas were ridiculed 
by the team. Каманда падняла на смех усе мае 
ідэі.

ridiculous  adj. недарэчны; смяхот-
ны, смешны; She looked ridiculous in that hat. 
Яна выглядала недарэчна ў тым капелюшы.

ridiculously  adv. недарэчна; смеш-
на; They are ridiculously alike. Яны да смеш-
нага падобныя.

riding  n. верхавая язда
rife  adj. 1. распаўсю джаны 2. (with) 

 по ўны, напо ўнены; rife with rumours по ўны 
чу так

riffraff  n. derog. падонкі грамадства; 
зброд

rifl e1  n. вінтоўка
rifl e2  v. 1. нараза ць кана л ствала  (у зброі) 

2. кра сці
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rift  n. 1. трэшчына, расколіна, шчы ліна 
2. разрыў (паміж сябрамі); трэшчына (у ад-
носінах); раскол (у партыі); канфлкт (паміж 
краінамі)

rig1  n. 1. буравая вышка 2. naut. асна стка
rig2  v. 1. маніпул раваць, дамагацца чаго -н. 

ашука нствам, падма нам; дзе йнічаць несум-
ле нна або спадцішка; They rigged the elec-
tions. Яны сфальсіфікавалі вынікі выбараў. 
2. аснашчаць

right1  n. 1. права; прывілея; We have a 
constitutional right to defend ourselves. Мы 
маем канстытуцыйнае права абараняць сябе. 
2. правільнасць, правата; справядлвасць 
3. pl. rights аўтарскае права 4. the right, the 
Right правыя 5. правы бок; to the right напра-
ва; on the right спра ва ♦ bang to rights BrE/ 
dead to rights AmE, infml выкрыты, выяў ле-
ны (у здзяйсненні злачынства); put/set smth. 
to rights прыводзіць што-н. у належ ны стан

right2  adj. 1. правільны, справядлвы 
2. належны; правільны; зручны; дакладны; 
the right size патрэбны памер; The diagram is 
not right. Дыяграма няправільная; Is that the 
right time? Гэта дакладны час? 3. здаровы; у 
добрым стане 4. правы; a right hand правая 
рука ; make a right turn зраб ць паваро т 
напра ва; on my right hand спра ва ад мяне  
♦ in one’s right mind пры свам розуме і 
цвёрдай па мяці; (as) right as rain infml ≅ зу-
см здаровы

right3  v. 1. выпраўляць; аднаўляць спра вя д-
лвасць; right the oppressed абараняць правы 
прыгнечаных; That is a fault that will right 
itself. Гэта выправіцца само сабой. 2. вы-
про стваць; выраўноўваць

right4  adv. 1. дакладна, якраз; She was 
standing right in the middle of the crowd. Яна 
стаяла ў самай сярэдзіне натоўпу. 2. пра-
вільна; guess right здагадацца 3. справядлва; 
it serves you right так табе  і трэ ба 4. напра ва; 
turn right павярну ць напра ва ♦ right and left 
усюды, скрозь; ва ўсе бак; з усх бакоў; 
right away/off адразу; неадкладна; I’ll fi nd 
the address for you right away. Я неадкладна 
знайду вам адрас; right now цяпе р; адра зу, 
за  раз жа; right off the bat infml з месца ў 
кар’ер, адразу

right angle   n. math. прамы ву гал
right-angled  adj. прамавугольны
righteous  adj. fml 1. праведны 2. спра-

вядлвы, апраўданы; righteous anger правед-
ны гнеў

righteousness  n. fml праведнасць; 
справядлвасць

rightful  adj. fml. законны, правамерны; 
rightful authority законная ўлада

right-hand  adj. 1. правы, як знахо  -
дзіцца з правага боку; right-hand turn пра вы 
паваро т; It’s on the right-hand side. Гэта з пра-
вага боку. 2. пра вы, прыстасава  ны для пра-
вай рук ; a right-hand glove пальча тка на пра-
вую руку 

right-handed  adj. 1. як ро біць 
усё правай рукой 2. прыстасаваны для пра -
вай рук

right-hand man  n. незаменны 
памочнік; He’s my right-hand man. Ён мая 
правая рука.

rightist  n., adj. пра вы, пал тык пра вых 
по глядаў

rightly  adv. 1. правільна; We were rightly 
informed. Мы атрымалі правільную інфарма-
цыю. 2. справядлва

right-wing  adj. прыналежны да права-
га крыла

right-winger  n. правы; член правага 
крыла (партыі)

rigid  adj. 1. суровы, стро гі, няўхльны 
2. нягну ткі; непадатлівы

rigidity  n. 1. стойкасць, трываласць 
2. строгасць, суровасць, непахснасць; We 
were surprised at the rigidity of their beliefs. 
Мы былі здзіўлены непахіснасцю іх перака-
нанняў.

rigidly  adv. жорстка, цвёрда, стро га; 
нерухома

rigor  AmE = rigour
rigorous  adj. 1. строгі; суро вы; ri go-

rous measures строгія меры 2. дакладны; a ri-
gorous scientifi c method дакладны навуковы 
метад

rigour  n. BrE 1. fml строгасць; няўмоль-
насць; бязлтаснасць; няўхльнасць; with the 
full rigour of the law па ўсёй строгасці закону 
2. суровасць (клімату); the rigour of winter 
суровасць зімы 3. дакладнасць; стараннасць

rile  v. злаваць, раздражняць; Nothing ever 
seemed to rile him. Здавалася, нічога яго не 
раздражняе.

rim  n. абадок, край
rind  n. 1. кара (дрэва) 2. скурка (плода)
ring1  n. 1. пярсцёнак; a gold ring залаты 

пярсцёнак; a wedding ring заручальны пяр-
сцёнак 2. кольца; ко ла, круг; a key ring коль-
ца ад ключа; rings of smoke кольцы дыму 
3. цыркавая арэна; рынг 4. канфо рка 
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ring2  n. 1. гук; звон 2. званок; give smb. 
a ring BrE, infml патэлефанаваць каму-н.; 
There was a ring at the door. У дзверы па-
званілі. ♦ run rings around/round smb. infml 
намнога апярэдзіць/абагнаць каго-н.

ring3  v. (rang, rung) 1. званць (пра тэле-
фон); The telephone hasn’t stopped ringing all 
day. Тэлефон званіў увесь дзень. 2. (таксама 
ring up) тэлефанаваць; I’ll ring up the mana-
ger tomorrow. Я пазваню дырэктару заўтра. 
3. гуча ць; звінець ♦ ring a bell infml нагад-
ваць (аб чым-н.); This surname rings a bell. 
Гэтае прозвішча здаецца мне знаёмым; ring 
in one’s ears/head звінець у вушах/галаве; 
ring hollow/false гучаць няшчыра/фальшыва; 
ring true гучаць праўдзва
ring back  phr.v. BrE перазванць 
(каму-н.)
ring off  phr.v. BrE даваць адбой, ве -
шаць трубку; He rang off without giving his 
na me. Ён павесіў трубку, не назваўшы сваё 
імя.
ring out  phr.v. гучаць; чуцца; The 
sound of a shot rang out. Прагучаў стрэл.

ring fi nger  n. безыменны палец
ringing1  n. звон, перазвон
ringing2  adj. звонкі, гучны
ringleader  n. derog. верхавод; завада -

тар; Police arrested the ringleaders but let the 
others go free. Паліцыя арыштавала завадата-
раў, а астатніх адпусціла.

ring road  n. BrE кальцавая дарога
ringside  n. першыя рады вакол рынга 

або арэны
rink  n. каток
rinse1  n. 1. паласканне; give a rinse вы па-

лоскваць; прапало скваць 2. сродак для пад-
фарбоўвання валасоў

rinse2  v. паласкаць; I’ll rinse my hands 
fi rst. Я спачатку спаласну рукі; rinse smth. 
out выпалоскваць, прапалоскваць што-н.; 
Rinse the cup out! Спаласні кубак!

riot1  n. 1. мяцеж, бунт; The army put 
down the riot. Войска падавіла мяцеж. 
2. беспара дкі, парушэнне грамадскага парад-
ку 3. fml пышнасць, багацце, буйства; The 
garden is a riot of colour in June. У чэрвені ў 
садзе пануе пышнасць фарбаў. ♦ run riot бу-
я ніць; разбушавацца (пра людзей); буйна 
расц, буяць (пра расліны)

riot2  v. парушаць грамадскі парадак, буя-
ніць

riotous  adj. fml 1. мяцежны 2. бурны; 
шумлвы, шумны; бязладны

rip1  n. разрыў, прарэ х, прарэха; There was 
a rip in the tire caused by a sharp stone. 
Востры камень прадзіравіў шыну.

rip2  v. 1. (і)рваць; (і)рвацца; I’ve ripped my 
skirt on a nail. Я парвала сваю спадніцу аб 
цвік. 2. зрываць ♦ let rip (at smb.) infml кры-
чаць (на каго-н.), лаяць (каго-н.)
rip off  phr.v. infml : rip smb. off 
выма гаць грошы, шантажыраваць; rip smth. 
off красці, займа цца плагія там
rip up  phr.v. (і)рваць на шматк/кавал-
кі; Kate ripped his photo into tiny bits. Кэт пар-
вала яго фотакартку на дробныя кавалачкі.

ripe  adj. 1. спелы, выспелы; The apples 
aren’t ripe yet. Яблыкі яшчэ не выспелі. 2. вы -
 трыманы; ripe cheese вытрыманы сыр; ripe 
wine вытрыманае віно 3. гато вы, наспе лы 
♦ live to a ripe old age дажыць да глыбокай 
старасці

ripen  v. спець, паспяваць; The tomatoes 
quickly ripened in the hot weather. Памідоры 
хутка спелі ў гарачае надвор’е.

ripeness  n. спеласць
riposte  n. fml 1. дасцпны адказ 2. уда р 

у адка з (у фехтаванні)
ripple1  n. 1. рабізна  (на вадзе); зыб 2. хва  -

лістасць; хвалепадобнасць 3. : a ripple of laug h-
ter серабрысты смех; a ripple of talk гоман

ripple2  v. 1. пакрывацца рабізной 2. стру-
меніцца

rip-roaring  adj. infml бурны, шум-
ны, шумлвы

rise1  n. 1. (in) павелічэ нне, павышэ нне; 
There has been a rise in the number of the 
unemployed lately. Апошнім часам колькасць 
беспрацоўных павялічылася. 2. BrE прыба  ў-
ка (да заробку) 3. невялкае ўзвышша, узго -
рак 4. пад’ём (у розных знач.) 5. усход, узыход 
(сонца, месяца) 6. узнікненне, пачатак, пахо-
джанне ♦ get a rise out of smb. разд раж нць 
каго-н.; вывесці каго-н. з сябе

rise2  v. (rose, risen) 1. расц , павыша цца, 
павялчвацца; падыма  цца; The wind is rising. 
Вецер узнімаецца; The prices are rising. Цэны 
растуць. 2. падымацца, узнімацца; Smoke was 
rising from the chimney. З коміна падымаўся 
дым. 3. fml уставаць на ногі; He rose to his 
feet. Ён устаў на ногі. 4. усходзіць, узыхо -
дзіць (пра сонца, месяц, зоркі); The sun rose. 
Сонца ўзышло. 5. (from) уваскрасаць, ажыў-
ляць; адраджацца; This city rose from the 
ruins. Горад падняўся з руін; On the third day 
Jesus rose from the dead. На трэці дзень Ісус 
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уваскрос з мёртвых; Christ is risen! Хрыстос 
уваскрос! 6. fml паўставаць; The peasants rose 
in revolt. Сяляне паўсталі.
rise above  phr.v. узвышацца (над 
чым-н.); быць вышэ й; rise above prejudices 
быць вышэй забабонаў, прымхаў
rise to  phr.v. быць у стане справіцца 
(з чым-н.); rise to the challenge прыняць вы -
клік

risen  p.p. → rise2

risible  adj. fml смешны, смяхотны; 
It was a risible suggestion. Гэта была смешная 
прапанова.

rising  n. 1. паўстанне, бунт 2. па  д’ём 
3. усход, узыход; the rising of the sun узыход 
сонца

risk1  n. 1. рызыка; Let’s try, it’s not much of 
a risk. Паспрабуй, рызыка невялікая. 2. не-
бяс пека, пагроза; a risk to national security 
пагро за нацыяна льнай бяспе цы 3. аб’ект ры -
зыкі (пра чалавека або бізнес); a poor risk 
ненадзейны кліе нт; a good risk кліе нт, на яко -
га можна разлчваць ♦ at risk (from/of smth.) 
пад пагрозай (чаго-н.); at one’s (own) risk на 
свой страх і рызыку; take a risk/take risks 
рызыкаваць

risk2  v. 1. рызыкаваць; When people start 
smoking, they are risking their health. Калі лю-
дзі пачынаюць курыць, яны рызыкуюць сва-
ім здароўем. 2. адважвацца, асмельвацца; 
I can’t risk a failure. Я не магу пайсці на яўны 
правал.

risky  adj. рызыкоўны, небяспечны; a ris-
ky business рызыко ўны б знес

rissole  n. BrE се чаная катле та; фрыка-
дэ лька

rite  n. абра д, рытуа л; funeral rites паха-
ва льныя абрады

ritual1  n. 1. рытуа л 2. звы  чай; цыры-
мо нія, асаблва традыцыйная

ritual2  adj. абрадавы, рытуальны
ritualistic  adj. рытуалісты чны; 

звя за ны з абраднасцю
ritzy  adj. infml шыкоўны, раскошны; 

багаты; They had lunch in a ritzy restaurant. 
Яны паабедалі ў шыкоўным рэстаране.

rival1  n. сапернік; саперніца; канкурэ нт; 
канкурэнтка; business rivals канкурэнты ў бз-
несе; without a rival як не мае сапернікаў

rival2  adj. саперніцкі, канкурэ нтны
rival3  v. сапернічаць, канкурыраваць
rivalry  n. сапернцтва, канкурэнцыя
riven  adj. fml (by/with) расколаты, рас-

шчэплены; рассечаны

river  n. 1. рака; the River Thames рака 
Тэ мза; up/down river уверх/унз па рацэ 
2. (of) паток; a river of lava паток лавы

riverbank  n. бераг рак; on the 
riverbank на беразе рак

river bed  n. рэчышча рак
riverside  n. прыбярэжная паласа, 

узбярэ жжа
rivulet  n. fml. рачулка; ручай; Rivulets 

of sweat ran down his face. Пот ручайкамі 
сцякаў па яго твары.

road  n. 1. дарога, гасц нец; a major/mi-
nor road галоўная/другарадная дарога; a co-
untry/mountain road прасёлачная/го рная 
дарога; along the road уздоўж даро гі; up/
down the road уверх/унз па дарозе; Your 
road lies straight before you. Вам ісці прама. 
2. шлях (да чаго-н.), спосаб (дасягнення ча-
го-н.); be on the road to smth. быць на шляху 
да чаго-н. ♦ any road ва ўсякім разе, прынам-
сі; one for the road infml развітальная чарка

roadblock  n. загарода на дарозе
roadhouse  n. прыдарожны рэстара н 

або бар
road map  n. дарожная карта
road show  n. радыё- або тэлерэпартаж 

з месца падзей
roadside  n. абочына даро гі; roadside 

inn прыдарожная гасцніца
road sign  n. дарожны знак
roadway  n. дарога, праезная дарога
roadworks  n. дарожныя работы
roadworthy  adj. прыгодны, прыдат-

ны да язды па дарогах або  да эксплуата  цыі 
(пра аўтамабіль)

roam  v. 1. падарожнічаць, вандраваць; 
блукаць; roam the countryside вандраваць па 
се льскай мясцо васці; roam the streets блу-
ка ць па вуліцах 2. (over) блукаць (перан.); 
His eyes roamed over the room. Яго погляд 
блукаў па пакоі.

roaming  n. роўмінг
roar1  n. 1. роў; грукат; гул, шум; the roar 

of the wind роў ве тру 2. роў; рогат; крык, ля -
мант; roars of laughter вы бухі сме ху

roar2  v. 1. раўц; рыкаць; We heard a lion 
roar. Мы чулі, як рыкаў леў. 2. гусц, гудзець; 
грукатаць, шумець; A truck roared past. Міма 
прагрукатаў грузавік. 3. крычаць, лямантаваць; 
roar with pain зараўц ад болю; roar with 
laughter рагатаць

roaring  adj. шумны, бурны; гучны, моц-
ны; a roaring fi re аго нь, як  бушу е; roaring 
applause бурныя апладысменты ♦ do a roa r-
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ing trade (in smth.) infml весці бойкі ган даль 
(чым-н.); a roaring success ашаламляль ны 
 поспех

roast1  n. смажанна, смажаны кавалак мяса
roast2  adj. смажаны
roast3  v. 1. смажыць, пячы, запякаць 

2. сушыць (на агні); падсмажваць; roast cof-
fee beans падсмажыць зярняты кавы 3. infml 
жорстка крытыкаваць; Her fi rst play got 
roasted by the critics. Яе першую п’есу моцна 
раскрытыкавалі.

roast beef  n. ро стбіф
roasting  n. жо рсткая кры тыка, заўва га 

♦ give smb. a roasting крытыкава ць каго-н.; 
get a roasting падвяргацца крытыцы

rob  v. грабіць, рабаваць, кра сці; rob smb. 
of smth. адабраць слай што-н. у каго-н. ♦ rob 
Peter to pay Paul ашчаслвіць аднаго за кошт 
 ншага

robber  n. грабежнік, рабаўнк, зло дзей, 
разбойнік; He was known as a bank robber. 
Яго ведалі як грабежніка банкаў.

robbery  n. грабеж, разбой, аграбленне; 
an armed robbery узброены разбой

robe1  n. 1. мантыя; шырокае адзенне; 
judge’s robes судзейская мантыя 2. халат

robe2  v. fml адзява ць; адзява цца; апра-
на ць; апранацца; robed in black апрану ты ў 
чо рнае

robin  n. zool. малнаўка
robot  n. робат
robust  adj. здаровы; дужы; моцны; 

robust roots мо цныя каран ; He was a robust 
65-year-old man. Ён быў дужы 65-гадовы 
мужчына.

robustness  n. здароўе; сла; моц
rock1  n. 1. AmE камень 2. горная парода 

3. скала, уцёс ♦ on the rocks ≅ на ме  лі; bet-
ween a rock and a hard place ≅ між двух аг-
нёў; пам ж л ха і го ра; у бязвы  хадным стано  -
вішчы

rock2  n. mus. рок (музычны кірунак); 
a rock band рок-гурт; a rock star рок-зорка

rock3  v. 1. калыхаць; калыха цца; люля ць, 
закалыхваць; The boat rocked in the waves. 
Лод ка гайдалася на хвалях. 2. трэсці; трэ с ці-
ся; хвалява ць; ура жваць; The explosion made 
the whole house rock. Ад выбуху затросся ўвесь 
дом; The news rocked the city. Навіна ша кі-
равала горад. ♦ rock the boat infml уносіць 
разлад; перашкаджаць зладжанай рабоце

rock and roll  n. mus. (таксама 
rock’n’roll) рок-н-ро л; Elvis was the king of 
rock’n’roll. Элвіс быў каралём рок-н-рола.

rock bottom  n. infml нжняя мяжа; 
the rock bottom of despair мяжа  адча ю

rock candy  n. AmE ледзянец
rock climbing  n. альпінзм
rock crystal  n. горны хрусталь
rocker  n. 1. крэ сла-качалка 2. ро кер (у 

розных знач.) ♦ be off your rocker infml ≅ у яго 
клёпкі нестае ; у яго не ўсе дома

rockery  = rock garden
rocket1  n. bot. начная фіялка, вячорніца
rocket2  n. 1. раке та; a space rocket ка-

смч ная ракета; a rocket site стартавая пля цо ў-
ка, паліго н 2. рэактыўны снарад ♦ give smb. 
a rocket BrE, infml даць каму  -н. наганя й; get 
a rocket BrE, infml атрыма ць наганя й

rocket3  v. 1. рэзка павялчвацца (пра 
цэны, праблемы і да т.п.) 2. рухацца вельмі 
хутка; The train rocketed through the tunnel. 
Цягнік пранёсся праз тунэль.

rockfall  n. каменяпад, абвал
rock garden  n. альпіна рый, сад з дэ-

ка ратыўнымі горкамі
rock-hard  adj. цвёрды як камень; 

The bread was stale and rock-hard. Хлеб быў 
чэрствы і цвёрды як камень.

rocking chair  n. (таксама rocker) 
крэсла-качалка

rocking horse  n. конь-качалка
rock music  n. (таксама rock) рок-

музыка
rock’n’roll  n. = rock and roll
rocky  adj. 1. скалсты, камянсты 2. няў-

стойлівы, хсткі; са шматлкімі перашкодамі; 
a rocky marriage нетрывалы шлюб; a fi nan-
cially rocky year цяжкі ў фінансавых адносі-
нах год

rococo1  n. (таксама Rococo) стыль 
ракако 

rococo2  adj. у стылі ракако
rod  n. 1. прут, пруток, лазна; a fi shing 

rod вудачка 2. fml розга, хлыст 3. стры жань 
(ме талчны) ♦ make a rod for one’s own 
back ≅ капаць я му самому сабе

rode  past → ride2

rodent  n. zool. грызу н
rodeo  n. радэа
roentgen  n. рэнтге н
rogue  n. 1. dated жулік, махляр; a rogues’ 

gallery паліцэ йскі архў фотазды мкаў зла-
чы н цаў 2. hum. ашуканец; свавольнік

roguish  adj. жулікаваты, хітраваты; 
a ro guish smile хтрая ўсмешка

role  n. 1. роля; the role of leader ро ля л да-
ра; a major/key/vital role галоўная/ключавая/
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жыццёвая роля; The media play a major role 
in infl uencing people’s opinion. Сродкі масавай 
інфармацыі аказваюць моцнае ўздзеянне на 
думкі людзей. 2. роля акцёра (у спектаклі, 
фільме і да т.п.)

role-play1  n. ролевая ігра (у працэсе 
навучання); They are going to discuss the use 
of role-play in teaching foreign languages. Яны 
збіраюцца абмеркаваць выкарыстанне роле-
вай ігры ў выкладанні замежных моў.

role-play2  v. разыгрываць ролю
role-playing game  n. ролевая 

ігра
roll1  n. 1. рулон (паперы, тканіны і да т.п.); 

суво й 2. спіс; рэестр; ведамасць 3. булачка 
4. кручэнне, варочанне; паго йдванне 5. гру -
кат; a roll of thunder гру кат гро му; a drum 
roll бараба нны дро бат ♦ infml a roll in the 
hay ноч кахання

roll2  v. 1. кацць; каццца; ру хацца; roll a 
trolley кац ць каля ску 2. скручваць; The 
hedgehog rolled itself into a ball. Вожык скру-
ціўся ў клубок. 3. гайда ць; гайда цца 4. гры-
ме ць, грукатаць; Thunder rolled. Прагрымеў 
гром. 5. раскатваць (цеста) ♦ be rolling in 
money infml купацца ў грашах; roll up one’s 
sleeves узяцца за работу, закасаўшы рукавы
roll about  phr.v. BrE = roll around
roll around  phr.v. заходзіцца ад 
смеху, пакатвацца ад смеху
roll away  phr.v. : The mist rolled 
away. Туман рассеяўся.
roll back  phr.v. 1. зніжаць, паніжаць 
(інфляцыю, цэны) 2. адкочваць наза д
roll by  phr.v. праходзіць (пра час)
roll in  phr.v. infml прыходзіць, пры-
быва ць у вялкай колькасці; Offers to help 
were rolling in. Дапамогу прапаноўвалі з усіх 
бакоў.
roll over  phr.v. 1. пераварочваць, 
пераку льваць (каго-н.) 2. варо чацца; павароч-
вацца; The child was rolling over in bed. Дзіця 
варочалася ў ложку.
roll round  phr.v. зноў вяртацца; 
Winter rolled round again. Зноў прыйшла зіма.
roll up  phr.v. 1. infml з’яв цца, паяв ц-
ца; заяв цца; Tom fi nally rolled up. Том нарэш-
це з’явіўся. 2. павялчвацца; His debts were 
rolling up. Яго даўгі раслі. 3. зачыня ць (акно 
ў аўтамабілі)

roll call  n. пераклчка
rolled oats  n. плюшчаная аўсянка, 

геркулес
roller  n. 1. tech. цылндр; каток; ва лік 

2. хваля, вал

roller coaster  n. амерыканскія гор-
кі (атракцыён)

roller skate1  n. ролік, ролікавы 
канёк; a pair of roller skates ро лікі

roller skate2  v. катацца на роліках
roller skating  n. катанне на ролі-

ках
rollicking  adj. 1. бесклапотны, бес тур-

ботны 2. шумны
rolling mill  n. пракатны стан
rolling pin  n. качалка (для рас-

катвання цеста)
roly-poly1  n. рулет з варэ ннем
roly-poly2  adj. infml пухлы; поўны 

(пра чалавека)
Roman1  n. рымлянін; ancient Ro-

mans старажытныя рымляне
Roman2  adj. 1. рымскі; the Roman 

alphabet лацнскі алфавт; the Roman Em-
pire Рымская імперыя; Roman numerals рым-
скія лчбы 2. рымска-каталцкі

Roman Catholic  n. relig. (так-
сама Catholic) каталк (католік); каталчка; 
(Roman Catholic) Church касцёл

Roman Catholic Church  n. 
the Roman Catholic Church рымска-каталц-
кая царква

Roman Catholicism  n. 
рымска-каталцкае веравызнанне; катал цтва

Romance  adj. раманскі; Romance 
languages раманскія мо  вы; Romance culture 
раманская культура; Spanish is a Romance 
language. Іспанская мова належыць да групы 
раманскіх моў.

romance1  n. 1. раман; любоўная су -
вязь 2. рамантыка 3. рама н 4. рыцарскі раман 
(звыч. у вершах) 5. mus. рама нс

romance2  v. 1. перабольшваць 2. ад-
давацца марам, фантазраваць 3. заляцацца 
(да каго-н.)

Romanesque1  n. archit. раманскі 
стыль

Romanesque2  adj. раманскі
Romanian1  n. 1. румын; румынка; 

the Romanians румыны 2. румынская мова
Romanian2  adj. румынскі
Roman law  n. рымскае права
Roman nose  n. рымскі нос
romantic1  n. 1. рамантык 2. Ro-

man tic пісьменнік, маста к, музыка нт, чые 
працы грунтуюцца на рамантызме

romantic2  adj. 1. рамантычны 
2. Romantic рамантычны, як адносіцца да 
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рамантызму; Romantic poets паэты эпо хі 
рамантызму

romanticism  n. 1. (таксама 
Romanticism) рамантызм (напрамак у літа-
ратуры і мастацтве) 2. рамантызм

romanticize, BrE -ise  v. раман ты-
заваць; паказваць у ідэалізаваным выгля дзе

Romany1  n. 1. цыган; цыган-
ка; the Romany цыгане 2. цыганская мова

Romany2  adj. цыганскі
Rome  n. 1. Рым (горад) 2. Рымская імпе-
 рыя 3. рымска-каталцкая царква; каталіцызм 
♦ Rome wasn’t built in a day Рым не адразу 
будаваўся; when in Rome do as the Romans 
do ≅ у чужы манастыр са свам статутам не 
ходзяць

romeo  n. 1. (таксама Romeo) Рамэа 
2. закаханы юнак; малады палюбоўнік

rondo  n. mus. ронда
roof1  n. 1. дах, страха; a fl at roof пакаты 

дах; a thatched/slate roof саламяны/шыфер-
ны дах 2. : the roof of one’s mouth паднябе н-
не ♦ hit the roof infml раззлавацца; under one 
roof/under the same roof пад адным дахам

roof2  v. 1. крыць дах 2. даваць прытулак
roofer  n. страхар
roof garden  n. сад на даху будынка
roofl ess  n. 1. як не мае даху 2. як не 

мае прытулку; бяздомны
roof rack  n. бага жнік (на даху аўта-

мабіля)
rook  n. 1. zool. грак 2. chess ладдзя , тура 
rookie  n. infml навічо к, няво пытны ра-

бо т нік
room1   n. 1. пакой; a dining room 

сталовая; a living room гасцная; a three-
roomed/ three-room appartment трохпа-
каёвая кватэ  ра 2. нумар у гасцніцы; a single/
double room аднамесны/двухмесны нумар 
3. месца, прастора; I’d like to bring the 
children if there’s room in the car. Я б узяла 
дзяцей, калі ў машыне будзе месца. 4. магчы -
масць; There was no room for doubt. Не было 
падставы сумнявацца. ♦ room and board 
кватэра і стол; по ўны пансіён; no room to 
swing a cat infml няма дзе павярнуцца

room2   v. AmE (with, together) жыць 
на кватэ ры; займаць пакой; Shall we room 
together? Ці не пасяліцца нам разам?

roomful  n. поўны пакой; It was 
impossible to concentrate on reading in the 
roomful of people. Цяжка было засяродзіць 
увагу на чытанні ў пакоі, поўным народу.

room-mate  n. таварыш па пакоі

room service  n. абслугоўванне ну-
мароў у гасцніцы

roomy   adj. прасто рны, свабодны; 
умяшчальны

rooster  n. певень
root1  n. 1. корань (расліны); take roots пус-

ка ць каран ; root vegetables караняплоды 
2. пры чына, крынца; the root of the problem 
крын  ца праблемы 3. корань (зуба, языка, во-
ласа); the root of a tooth корань зуба 4. pl. 
roots каран, сувязі; прывычнае акружэнне 
5. ling., math. корань ♦ put down roots пускаць 
каран; root and branch грунтоўна, карэ н-
ным чынам; радыкальна

root2  v. 1. пускаць каран, укараняцца 
(пра расліны) 2. рыць зямлю  (пра жывёл) 
3. (about/around/through) капацца, шукаць; 
root through a bag капа цца у су мцы; I ma-
naged to root out a copy of the magazine. Мне 
ўдалося адшукаць экзэмпляр часопіса. 4. (to) 
прыкоўваць (перан.); Fear rooted him to the 
ground. Страх прыкаваў яго на месцы. 5. : ro ot 
for smb. infml заахвочваць; адабраць, хвалць, 
падтрымліваць каго -н.
root out  phr.v. выкараняць, вынішчаць 
(перан.)
root up  phr. v. выкарчоўваць, выкоп-
ваць (пра расліны)

rootless  adj. 1. бязро дны, без каранёў, 
як не мае каранёў (пра чалавека) 2. безгрун-
тоўны, беспадста ўны

rope1  n. 1. канат, вяроўка 2. нтка, вязка; 
a rope of onions вязка цыбу лі; a rope of 
 pe arls нтка жэ мчугу ♦ give smb. enough 
rope даць каму -н. свабоду дзеянняў; a rope of 
sand падманлівая трываласць; know the ropes 
infml ве даць усе  хады  і вы хады

rope2  v. 1. прывязваць (што-н. да чаго-н.) 
2. (together) звязваць
rope in  phr.v. infml : rope smb. in/
into smth. заманць, завабіць, уцягнуць каго-н. 
у што-н.
rope off  phr.v. агароджваць (вяроў-
кай і да т.п.)

rope ladder  n. вяровачная лесвіца
ropy  adj. BrE, infml (таксама ropey) 

1. дрэнны, кепскі, благ 2. нядужы, хваравты
rose1  n. 1. bot. ружа 2. ружовы колер ♦ be 

coming up roses infml знаходзіцца ў выдат-
ным стане; have roses in one’s cheeks infml 
≅ кроў з малако м; як ма каў цвет

rose2  adj. (таксама rose pink) ружовы
rose3  past → rise2

rosebud  n. бутон ружы
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rose-colored  AmE = rose-coloured
rose-coloured  adj. BrE 1. ружовы 

2. прывабны, прыемны; жыццярадасны; view 
the world through rose-coloured spectacles 
глядзець на свет праз ружовыя акуляры

rose hip  n. плод шыпшыны
rosemary  n. bot. размарын
rose pink  = rose
rose water  n. ружовая вада
roster  n. спіс, рэестр; гра фік; раскла д
rostra  pl. → rostrum
rostrum  n. (pl. rostrums or rostra) 

трыбуна; кафедра
rosy  adj. 1. ружовы; румяны; rosy che-

eks румяныя шчокі 2. радасны
rot1  n. 1. гніенне 2. the rot гніенне (пе-

ран.); The rot set in. Пачалася паласа няўдач. 
3. BrE, dated лухта, глупства, недарэчнасць;  
Don’t talk rot! Кінь малоць бязглуздзіцу!

rot2  v. гнсці; гна ць; псава ць; псавацца; Su-
gar rots your teeth. Ад цукру псуюцца зу бы.

rotate  v. 1. (about/around) круцць; 
кру ццца; варочаць; варочацца; rotate a whe-
el круцць кола 2. чаргаваць; чаргавацца; змя-
няцца па чарзе

rotation  n. 1. кручэнне; вярчэнне; 
варочанне; абаро т; one hundred rotations 
per minute сто абаро таў за міну  ту; the rota-
tion of the earth on its axis вярчэ нне Зямл  
вако л сваёй во сі 2. рата цыя, чаргаванне; 
перыядычнае паўтарэнне; in rotation па чар-
зе ; на зме ну

rotten  adj. 1. гнілы, прагнлы; сапсава -
ны; тухлы; rotten fl oorboards прагнлыя 
масн цы; a rotten egg тухлае яйка 2. infml не-
сумле н ны 3. infml паганы, паскудны; дрэ нны; 
агд ны; rotten weather ве льмі дрэ ннае над-
во р’е; a rotten player ніку ды не варты ігрок; 
rotten work халтурная работа ♦ a rotten 
apple ≅ паршывая авечка

rotund  adj. fml 1. поўны; пухлы; a 
rotund fi gure пухлая фігура 2. сферычны, 
шарападобны

rotunda  n. archit. ратонда
rouble  n. рубель
rough1  n. dated, infml грубіян, хуліга н ♦ in 

rough у незакончаным выглядзе; take the 
rough with the smooth стойка пераносіць змен-
лівасць лёсу (няўдачы і ўдачы)

rough2  adj. 1. няроўны; шурпаты; rough 
hands шурпатыя рукі 2. прыблзны; a rough 
estimate прыблзны каштарыс; a rough idea 
прыблзнае ўяўленне 3. няветлівы; бурны; раз-
бушаваны; rough weather не пагадзь; a rough 

game грубая гульня 4. неапрацаваны; rough 
leather нявырабленая скура 5. чарнавы; a 
 ro ugh draft эскз; a rough copy чарнавк 
6. ця ж кі, непрые  мны; He had a rough time. 
Яму прыйшлося крута.

rough3  v. : ♦ rough it infml абыхо дзіцца 
 без звычайных выгод; пераносіць, цярпець 
нягоды
rough out  phr.v. рабць (што-н.) у 
агульных рысах; rough out an article нак-
даць артыку л; rough out some arrangements 
намеціць прыблзны план
rough up  phr.v. infml збць, мо цна 
паб ць (каго-н.); He was roughed up and pu-
shed into the street. Яго збілі і выкінулі на 
вуліцу.

rough4  adv. груба; treat smb. rough дрэнна 
абыходзіцца з кім-н. ♦ live/sleep rough BrE 
жыць без выгод

rough-and-ready  adj. 1. зроблены 
спехам, зро блены абы-я к 2. грубава ты, бес-
цы рымонны

roughly  adv. 1. прыблзна 2. груба; 
недалікатна; няветліва

roughness  n. 1. шурпатасць 2. няроў-
насць 3. грубасць

round1  n. 1. тур; этап; раўнд; the fi nal 
round фіна л; the next round of peace talks 
чарговы раўнд мрных перамоў; the second 
round of voting in the election друг тур 
галасавання на выбарах 2. цыкл; серыя; a 
round of duties кола абавязкаў; the daily 
round штодзённыя справы 3. BrE лустачка, 
скбачка (хлеба) 4. чарговая порцыя спіртно-
га; They had another round. Яны выпілі яшчэ 
па адной. 5. выбух (апладысментаў) 6. круг; 
акружнасць; кольца; A cucumber was sliced 
into rounds. Агурок быў нарэзаны на кольцы. 
♦ do/go the rounds BrE цыркуляваць (пра 
чуткі, плёткі, весткі і да т.п.); пераходзіць з 
вуснаў у вусны; in the round аб’ёмны; бачны 
з усх бакоў

round2  adj. 1. круглы; шарападобны; 
сферычны; as round as a ball круглы як шар 
2. поўны, пухнаты, з акруглымі формамі; 
round cheeks пухнатыя шчокі 3. кру глы, 
прыблзны (пра лічбы); in round numbers у 
акру гленых л чбах; His year’s profi t was about 
$ 5 000 as a round fi gure. Яго гадавы пры бы-
так складаў прыблізна 5 тысяч долараў.

round3  v. 1. агінаць; абыходзіць кругом; 
We rounded the corner. Мы завярнулі за вугал; 
The ship rounded the cape. Карабель абагнуў 
мыс. 2. акругляць; акругляцца; рабцца круг-
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лым; Her eyes rounded with amazement. Ад 
здзіўлення яе вочы акругліліся. 3. (up/down) 
акругл ць, вы разіць у кру глых л чбах
round off  phr.v. 1. завярша ць, 
канча ць 2. выраўно ўваць
round up  phr.v. 1. збіраць у адным 
месцы, склікаць 2. зганяць; акружаць; рабць 
аблаву

round4  adv. навокал, навакол, наўкол, 
вакол; all the year round кру глы год; better 
all round ле пей ва ўсіх адно  сінах; She did not 
turn round. Яна не азірнулася.

round5  prep. навокал, навакол, наўкол, 
вакол (каго-н./чаго-н.); round the corner за 
вуглом; round the table вакол стала; round 
the world вако л све ту; She had a necklace 
 ro und her neck. На шыі ў яе былі каралі.  
♦ ro und here недзе побач

roundabout1  n. 1. кальцавая тран-
спартная развязка з аднабаковым рухам 
2. ка русель

roundabout2  adj. акружны; абходны
rounded  adj. закруглены, акруглы
round-shouldered  adj. сутулы
round-the-clock  adj. кругласу-

тачны
round trip  n. паездка туды і назад
rouse  v. 1. fml будзць, абуджаць; абуджац-

ца; I was roused by the ringing of the bell. Мя-
не разбудзіў званок. 2. падахвочваць, заахвоч-
ваць; схіля ць 3. fml узбуджаць (пачуцці, дзей-
насць); rouse interest выклікаць цікавасць 
4. раздражняць, выво дзіць з сябе ; He is not 
easily roused. Яго цяжка вывесці з сябе.

rout1  n. разгром, паражэнне; хаатычныя 
ўцёкі

rout2  v. разбіваць ушчэ нт
route1  n. 1. маршрут; a bus route маршрут 

аўтобуса 2. дарога, траса; We weren’t sure 
which route we should take. Мы не ведалі, па 
якой дарозе паехаць. 3. сродак, шлях; a route 
to fame шлях да славы

route2  v. адпраўляць па вызначаным 
маршруце

routine1  n. 1. заведзены парадак; пэў-
ны рэжым; распара дак дня 2. руцна, шаблон 
3. comput. (стандартная) праграма; падпрагра- 
ма 4. ну мар; выступле нне; a dance routine 
танцава льны ну мар

routine2  adj. 1. рэгуля рны; чарго вы; як 
адпавядае заведзенаму парадку; routine 
duties вызначаныя службовыя абавязкі; It’s 
just a routine medical examination, nothing to 
get worried about. Няма чаго хвалявацца – 

гэта звычайны медагляд. 2. манатонны, шаб-
лонны

rove1  n. fml бязмэтная прагулка, бадзян-
не; be on the rove прагу львацца

rove2  v. fml 1. вандраваць; бадзяцца, 
блукаць; He roved in every land. Ён усюды па-
бываў. 2. блукаць (пра вочы, думкі); His eyes 
roved over the pictures. Яго позірк блукаў па 
карцінах.

row1  n. 1. рад, шэ раг; a row of fi gures шэ-
раг лчбаў; in a row у рад 2. рад (у тэатры); 
Their seats were in the front row of the stalls. 
Яны сядзелі ў першым радзе партэра. ♦ in a 
row падрад

row2  n. веславанне; прагулка на ло дцы; 
They decided to go for a row. Яны вырашылі 
пакатацца на лодцы.

row3  v. 1. веславаць; row a boat веславаць 
на лодцы; row against the wind веславаць су-
праць ветру; row against smb. спаборнічаць 
з кім-н. у вясля рных гонках 2. пераво зіць у 
лодцы; row to/out the shore веслава  ць да/ад 
бе рага; row smb. across the river перапра-
віць каго-н. праз раку

row4  n. infml 1. шумная сва рка, спрэчка, 
скандал; family rows сямейныя спрэчкі; have 
a row with smb. about/over smth. пасварыц-
ца, паскандаліць з кім-н. з-за чаго-н. 2. шум; 
make a row усчынаць шум

row5  v. BrE, infml сканда ліць, шуме ць, 
бу я ніць

rowan   n. (таксама rowan tree) 
рабна

rowboat  n. AmE вёсельная шлюпка
rowdy1  n. грубія н
rowdy2  adj. шумны; гру бы; a rowdy 

crowd шумны натоўп
rower  n. вясляр
rowing  n. sport грэ бля
rowing boat  n. BrE вёсельная шлюпка
royal1  n. infml член каралеўскай сям’
royal2  adj. 1. каралеўскі, царскі; the 

royal family каралеўская сям’я 2. каралеўскі 
(у назвах); Royal Botanic Gardens Каралеў-
скі батанчны сад 3. пышны, раскошны; 
a royal welcome пышны прыём

Royal Academy  n. the Royal 
Academy (таксама the Royal Academy of 
Arts) Каралеўская акадэмія мастацтваў

royal blue  n. ярка-сні колер
Royal Highness  n. : His/Her/Your 

Royal Highness Яго/Яе/Ваша каралеўская 
высокасць

royalist  n. раялст
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royalty  n. 1. прадстаўнік каралеўскай 
сям’ 2. pl. royalties аўтарскі ганарар, адлічэ н-
ні а ўтару 3. pl. royalties плата за права рас-
працоўкі нетраў; oil royalties плата за права 
здабычы нафты

RP  n. (скар. ад Received Pronunciation) 
нарматы ўнае вымаўле нне (брытанскага ва-
ры янта англійскай мовы)

rub1  n. 1. націранне, расціранне; сціра н-
не; the rub of a brush чыстка шчоткай 2. fml 
перашкода, замнка, цяжкасць; There is the 
rub! А ў гэтым якраз і загваздка!

rub2  v. 1. (with) церці; це рціся; націраць; 
паціра ць; She rubbed her hands in delight. Яна 
з задавальненнем пацерла рукі; A cat was 
rubbing against my leg. Кот цёрся аб маю 
нагу. 2. выціра ць (пыл і да т.п.); праціраць; 
rub cups with a towel праціраць кубкі 
ручніком ♦ rub shoulders with smb. вадзць 
кампанію з кім-н.; rub smb. up the wrong 
way BrE, infml раздражня ць, злаваць каго-н.; 
гладзіць супраць шэрсці; rub smb.’s nose in it 
infml упіка ць каго -н за што-н.; раб ць папро к
rub along  phr.v. BrE, infml ладзіць, 
ужывацца; We rubbed along very unhappily. 
Мы не змаглі ўжыцца.
rub down  phr.v. 1. абціраць; вы ці-
раць; rub oneself down with a towel выцер-
ціся ручніком 2. зачышча ць 3. масажава ць
rub in  phr.v. 1. убіваць у галаву, 
 удзёўбваць 2. уціра ць (мазь і да т.п.)
rub off  phr.v. сціраць, счышчаць; 
rub the rust off счышчаць іржу
rub out  phr.v. 1. BrE сціраць, вы-
чышчаць (нанесенае алоўкам) 2. AmE, slang 
прышы ць (забіць); зн шчыць, вы нішчыць

rubber1  n. 1. рызна; каўчук; natural 
rubber натуральны каўчук 2. гумка 3. pl. 
rubbers галёшы

rubber2  adj. рызнавы, гумавы; rubber 
gloves рызнавыя пальчаткі; a rubber bullet 
рызнавая куля

rubberized, BrE -ised  adj. гумірава ны
rubbish1  n. 1. смецце, хлам; a rubbish 

bin вядро для смецця; household rubbish ста-
рызна; макулатура і да т.п. 2. infml бязглуз-
дзіца, лухта

rubbish2  adj. BrE, infml дрэнны, ніку ды 
не варты; They are a rubbish football team. 
Гэтая футбольная каманда нікуды не вартая.

rubbish3  v. BrE, infml трэцраваць; крыў-
дзіць

rubbishy  adj. BrE, infml дрэнны; That’s 
all rubbishy stuff. Усё гэта хлам.

rubble  n. бут, камень; шчэ бень
Rubicon  n. the Rubicon Рубікон; 

cross/pass the Rubicon перайсц Рубікон, 
прыняць беспаваро  тнае рашэнне

rubicund  adj. lit. румяны (пра твар); 
She has rubicund complexion. У яе румяны 
твар.

rubric  n. fml рубрыка; загаловак
ruby1  n. 1. рубн 2. рубнавы колер
ruby2  adj. рубнавы; ruby lips чырво-

ныя вусны
ruby wedding  n. BrE рубнавае 

вяселле (40-я гадавіна шлюбу)
ruche  n. руш
rucksack  n. BrE рукзак, запле чнік, 

паходны мяшок
ructions  n. pl. хваляванні; беспарадкі
ruddy  adj. 1. румяны; ruddy cheeks румя-

   ныя шчокі 2. lit. чырвоны; ruddy sky чырво-
нае неба 3. BrE, infml пракляты; You ruddy 
liar! Ты пракляты лгун!

rude  adj. 1. (to) грубы, няве тлівы; абраз-
лі вы; Don’t be rude to your father. Не грубі 
баць ку. 2. непрысто йны 3. fml рэ зкі; a rude 
shock раптоўны шок 4. lit. прымітыўны ♦ in 
rude health BrE, dated мо цнага здаро ўя

rudely  adv. 1. абразліва, нахабна, груба 
2. моцна; рэзка, раптоўна; I was rudely 
interrupted. Мяне рэзка перабілі.

rudimentary  adj. 1. fml элементар-
ны; She had a rudimentary knowledge of bo-
tany. У яе былі элементарныя веды батанікі. 
2. fml рудыментарны, недаразвіты, зачат ка-
вы; a rudimentary organ рудыментарны орган

ruff  n. жабо 
ruffl e1  n. брыжы
ruffl e2  v. 1. раздражняць, злаваць; No-

thing ever ruffl es him. Нічога не можа вывесці 
яго з сябе. 2. рабацць (ваду); натапы рваць 
(пер’е); узлахма чваць (валасы) ♦ ruffl e smb.’s/
a few feathers infml гладзіць каго-н. супраць 
шэрсці

rug  n. 1. дыванок, дыван 2. BrE плед
rugby  n. sport рэгбі
rugged  adj. 1. няроўны, нягладкі (пра 

ландшафт); rugged coast скалсты бераг 
2. грубы; rugged features грубыя рысы твару 
3. трыва лы, усто йлівы 4. выно слівы, стойкі; 
rugged men загартаваныя людзі

ruin1  n. 1. pl. ruins руны, разваліны; the 
ruins of Rome рымскія руны 2. гбель, кру-
шэнне; разарэнне; the ruins of one’s hopes 
крушэ нне ўсіх надзей; Gambling was his ruin. 
Азартная гульня загубіла яго. ♦ in ruins у ру  -
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нах; The town lay in ruins. Горад ляжаў у руі-
нах; His life lay in ruins. Яго жыццё было за-
гублена.

ruin2  v. 1. разбураць, знішчаць, н   -
шчыць; псаваць; The storm ruined the crops. 
Бура знішчыла ўраджай. 2. разараць; He was 
ruined. Ён разарыўся.

ruination  n. fml знішчэнне, (па)г-
бель; поўнае разарэнне

ruined  adj. 1. разбураны, развалены 
2. зншчаны, загублены; ruined health па-
дарванае здароўе

ruinous  adj. fml згу бны, разбура льны
rule1  n. 1. правіла; норма; прынцып; 

break the rule парушыць пра віла; follow the 
rules выконваць правілы; rules of behaviour 
правілы паводзін; unwritten rules няпсаныя 
правілы 2. прывычка, звычай; as a rule як 
правіла; Make it a rule to get up early. Завядзі 
сабе правіла ўставаць рана. 3. кірава нне; ула-
да 4. ліне йка

rule2  v. 1. кіраваць, панаваць; уладарыць 
2. вырашаць (справу); пастанаўляць; The 
judge ruled that she should have custody. Суд-
дзя пастанавіў, што ёй павінны прызначыць 
апякунства. 3. ліне іць, разліне йваць ♦ rule 
the roast infml упраўляць; распараджацца, 
камандаваць; rule (smb./smth.) with a rod of 
iron правіць (кім-н./чым-н.) жалезнай рукой
rule off  phr.v. аддзяля ць ры сай; пра-
ве с ці лінейкай рысу
rule out  phr.v. выключаць; He was 
ru led out of the game. Яго выключылі з гульні.

ruler  n. 1. правцель 2. лінейка
ruling1  n. пастано ва, рашэ нне
ruling2  adj. як  ма е ўла ду, кіру ючы
rum  n. ром
r(h)umba  n. румба (танец)
rumble1  n. 1. (of) грукат, грукатанне; 

гул; the rumble of thunder грукат грому; the 
rumble of an earthquake гул землетрасення 
2. AmE, infml  бойка на вуліцы памж бандамі

rumble2  v. 1. грукатаць; грымець; 
A lor ry rumbled along the road. Па дарозе пра-
грукатаў грузавік. 2. бурчаць, буркатаць 3. BrE, 
infml бачыць наскрозь

ruminant1  n. zool. жва чныя
ruminant2  adj. жва чны; ruminant 

animals жва чныя жывёлы
ruminate  v. 1. fml думаць, раздум-

ваць, разважаць; ruminate on/over/about a pro-
ject абдумваць праект 2. zool. жава ць жва чку

rummage1  n. вобыск; пошукі

rummage2  v. (in, about, around, 
through) капацца, ко рпацца, шукаць, абшук-
ваць; rummage around in a desk ко рпацца ў 
пісьмо вым стале 

rummage sale  n. барахо лка; 
распродаж старых рэчаў, адзення

rumor  AmE = rumour
rumour1  n. (of/about) чутка
rumour2  v. : it is rumoured that… хо-

дзяць чуткі, што…; he is rumoured to be… 
гавораць, што ён…; Someone rumoured that 
John was leaving. Хтосьці пусціў чутку, што 
Джон ад’язджае.

rump  n. зад (у жывёлы); аза дак (у чала-
века і жывёлы)

rumple  v. 1. мяць; камячы ць; He rump-
led the letter. Ён скамячыў пісьмо. 2. кудла-
ціць, лахмаціць (валасы)

rump steak  n. рамштэ кс; выразка 
(частка філею)

rumpus  n. infml шум, го ман; сканда л; 
What is all this rumpus about? З-за чаго ўвесь 
гэты шум?

run1  n. 1. бег, прабег; go for a run прабег-
чыся; She usually goes for a run before break-
fast. Яна звычайна робіць прабежку перад 
снеданнем. 2. кароткая паездка (на аўтама-
білі, цягніком, самалётам і да т.п.) 3. рэйс; 
маршрут 4. перыяд, адрэзак (часу); a run of 
good/bad luck паласа шанцавання/няўдач 
5. дэманстрацыя, паказ, прагляд (фільма, 
спектакля); the fi rst run of the fi lm прэм’ера 
кінафльма 6. (on) попыт; There is a great run 
on this book. Гэтая кніга карыстаецца вялікім 
попытам. 7. цячэнне; ход (падзей); the run of 
the disease цячэнне хваробы; the usual run 
of things звычайнае становішча спраў

run2  v. (ran, run) 1. бегчы, бегаць; run a 
race прабе гчы дыста нцыю; I had to run to 
catch the bus. Мне прыйшлося бегчы, каб 
паспець на аўтобус. 2. праводзіць спабор-
ніцтвы, скачкі і да т.п.; The Derby will be run 
in spite of bad weather. Дэрбі адбудуцца ня-
гледзячы на дрэннае надвор’е. 3. кіраваць 
установай, весці справу прадпрыемства і да т.п.; 
run a hotel/ store/ school кіраваць гасцніцай/
крамай/школай; run a business весці справу 
4. кірава ць (аўтобусам, цягніком) 5. праца-
ва ць, дзейнічаць (пра машыны, механізмы); 
Most cars run on petrol. Большасць аўтамабі-
ляў працуюць на бензіне. 6. хадзць, ездзіць, 
курсраваць, плаваць (пра транспарт); The 
buses run daily. Аўтобусы ходзяць штодзён-
на. 7. ліць; лцца; цячы, сачыцца, струменіц-



runaway 525 rupture

ца; Big tears ran down Stephany’s face. Па 
твары Стэфані каціліся буйныя слёзы. 
8. быць сапраўдным; The contract runs for a 
year. Кантракт дзейнічае адзін год. 9. : The 
well ran dry. Калодзеж высах. 10. друкаваць, 
публікаваць, змяшчаць (у газеце, часопісе) 
11. (for) балац равацца (на пасаду); run in 
the election балац равацца на вы барах 12. лі-
няць (пра колер, фарбы) 13. цягну цца, рас-
пасцірацца, рассцілацца; The road runs across 
the plain. Дарога праходзіць па раўніне.
run across  phr.v. выпадкова су-
стрэ ць (каго-н.); наткнуцца (на каго-н./што-н.)
run around  phr.v. бязмэтна бе-
гаць туды-сюды
run away  phr.v. 1. уцякаць (так-
сама перан.) 2. (with) выйграва ць, вы гры-
ваць (гульню, прыз, спаборніцтва); She ran 
away with the gold medal. Яна выйграла зала-
ты медаль.
run down  phr.v. 1. спыня  ць; спы-
ня цца (пра механізм і да т.п.) 2. разрадзц-
ца (пра батарэйку) 3. збіць (каго-н./што-н.); 
The dog was run down by a car. Сабаку збі-
ла машына. 4. знява жліва гавары ць (пра ка-
го-н.)
run into  phr.v. 1. нечака на сустрэ  ць 
(каго-н.) 2. : run into smb./smth. налятаць; 
натыкацца на каго-н./што-н.; сутыкацца з 
кім-н./чым-н.; He ran his car into a tree. Ён 
урэзаўся ў дрэва.
run off  phr.v. 1. бегчы, уцякаць 
2. друкаваць (рабіць копіі) 3. страчыць (вер-
шы, артыкулы і да т.п.)
run on  phr.v. працягвацца, доў-
жыцца
run out  phr.v. 1. выбягаць 2. : run 
out of (smth.) канчацца, вычэрпвацца (пра 
што-н.); 
run over  phr.v. 1. пералівацца цераз 
край 2. пераехаць (каго-н./што-н.)
run through  phr.v. 1. lit. (with) 
праткнуць, пранізаць (нажом) 2. хутка прагле-
дзець; абмеркава ць
run up  phr.v. 1. падымаць, паднімаць 
2. раб ць што-н. ху  тка 3. даходзіць; дасягаць 
4. сустрака цца з ця жкасцямі

runaway1  n. уцякач
runaway2  adj. 1. як  ўцёк, збеглы 

2. лёгкі, як дастаўся без працы; a runaway 
victory лёгкая перамо га 3. нястрымны, як 
 хут ка расце; runaway infl ation нястрымная 
інфляцыя

rundown1  n. 1. сцслы пераказ; кан-
спект 2. (on/of) інфармацыя 3. BrE (in/of) 

скарачэнне; a rundown of transport services 
скарачэ  нне тра нспартных паслу г

run-down2  adj. 1. у дрэ нным ста не, 
запушчаны; It was a big run-down villa. Гэта 
была вялікая занядбаная віла. 2. стомлены, 
змораны; зняслены

rung  p.p. → ring3

run-in  n. 1. infml (with) сварка, схватка 
2. (таксама run-up) BrE (to) падрыхто ўка 
(да чаго-н.)

runner  n. 1. бягун, удзельнік спабор-
ніцтва па бегу; a long-distance runner бягун 
на доўгую дыстанцыю; a marathon runner 
марафонец 2. пасыльны, кур’ер 3. полаз 
(у санях)

runner bean  n. bot. BrE фасоля 
(струкавая)

running1  n. 1. беганне, бег; take up 
running займацца бегам 2. кіраванне; the 
day-to-day running of a business штодзённае 
кіраванне бзнесам ♦ in/out of the running 
(for smth.) infml мець шансы/не мець шансаў 
(на што-н.)

running2  adj. 1. бягучы; a running 
commentary рэпартаж (з месца падзеі); run-
ning events бягучыя падзеі; running repairs 
бягучы рамонт 2. цякучы (пра ваду); running 
water водаправод; прато чная вада  3. бес пе-
рапынны; паслядоўны

running3  adv. запар; Sylvia has won the 
poetry prize for the fourth year running. Чац-
вёрты год запар Сільвія выйграе прыз у паэ-
тычным конкурсе.

runny  adj. 1. цякучы, вадкі; a runny 
paste вадкая паста; The butter got runny in the 
sun. Масла растапілася на сонцы. 2. мокры 
(пра нос, вочы і да т.п.); I have a runny nose. 
У мяне насмарк. 

run-through  n. рэпетыцыя; праго н, 
прагля д

run-up  n. BrE падрыхтоўка; папярэд-
няе мерапрыемства; пярэдадзень; It happened 
in the run-up to the election. Гэта здарылася ў 
час перадвыбарчай кампаніі.

runway  n. узлётна-пасадачная паласа
rupee  n. рупія (грашовая адзінка Індыі, 

Пакістана і некаторых іншых краін)
rupture1  n. 1. разрыў; прары ў; the rup-

ture of an oil pipeline разрыў нафтаправода; 
the rupture of a blood vessel разрыў крывяно с-
нага сасу да 2. med. гры жа 3. fml разлад; 
разрыў; the rupture of diplomatic relations 
разрыў дыпламатычных адносін
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rupture2  v. 1. прарываць, разрываць; 
разрыва цца; a ruptured ulcer прабадная язва 
2. надарва цца 3. разрываць (адносіны)

rural  adj. сельскі, вясковы; rural 
scenery сельскі пейзаж; rural customs вяско  -
выя звы чаі; rural economy се льская гаспа-
да рка

ruse  n. хтрасць; х трыкі, вы крут
rush1  n. bot. трыснёг; чаро  т
rush2  n. 1. імклвы рух; a rush of cold air 

струме нь хало днага паве тра; a rush of blood 
to the head прылў крыв да галавы ; a rush of 
anger пры ступ гне ву 2. спешка; паспе х; be in 
a rush спяшацца; the Christmas rush пе-
радкалядная мітусня 3. (for/on) вялкі попыт 
(на што-н.); There was a rush for the news-
papers. Газеты купляліся нарасхват.

rush3  v. 1. кдацца, імчацца, несціся 2. дзей-
нічаць паспе шліва, хапа цца 3. выконваць 
 вельмі хутка; The injured were rushed to the 
hospital. Пацярпелых хутка даставілі ў баль-
ніцу. 4. (into) падганяць, прымушаць (каго-н.) 
рабць паспе шліва (што-н.); She rushed him 
into marriage. Яна ажаніла яго з сабой. 5. ры -
нуцца; браць шту рмам
rush out  phr.v. вырабляць, выпускаць 
(што-н. вельмі хутка)
rush through  phr.v. без прамарудж-
вання вырашаць пытанні ў афіцыйных, ура -
давых, камерцыйных органах; The legisla tion 
was rushed through parliament. Закона праект 
адразу ж быў прыняты парламентам.

rush hour  n. гадз ны пік; It’s diffi cult to 
get to work at rush hour. У гадзіны пік цяжка 
дабірацца да работы.

rusk  n. сухар, сухарык
russet  adj. чырванавата-кары чневы
Russian1  n. 1. рускі; руская; a Russian 

расія нін; расія нка; the Russians рускія 2. рус-
кая мова

Russian2  adj. рускі; рас йскі; the Russian 
language руская мова

Russian doll  n. матрошка
Russian roulette  n. руская рулетка
rust1  n. 1. ржа; There were large patches of 

rust on the car. На машыне былі вялікія плямы 
ржы. 2. колер іржы 3. ржа (хвароба раслін)

rust2  v. ржавець; пакрывацца ржой 
rustic1  n. hum. дзеравеншчына
rustic2  adj. 1. просты; несапсаваны; 

rustic simplicity вясковая прастата 2. грубы, 
нeчаса ны; a rustic bridge мост з нечаса нага 
ле су

rustle1  n. шолах, шалясценне, шамацен-
не, шо рах

rustle2  v. 1. шамацець, шапацець; Stop 
rustling that newspaper! Перастань шамацець 
газетай! 2. красці жывёлу

rustler  n. канакрад
rustproof  adj. нержавеючы, каразй-

на-ўстойлівы
rusty  adj. 1. пакрыты ржой, іржавы, 

заржавелы; rusty nails іржавыя цвік 2. колеру 
ржы 3. запушчаны; занядбаны; забыты; I’m 
afraid, my English is a little rusty. Баюся, што 
мая англійская мова не на належным узроўні.

rut  n. 1. каляна, выбоіна 2. прывычка, 
руцна; I was stuck in a rut and decided to look 
for a new job. Мяне засмактала руціна, і я 
вырашыў пашукаць іншую работу.

ruthless  adj. бязлтасны, люты, жор-
сткі; a ruthless dictator бязлтасны дыктатар

rutted  adj. зрыты калянамі
rye  n. bot. жыта; rye bread жытні, аржаны 

хлеб

Ss
S, s [] n. 19-я лiтара англiйскага алфавiта
SA 1. (пісьмовае скар. ад Salvation Army) re-

lig. Армiя выратавання 2. (пісьмовае скар. ад 
South Africa, South America, South Austra-
lia) Паўднёвая Афрыка, Паўднёвая Амерыка, 
Паўднёвая Аўстралія 

Sabbatarian  n. relig. 1. яўрэй, 
як прытрымлiваецца суботы 2. хрысцiянiн, 
як прытрымлiваецца нядзелi

Sabbath school  n. нядзельная 
школа

sabbatical  n. вызваленне ад працы 
(выкладчыку ўніверсітэта для навуковай пра-
цы); be on sabbatical быць у творчым вод пуску 
для выканання навуковай працы 

saber AmE = sabre
sable1  n. 1. собаль 2. сабалiнае футра; 

а sable coat сабалінае манто 
sable2  n. poet. 1. чорны колер 2. pl. sa-

bles жалоба, жалобнае адзенне; clad in rue-
ful sables адзетыя ў глыбокую жалобу

sable3  adj. fml чорны, цёмны, сабалiны; 
sable raiment жалобнае адзенне

sabot  n. 1. драўляны чаравк; саба 
2. pl. sabots жаночыя туфлi на тоўстай па дэшве

sabotage1  n. 1. сабатаж 2. дыверсiя; 
аn act of sabotage дыверсiйны акт
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sabotage2  v. 1. сабатава  ць, сабата  ж-
нічаць 2. арганiзо  ўваць дыве  рсiю, ве  сцi пад-
рыў ну  ю рабо  ту; sabotage smb.’s plans зрыва  ць 
чые  -н. пла  ны

saboteur  n. 1. сабата  жнiк; сабата  ж нiца; 
шко  днiк; шко  днiца 2. дыверса  нт; дывер са нтка

sabra  n. са  бра; яўрэ  й, як   нарадз  ўся 
ў Iзра  iлi (не iмiгрант)

sabre  n. 1. ша  бля, ша  шка; а sabre blade 
клiно  к ша  шкi 2. пала  ш; rattle the sabre бра -
згаць збро  яй

sabre-rattling  n. прапага  нда вай-
ны  , распа  льванне вае  ннай iстэры  i; sabre-rat-
tling tactics та  ктыка распа  львання вайны  

sac  n. 1. biol. мяшо  чак, мяшэ  чак; су  мка 
(у раслiн i жывёл) 2. med. кiста  

saccharin  n. сахары  н
saccharine  adj. цукры  сты; пры -

тарны; а saccharine disease цукро  вая хваро -
ба, дыябе  т; а saccharine smile саладжа вая 
ўсме  шка; saccharine poetry сентымента  ль-
нaя паэ  зія

sachet  n. 1. BrE паке  цiк; мяшэ   чак; а sa-
chet of sugar паке  цiк цу  кру 2. сашэ  , сух  я 
дух  

sack1  n. 1. мех, мяшо  к; куль; a sack of 
candy AmE паке  цiк ледзянцо  ў 2. таксама 
sack dress каро  ткая прасто   рная суке  нка; сак 
♦ hit the sack infml завал  цца спаць

sack2  n. infml : the sack звальне  нне з пра -
цы; get the sack быць зво  леным з пра  цы; 
give the  sack звальня  ць з пра  цы

sack3  v. infml звальня  ць з пра  цы
sackcloth  n. мешкав  на; радно  , дзяру-

га; палатно   ♦ in sackcloth and ashes по  ўны 
раска  яння i пако  рлiвасцi

sackful  n. по  ўны мех, по  ўны куль 
(чаго-н.); sackfuls of money ку  ча гро  шай, 
незлiчо  нае бага  цце

sack race  n. бег у мяшка  х (вiд спа-
бор нiцтва)

sacral  adj. fml сакра  льны, абра  давы, 
рытуа  льны

sacrament  n. eccl. прыча  сце, пры-
чашчэ  нне; та  iнства; the Blessed/Holy Sacra-
ment Свято  е Прыча  сце; take the sacrament 
прычашча  цца; the sacrament of confession 
 та  ін ства спо  ведзi

sacramental  adj. cвяшчэ   нны; са-
крамента  льны; запаве  тны; а sacramental 
oath свяшчэ  нная кля  тва; pronounce the sac-
ramental words вымаўля  ць сакрамента  льныя 
сло  вы

sacred  adj. 1. святы   , свяшчэ   нны; ду-
хо   ў ны; рэлiг  йны; а sacred duty святы   абавя -
зак; sacred music духо  ўная му  зыка; the sa-
cred book Б  блiя; a sacred object святы  ня; 
а sacred procession хро  сны ход 2. непару  ш-
ны; а sacred promise непару  шнае абяца  нне 
3. fml (to) прысве  чаны; sacred to the memory 
of my brother (звыч. надмагiльны надпiс) 
 све  тлай па  мяцi майго   бра  та ♦ а sacred cow 
derog. чалаве  к, яко  га не  льга крытыкава  ць

sacredly  adv. свя  та, непару  шна; pre-
serve an oath sacredly свя  та выко  нваць 
 кля  тву

sacrifi ce1  n. 1. ахвярапрынашэ   нне; 
the fi re of sacrifi ce ахвя  рны (в)агме  нь; make 
a sacrifi ce of fruit ахвярава  ць плады   2. ахвя -
ра; a sacrifi ce willingly offered дoбраахво  т-
ная ахвя  ра; at the sacrifi ce of smth. ахвяру  ю-
чы чым-н.; make a sacrifi ce ахвярава  ць

sacrifi ce2  v. 1. прыно  сiць у дар; sac-
rifi ce to the gods прыно  сiць у дар бага  м 2. ах-
вя рaва  ць; ахвяро  ўваць; sacrifi ce oneself/one’s 
life ахвярaва  ць сабо  ю/сва  м жыццём

sacrifi cial  adj. ахвя  рны; a sacrifi cial 
lamb ахвя  рны а гнец; a sacrifi cial offering ах-
вярапрынашэ  нне

sacrilege  n. святата  цтва; блюзне  р ст-
ва, кашчу  нства; commit sacrilege абрабава  ць 
храм

sacristan  n. eccl. ры  знiчы
sacristy  n. eccl. ры  знiца; сакры  стыя
sacrosanct  adj. свяшчэ  нны, не-

да тыка льны; а sacrosanct place святы  ня
sad  adj. 1. су  мны, сму  тны, засму   чаны; 

журбо  тны, марко  тны; sad misfortune стра ш-
нае го  ра; be sad at heart/with a sad heart 
сумава  ць, засмуча  цца; I feel sad. Мне сум на. 
2. жу  дасны, жахл  вы, страшэ   нны; sad to 
say… на жаль…; sadder and wiser наву  чаны 
го  ркiм во   пытам; That’s a sad excuse. Гэта 
кепскае апраўданне.

sadden  v. fml засмуча  ць; засмуча  цца; 
смуткава  ць, марко  цiцца; а heart saddened 
with disappointment сэ  рца, зму  чанае расча-
рава  ннямi

saddle1  n. 1. сядло  ; а fl at saddle спарты  ў-
нае сядло  ; rise in the saddle е  хаць англ  йскай 
ры  ссю; leap into the saddle уско  кваць на ка-
ня  ; jump out of the saddle саско  кваць з каня  ; 
2. седлав  на (у горным хрыбце) ♦ be in the 
saddle кірава  ць; верхаво   дзiць

saddle2  v. сядла  ць, сяда  ць у сядло  ; sad-
dle smb. with smth. узва  льваць што-н. на 
каго -н., абцяжа  рваць каго  -н. чым-н.
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saddle up  phr.v. сядла  ць, сяда  ць 
у сядло  ; Saddle up! Па конях!

saddler  n. ры  мар
sadism  n. сады  зм
sadist  n. сады  ст; сады стка
sadly  adv. 1. су  мна, засму  чана, журбо  т-

на 2. ва  рта жа  лю; на жаль; You are sadly mis-
taken. Вы, на жаль, памыляецеся; I need it 
sadly. Мне гэта вельмi патрэбна.

sadness  n. сму  так, сум; марко  та, туга  , 
журба  ; real sadness непрытво  рная журба  

sadomasochism  n. садама-
зах  зм

s.a.e  BrE (скар. ад self-addressed enve-
lope) канве  рт, адрасава  ны самo  му сабе  

safari  n. сафа  ры; паляўн  чая экспеды -
цыя (звычайна ў Афрыцы); on safari на па ля-
ва  ннi

safari park  n. заапа  рк «сафа  ры»
safari suit  n. касцю  м «сафа  ры» 

(доўгi жакет з кароткiмi рукавамі і штаны 
або шорты)

safe1  n. сейф; break/force the safe узлама  ць 
сейф

safe2  adj. 1. бяспе  чны; keep smth. safe 
захо  ўваць што-н. у бяспе  чным ме  сцы; He’s 
now safe from danger. Яму цяпер не пагражае 
небяспека. 2. цэ  лы, непашко  джаны 3. ве  рны, 
надзе  й ны ♦ in safe hands у надзе  йных рука  х; 
on the safe side на ўся  кi вы  падак; для бо  ль-
шай на дзе  йнасцi; play (it) safe асцяро  жна 
пазбяга  ць ры  зыкi; safe and sound жывы  -зда-
ро  вы; we are safe as houses BrE мы тут як за 
мурава  най сцяно  й

safe-breaker  n. BrE узло  мшчык 
 се  й фаў

safe-cracker  n. AmE = safe-breaker
safe deposit box  n. сейф, схо -

вiшча, скры нка для перахо ўвання кашто ў-
насцей у ба нку

safeguard1  n. (against) гара  нтыя, ахо -
ва, засцяро  га (ад); а safeguard against 
 disease гара  нтыя су  праць хваро  бы

safeguard2  v. fml гарантава  ць (што-н.); 
ахо  ўваць; safeguard the traditions jealously 
рупл  ва захо  ўваць трады  цыi

safely  adv. надзе  йна, паспяхо  ва; Put it 
away safely. Схавай гэта ў надзейным месцы; 
One can safely say. Можна з упэўненасцю 
сказаць.

safe seat  n. BrE «надзе  йная вы  барчая 
акру  га», забяспе  чанае ме  сца для кандыда  та 
яко  й-н. па  ртыi (у выбарчым органе)

safety  n. 1. бяспе  ка, адсу тнасць ры  зыкі; 
road safety даро  жная бяспе  ка; public safety 
грама  дская бяспе  ка 2. захава  насць, непашко -
джанасць; travel in safety до  бра падаро  ж-
нiчаць ♦ play for safety раб  ць што-н. не ры-
зыку  ючы; (there is) safety in numbers калек-
ты  ўная адка  знасць менш небяспе  чная, чым 
iндывiдуа  льная

safety belt  n. 1. прывязны   раме  нь/
рэ  мень 2. выратава  льны по  яс

safety catch  n. tech. засцерага  льнiк
safety glass  n. небiтко е шкло
safety island  n. астраво  к бяспе  кi 

(на дарозе)
safety lamp  n. tech. бяспе  чная ля  м-

па, руднiко  вая ля  мпа
safety lock  n. замо  к з сакрэ  там
safety match  n. (бяспе  чная) запа  лка
safety net  1. n. се  тка бяспе  кi (у цыр-

ку) 2. страхо   ўка, гара  нтыя; If I lose my job, I’ll 
get no safety net. Калi я страчу працу, у мяне 
не будзе страхоўкi.

safety pin  n. шп  лька
safety razor  n. бяспе  чная бры  тва
safety valve  n. засцерага  льны кла -

пан; a psychological safety valve псiхалаг  ч-
ная разра  дка

saffron  n. 1. bot. шафра  н 2. bot. во сень-
скі кро кус 3. цёмна-ара  нжавы ко  лер; ко  лер 
шафра  нy

sag1  n. праг  б, правiса  нне; асяда нне
sag2  v. 1. прагiна   цца, прагiба   цца, правi-

са  ць; His shoulders sagged. Ён згорбiўся. 2. звi-
са  ць, абвiса  ць 3. cлабе  ць; My spirits sagged. 
У мяне ўпаў настрой.

saga  n. 1. са  га; Icelandic sagas iсла  н д-
скiя сa  гi 2. пада нне, сказа  нне пра по  дзвiгi ге-
ро  яў; a wеstern saga захапля  льны ве  стэрн

sagacious  adj. fml пран  клiвы, даль-
наба  чны, празо  рлiвы; ке млівы; sagacious ad-
vice разу  мная пара  да

sagacity  n. fml дальнаба  чнасць, пра-
зо  рлiвасць; ке млівасць; the sagacity of age 
му драсць даро  слых людзе  й

sage1  n. fml мудрэ  ц; the seven sages of 
Greece сем мудрацо  ў старажы  тнай Грэ  цыi; 
the Eastern Sages bibl. вeшчуны  

sage2  n. bot. шалфе  й; sage tea насто  йка 
шалфе  ю

sagebrush  n. bot. палы  н; the Sage-
brush State Палыно вы штат (жартоўная 
наз ва штата Невада); Sagebrush States шта  -
ты раёна Скал  стых гор
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Sagittarius  n. 1. astron. Страле  ц 
(сузор’е) 2. astrol. Страле ц (знак задыяка; 
чалавек, які нарадзіўся пад гэтым знакам)

sago  n. (pl. -os) са  га (крупы)
said  past, p.p. → say
sail1  n. 1. ве  тразь, па  рус; hoist/lower the 

sails падыма  ць/спуска  ць ве  тразi; in full sail 
на ўс  х паруса  х, по  ўным хо  дам; under sail 
пад раскры  тымi паруса  мi It’s time to hoist 
sail. Пара адыходзiць. 2. пла  ванне; go for 
a sail адпраўля  цца пла  ваць на па  руснай ло  д-
цы 3. крыло   ветрака   ♦ set sail fml адпраўля  ц-
ца ў пла  ванне

sail2  v. 1. плы  сцi пад ве тразямі; sail round 
the world раб  ць кругасве   тнае падаро  жжа 
2. кiрава  ць (яхтаю, лодкаю i да т.п.) 3. пу с-
ка  ць кара  блiкi 4. адплыва  ць, адыхо  дзiць (пра 
судна) 5. паво  льна ру  хацца; She sailed into 
the room. Яна прайшла ў пакой як пава. ♦ sail 
against the wind плы  сцi су  праць цячэ   ння; 
sail close to the wind мо  цна рызыкава  ць, 
хадз  ць па кра i про  рвы

sailboat  n. AmE = sailing boat
sailing  n. 1. пла ванне, марапла ванне 

2. навіга цыя
sailing boat  n. па  русная ло  дка, па -

руснiк
sailor  n. мара  к, матро  с ♦ be a good/bad 

sailor до  бра/ке  пска вытры  млiваць гайда  нку 
на мо  ры

sailor hat  n. саламя  ны капялю  ш з вуз-
кiмi паля  мi (дзiцячы, жаночы)

sailor cap  n. матро  ска
saint1  n. 1. relig. святы  ; свята я; прапаве  д-

нiк; анёл 2. ве ль мі до бры цярплвы чалаве к; 
I’m no saint. Я зусiм не святы. ♦ be with the 
Saints ≅ пайсц   на той свет, паме   рцi

saint2  adj. святы  , свята  я
saint3  v. кананiзава  ць; далуча   ць да л  ку 

святы  х
sainted  adj. 1. relig. кананiзава  ны 2. свя-

ты  , свяшчэ   нны; a sainted place свяшчэ   ннае 
ме  сца ♦ my sainted aunt! Бо  жухна!

sainthood  n. 1. свя  тасць 2. relig. 
сонм святы  х

Saint-John’s-wort  n. bot. свя-
тая  ннiк, зверабо   й

saintly  adj. святы  , пра  ведны, бязгрэ  ш-
ны; saintly patience анёльскае цярпе  нне

saint’s day  дзень (якога-н.) свято  га
sake  n. : ♦ for God’s/goodness/Heaven’s 

sake на ла ску бо жую; бо  гам прашу   ; напрам -
лы бог; for the sake of smb./smth.; for smb.’s/

smth.’s sake дзе  ля каго  -н./чаго   -н.; for consci-
ence’ sake для ўла  снага заспакае   ння, для ачы -
  сткi сумле  ння

salaam  n., interj. 1. сала  м, саля  м (ус-
ходняе прывiтанне) 2. пакло  н; with pro-
found salaams з глыбо  кiмi пакло  намi

salacious  adj. fml непрысто  йны; рас-
пу  сны, юрл  вы; salacious books непрысто  й-
ныя кн  гi

salacity  n. fml непрысто йнасць; рас-
пу  снасць

salad  n. сала  та; fruit salad сала  та з са-
дав  ны; Russian salad вiнегрэ  т ♦ one’s salad 
days dated пара   зялёнага юна  цтва

salad cream  n. BrE co уc ты  пу 
маянэ  зу

salad dressing  n. запра  ўка для 
сала  ты

salad oil  n. але  й
salamander  n. 1. zool. салама  н д-

ра 2. myth. салама  ндра 3. ама  тар со  нца i га-
рачын  

salami  n. саля  мі (вэнджаная кiлбаса)
salaried  adj. : а salaried post шта  тная 

паса  да; salaried teachers наста  ўнiкi на цвёр-
дым акла  дзе

salary  n. акла  д, зарабо  тная пла  та; be 
paid a fi xed salary быць на цвёрдым акла  дзе; 
increase/raise salaries павял  чваць/паднiма   ць 
акла  ды; cut/slash salary панiжа  ць/урэ  зваць 
акла  д

sale  n. 1. про  даж, збыт; “For Sale” «пра-
да е  цца» (аб’ява); sale on credit про  даж у крэ-
ды  т; These goods have a good sale. Гэтыя та-
вары добра iдуць у продаж. 2. распрада  жа; 
распро  даж ♦ be on sale прадава  цца па зн -
жаных цэ  нах; for sale на про  даж; put up for 
sale прадава  ць з малатка  

saleable  adj. хо  дкi (тавар); Such houses 
are highly salеable. На такiя дамы вялiкi 
 попыт.

saleroom  n. BrE аўкцыённая за  ла
salescheck n. BrE тава  рны, ка  савы 

чэк
sales clerk  n. AmE = shopassistant
sales department  n. аддзе  л 

збы  ту
salesgirl  n. прадаўшчы  ца
salesman  n. (pl. -men) прадаве  ц
salesmanship  n. 1. прафе  сiя пра-

даўца   2. уме  нне прадава  ць, гандлява  ць; His 
salesmanship is bad. Ён благi камерсант.

salesroom  n. AmE = saleroom
salesslip  n. AmE = salescheck
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salestalk  n. расхва  льванне тава  ру 
(прадаўцом)

sales tax  n. пада  так з абаро  ту
saleswoman  n. (pl. -women) пра-

даўшчы  ца
salient1  n. ву  гал, вы  ступ; push a sa-

lient убiва  ць клiн у абаро  ну прац  ўнiка
salient2  adj. 1. к  дкi, характэ  рны; the 

salient points in his speech найярчэ  йшыя ме  с-
цы ў яго прамо  ве 2. як   выступа  е (пра вугал 
прадмета)

saline1  n. 1. chem. соль (калiю, на-
трыю і да т.п.) 2. саланча  к

saline2  adj. chem. 1. салявы  ; saline so-
lution салявы   раство  р 2. саляны  ; a saline 
spring саляна  я крын  ца

saliva  n. сл  на; run saliva пуска  ць 
 сл  ну

salivary  adj. med. сл  нны; salivary 
glands сл  нныя зало  зы

salivate  v. physiol. выкліка ць слi на-
цячэ  нне; выдзяля  ць сл  ну

salivation  n. physiol. слiнацячэ  нне, 
слiнавыдзяле  нне

sallow1  n. bot. каз  ная вярба  , лаза  
sallow2  adj. жаўтава  ты; хварав  ты (ко-

лер твару)
sallow thorn  n. bot. крушы  на
sally1  n. 1. до  сцiп, саркасты  чная заўва  га; 

кп ны; эпiгра  ма 2. вы  лазка, ата  ка; make a sal-
ly раб  ць вы  лазку; ісц  на шпа цыр

sally2  v. раб  ць вы  лазку, выпраўля  цца 
куды  -н.; sally forth into the world пуска  цца 
ў (бе  лы) свет; sally into the fairyland of poet-
ry акуна  цца ў чаро  ўны свет паэ   зii

salmon  (pl. salmon) n. 1. zool. ласо  сь; 
pink salmon сёмга; humpback salmon гарбу -
ша; calico/chun salmon ке  та 2. жаўтава та-
ружо вы ко лер

salmonella  n. med. сальмане  ла 
(бактэрыя)

salmon pink  n. ара  нжава-ружо   вы 
ко  лер, ко  лер сёмгi

salon  n. сало  н; гасцёўня; a beauty sa-
lon касметы  чны сало  н; a literary salon лiта-
рату  рны сало  н

saloon  n. 1. таксама saloon-car BrE се-
да  н (тып аўтамабiля з закрытым куза вам) 
2. таксама saloon-bar BrE бар (у рэстаране 
або гатэлi) 3. сало  н (на параходзе)

salt1  n. 1. соль; rock/sea/table salt каме  н-
ная/марска  я/стало  вая соль; Epsom salts англ  й-
ская соль 2. iскры  нка, пiка  нтнасць ♦ rub salts 
into the wound/smb.’s wounds сы  паць соль 

на ра  ну/ра  ны; the salt of the earth соль зямл   
(пра лепшых людзей грамадства); take smth. 
with a grain of salt ста  вiцца да чаго   -н. скеп-
ты  чна, недаве  рлiва

salt2  adj. салёны; саляны  ; засо   лены; a salt 
spring саляна  я крын  ца; salt pork салан  на, 
салёная свiн  на; salt tears го  ркiя слёзы; salt 
water марска  я вада  

salt3  v. сал  ць; засо  льваць; salted beef 
засо  леная я  лавiчына
salt away  phr.v. збіра ць гро  шы; 
скла  дваць гро  шы ў скарбо  нку

salt-and-pepper  adj. з мо  цнай 
сiвiзно  ю (пра валасы)

salt cellar  n. BrE сальн  ца
saltmine  n. 1. саляна  я капа  льня, са ля-

на  я ша  хта 2. pl. saltmines ка  таржныя рабо   ты
salt-peter  AmE = sаltpetre
sаltpetre  n. chem. сале  тра
salt shaker  AmE = salt cellar
saltwater  adj. марск; як   жыве   

ў салёнай вадзе  ; salt-water fi sh марска  я ры  ба
salty  adj. 1. салёны; too salty перасо  ле-

ны 2. ве  льмі рэ   зкi, непрысто   йны; salty hu-
mour «салёны» гу  мар

salubrious  adj. fml здаро  вы, кары  с-
ны, гаю  чы; а salubrious climate здаро  вы кл -
мат; salubrious air гаю  чае паве  тра

salutary  adj. дабратво  рны, гаю  чы, ка-
ры  сны; salutary advice кары  сная пара  да; 
а salutary effect дабратво  рны ўплы  ў

salutation  n. fml 1. прывiта  нне; 
 ra ise one’s hat in salutation узня  ць капялю  ш 
у знак прывiта  ння 2. сло  вы прывiта  ння ў лiсце  

salute1  n. 1. салю  т; give a salute mil. 
аддава  ць чэсць 2. прывiта  нне; а friendly sa-
lute дружалю  бнае прывiта   нне; in salute у го -
нар; take the salute прыма  ць пара  д

salute2  v. 1. вiта  ць, прывiта  ць; I salute 
you! Вiтаю вас! 2. fml сустрака  ць, прыма  ць 
(каго-н.); salute smb. with cheers сустрака  ць 
каго  -н. апладысме  нтамi

salvage1  n. 1. выратава  нне карабля  , 
маёмасцi (ад пажару); a salvage agreement 
пагадне  нне аб выратава  льнай дзе  йнасцi на 
мо  ры; a salvage corps выратава  льная пажа  р-
ная кама  нда; make salvage of a ship вы  ра-
таваць карабе  ль 2. выратава  нне ад г  белi су  д-
на; salvage money узнагаро  да за вы рата ва-
ную маёмасць 3. лом, лама   чча, адк  ды вы-
тво   рчасцi, скрап; collect old newspapers for 
salvage збiра  ць стары  я газе  ты на макулату  ру

salvage2  v. 1. ратава  ць (судна ад па-
жа ру) 2. вырато  ўваць; выруча  ць; salvage a mar-
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riage захо  ўваць сям’ю  ; salvage a patient 
ратава ць хво  рага

salvation  n. 1. relig. выратава  нне, ра-
тава  нне, збаве нне; fi nd salvation вы  ратаваць 
сваю   душу  2. рату  нак, парату  нак; seek salva-
tion in smth. шука  ць парату  нку ў чым-н.; 
Work is my salvation. У працы мой ратунак.

Salvation Army  n. relig. the Sal-
vation Army Армiя выратава  ння/збаўле ння

salve1  n. гаю чая мазь; крэм; lip salve губ-
на  я пама  да; a salve dressing павя  зка з ма  ззю

salve2  v. ма заць ма ззю; заспако   йваць, 
змяк ча  ць (боль); salve wounds кла  сцi бальза  м 
на ра  ны, заго  йваць ра  ны; salve one’s consci en-
ce fml раб  ць што-н., каб заспако  iць сумле  нне

salver  n. падно  с (посуд)
salvo  n. (pl. salvos or salvoes) 1. залп, 

салю т; а salvo of twenty guns залп з дваццац   
гарма  т 2. вы  бух (крыку, смеху i да т.п.); 
а salvo of applause вы  бух апладысме  нтаў

Samaritan  n. hist. самарыця  нiн; 
са марыця  нка; the Samaritans самарыця  не 
♦ a good Samaritan дoбрасардэ   чны чалаве  к

samba  n. са  мба (бразiльскi танец)
same  adj., pron. 1. так   са  мы, така я са -

мая, тако е са мае; той са  мы, та я са мая, то е са -
мае; адно  лькавы; on the very same day у той 
жа са  мы дзень; much the same зус  м адно  ль-
кавы; She’s the same age as me. Мы з ёю ад на-
годкi. 2. адно   i то  е ж; at the same time у той 
са  мы час; be of the same mind (about smth.) 
мець адно  лькавы по  гляд (на што-н.); We 
must say the same. Мы павiнны гаварыць 
адно i тое ж; It’s all the same for him. Яму ўсё 
роўна. ♦ be in the same boat плыць у адно  й 
ло  дцы, знахо дзіцца ў адно  лькавых абста  -
вiнах; just the same так  м жа чы  нам; (the) 
same to you (адказ на вiншаванне) таго   ж i 
вам!; Happy New Year! – The same to you. 
З Новым годам! – Вас таксама.

sameness  n. 1. падабе  нства, адно  ль-
кавасць, то   еснасць; illusive sameness пад-
ма  н лiвае падабе  нства; sameness of views адз  н-
ства по  глядаў; sameness and otherness ling. 
то  еснасць i адро   зненне 2. аднаста  йнасць; ма-
на то  ннасць; There is sоme tedious sameness of 
winter days. Усе днi зiмою аднолькава нудныя.

samey  adj. BrE, infml аднаста   йны, ад-
но   лькавы; The food we get here is terribly 
samey. Яда тут кожны дзень адна i тая.

samovar  n. самава  р
sample1  n. 1. узо  р; a book of samples 

альбо  м узо  раў 2. про  ба; take a blood sample 
узя  ць кроў для ана  лiзу

sample2  v. 1. браць про  бу 2. выпрабо  ў-
ваць; спрабава ць; We sampled the delights of 
Chinese food. Мы паспрабавалi цуды кiтай-
скай кухні.

sampler  n. узо  р, шабло  н
samurai  n. (pl. samurai) самура  й
sanatorium  n. (pl. sanatoriums 

or sanatoria) санато  рый
sanctify  v. 1. fml ачышча  ць ад грахо  ў; 

асвяшча  ць, раб  ць свяшчэ  нным 2. апра  ўд-
ваць; The end sanctifi es the means. Мэта 
 ап раў д вае сродкi.

sanctimonious  adj. derog. кры-
ваду  шны, ха  нжаскi; a sanctimonious person 
ханжа  

sanction1  n. 1. афіцы йная зго  да, дазво  л, 
падтры  мка, адабрэ   нне; tacit sanction маўкл -
вая зго  да; give/grant sanction to smth. даць 
зго  ду на што-н. 2. fml ме  ра, са  нкцыя; apply 
sanctions against smth. прымяня  ць са  нкцыi 
су  праць чаго  -н.; punitive/vindicatory sanc-
tions ка  рныя са  нкцыi; the last sanctions of 
the law вышэ  йшая ме  ра пакара  ння

sanction2  v. fml 1. санкцыянава  ць, 
рабць правамо цным, ратыфiкава  ць, зацвяр-
джа  ць 2. дазваля  ць, ухваля  ць; I can’t sanction 
your methods. Я не ўхваляю твае метады.

sanctity  n. (of) свя  тасць; бязгрэ  ш-
насць; свяшчэ    ннасць; angelic sanctity бо с-
касць, анёльская чысцiня  ; the  sanctity of an 
oath свяшчэ   ннасць кля  твы

sanctuary  n. 1. запаве  днiк; a bird 
sanctuary птушы  ны запаве  днiк; a sanctuary 
forest лес-запаве  днiк 2. прыту  лак, прыста -
нiшча; seek sanctuary шука  ць прыту  лку; a 
sanctuary for study пако  й, дзе нiхто   не 
замiна  е вучы  цца; fi nd sanctuary in sleep 
знайсц   супако  й у сне; the sanctuary of one’s 
heart тайнiк   душы   3. храм, святы ня, свяц -
лiшча; алта  р; the sanctuary of sciences храм 
наву  кi

sanctum  n. 1. relig. свяц  лiшча; ра ка 
2. fml рабо  чы кабiне  т вучо нага; 3. : a lady’s 
sanctum будуа  р

sanctum sanctorum  n. 
relig. свята  я святы  х; запаве тнае ме сца

sand1  n. 1. пясо  к; a grain of sand пясчы н-
ка 2. pl. sands пясча  ны пляж 3. pl. sands пу-
сты  ня, пяск  ; The sands are running out. Час 
бяжыць. ♦ plough the sand(s) займа  цца беc-
кары  снай спра  вай

sand2  v. 1. пасыпа ць пяско м 2. чы  сцiць 
пяско  м, шлiфава  ць; The fl oor has been sanded 
smooth. Падлогу адшлiфавалi.
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sandal  n. санда  ля; басано  жка; dancing 
sandals адкры  тыя ба  льныя ту  флi

sandalwood  n. bot. санда  л, санда -
лавае дрэ  ва

sandbag  n. мех з пяско   м; бала  ставы 
мех

sandbank  n. пясча  ны бе  раг; во  д-
мель, пясча  ны нано  с

sandbar  n. нано  сная пясча  ная вы  спа, 
перака  т; во  дмель

sandcastle  n. пясча  ны за  мак; play 
sandcastles будава  ць за  мкi з пяску  

sandfl y  n. zool. маск  т
sandman  n. (pl. -men) : the sand-

man ка  зачны чалаве   к (якi сыпле дзецям у во-
чы пясок); Go to bed! The sandman’s coming! 
Пара спаць! Iдзе казачнiк!

sandpaper  n. нажда  к, нажда  чная 
папе  ра

sandpiper  n. zool. кул  к (птушка)
sandpit  n. 1. BrE пясо  чнiца (для дзя-

цей) 2. sport я  ма для скачко  ў
sandshoes  n. pl. (закры тыя) пля  ж-

ныя ту  флi
sandstone  n. geol. пясча  нiк
sandstorm  n. пясча  ная бу  ра, саму  м
sandwich1  n. са ндвiч, бутэрбро  д; a 

ham sandwich бутэрбро  д з вяндл  най; a san d-
wich box скры  нка для бутэрбро  даў; a hero 
sandwich «сняда  нак геро  я» (гарачая страва 
са смажанага хлеба з мясам, сырам, памiдо-
рамi i да т.п.); a three-decker sandwich AmE 
шматсло  йны бутэрбро  д з мя  сам, памiдо  рамi, 
маянэ  зам i да т.п. ♦ a sandwich of good and 
bad ≅ уся  к быва  е – i до   бра, i ке  пска; ride/sit 
sandwich е  хаць або   сядзе  ць зац  снутым пам  ж 
двума   сусе  дзямi

sandwich2  v. (between) устаўля  ць 
(пам ж); уц  скваць; I sandwiched myself be-
tween two men. Я ўціснуўся ў аўтобус памiж 
двума мужчынамi.

sandwich board  n. рэкла  мныя 
шчыты   (якiя прымацоўваюць да чалавека-
рэкламы спераду i ззаду)

sandwich coarse  n. BrE курс 
навуча  ння, дзе чаргу  ецца тэо  рыя i пра  ктыка; 
спалучэ  нне прафес  йнай i агу  льнай адука  цыi

sandwichman  n. (pl. -men) 
чалаве  к-рэкла  ма, жыва  я рэкла  ма

sandy  adj. 1. пясча  ны; sandy soil пясча -
  ная гле  ба; sandy loam сугл  нак 2. жаўтава  ты, 
ры  жы; sandy hair рыжава  тыя валасы  

sane  adj. 1. пры сва  м ро  зуме 2. разва  ж-
лiвы, разу  мны; а sane person ураўнава  жаная 
асо  ба; а sane policy разу  мная пал  тыка

sang  past → sing
sang-froid  n. франц. спако  й, вы -

трым ка, стры  манасць; lose one’s sang-froid 
збянтэ  жыцца

sangria  n. са  нгрыя (напой з чырвона-
га вiна з фруктамi і вострымi прыправамi)

sanguinary  adj. 1. dated, fml кры-
ва  вы, кровапрал  тны; a sanguinary battle 
кровапрал  тная б  тва 2. лю  ты, крыважэ рны; 
a sanguinary tyrant лю  ты тыра  н; sanguinary 
laws крыва  выя зако  ны

sanguine  adj. fml сангв  нiчны, жва   -
вы; жыццяра  дасны; а sanguine person сангв  -
нiк; be sanguine of success цвёрда спадзява  ц-
ца на по  спех; be/feel sanguine about the fu-
ture быць упэ  ўненым у бу  дучынi

sanitarium  AmE = sanatorium
sanitary  adj. санiта  рны, гiгiен  чны; 

sanitary science гiгiе  на; a sanitary inspection 
санiнспе   кцыя; а sanitary napkin AmE гігі-
ен ч ная сурвэ  тка; sanitary wallpaper гiгiен  ч-
ныя шпале  ры (якiя мыюцца)

sanitary towel  n. BrE гiгiен  чная 
пракла  дка, гiгiен  чная паду  шачка

sanitation  n. аздараўле  нне, сана -
цыя; паляпшэ  нне санiта  рных умо  ў; improve 
the sanitation of the town паляпшa   ць сан і-
та   р ны стан го  рада

sanitize, BrE -ise  v. fml 1. derog. на да-
ва  ць прысто  йнасць, раб  ць больш прыма  ль-
ным; They sanitized my report. Яны падправілi 
мой даклад. 2. паляпша  ць санiта  рныя ўмо  вы

sanity  n. 1. здаро  вы ро  зум, душэ   ўная 
раўнава  га 2. разва  жлiвасць; bring some sani-
ty into a diffi cult situation уне  сцi здаро  вы 
сэнс у ця  жкую сiтуа  цыю

sank  past → sink2

Sanskrit  n. санскры  т
Santa Claus  n. Са  нта Кла  ус, Дзед 

Маро  з
sap1  n. 1. сок (раслiн); жыв  ца 2. жыц-

цёвыя с  лы, эне  ргiя; the sap of youth с  лы 
юна  цтва 3. infml ду рань, дуры ла

sap2  n. mil. са  па, падры  ў, падко  п; an un-
derground sap падзе  мная са  па

sap3  v. зняс  льваць, адбiра  ць с  лы, эне  р-
гiю; This sapped her confi dence. Гэта падар ва-
ла яе ўпэўненасць у сабе.

Sapir-Whorf hypothesis  
n. ling. гіпо тэза Сэпра – Уо рфа

sapling  n. маладо   е дрэ  ва, дрэ  ўца
sapper  n. BrE сапёр-мiнёр
Sapphic  adj. 1. poet. саф  чны; Sapphic 

verse саф  чны верш 2. fml лесб  йскi
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sapphire  n. сапф  р; the sapphire of 
the skies сапф  рны блак  т нябёсаў

sappy  adj. сакав  ты (пра раслiны)
sarcasm  n. сарка  зм; зла  я iро  нiя; кп- 

ны; bitter sarcasm го  ркая iро  нiя
sarcastic  adj. саркасты  чны; deadly 

sarcastic насме  шлiвы, з’е  длiвы; знiшча   льны
sarcophagus  n. (pl. -gi) саркафа  г
sardine  n. сардз  на, сардз  нка 

♦ (packed/crammed) like sardines infml (на-
б  тыя) як се лядцы   ў бо  чцы

sardonic  adj. сардан  чны, зласл  вы; 
пага рдлівы, зневажа  льны; a sardonic expres-
sion з’е  длiвы вы  раз тва  ру

sari  n. са  ры (жаночае адзенне ў Iндыi)
sarky  adj. BrE, infml саркасты чны; She’s 

a sarky little madam. Яна маленькая мадам-
злосніца.

sartorial  adj. fml краве  цкi, краўцо  ў-
скi; sartorial elegance уме  нне апрана  цца; вы -
танчанасць у во  пратцы

sash  n. 1. по  яс 2. ра  ма (акна)
sashay  n. пае  здка, вы  хад (куды-н.)
sash window  n. пад’ёмнае акно  
Sassenach  n. Scot., hum. англiча  нiн
sassy  adj. infml 1. наха  бны, дзёрзкi, раз-

вя  зны 2. бо  йкі, жва  вы
sat  past, p.p. → sit
Sat. пісьмовае скар. ад Saturday субо та
SAT  (скар. ад Standard Assessment Test 

(у ЗША) : I scored 1050 on SAT. Я набраў 
1050 балаў за тэст.

Satan  n. сатана  ; д’я  бал; шайта н
satanic  adj. 1. сатан  нскi, д’я  бальскi; 

satanic infl uence уплы  ў само  га сатаны  ; His 
Satanic Majesty joc. князь це  мры, сатана  ; sa-
tanic rites чо  рная iмша  , паклане  нне сатане   
2. fml. д’я  бальскi, жо  рсткi, зласл  вы; satanic 
energy д’я  бальская эне  ргiя

satanism  n. сатан  зм, культ сатаны  
satanist  n. сатан  ст
satchel  n. су  мка (для кнiг), ра  нец
sated  adj. fml (with) задаво  лены, нато  -

лены, наце  шаны; be sated with food аб’е  с-
цiся; be sated with pleasure наце  шыцца заба -
вамi

satellite  n. спадаро  жнiк; an artifi cial 
satellite шту  чны спадаро   жнiк; a satellite 
town го  рад-спадаро  жнiк; a satellite state кра -
  на-сатэл  т; shoot up/launch a satellite запу с-
ц  ць спадаро  жнiк

satiate  v. fml насыча  ць, здавальня  ць; be 
satiated with smth. быць здаво  леным чым-н.

satin  n. атла  с; a satin dress атла  сная 
суке  нка; satin stitch гладзь (вышыўка)

satire  n. 1. (on) саты  ра; biting satire во  с-
трая саты  ра; a master of political satire ма    й-
стар палiты  чнай саты  ры 2. сатыры  чны твор, 
саты  ра

satiric(al) () adj. сатыры  чны, насме   ш-
лiвы, з’е  длiвы; satirical writers пiсьме  ннiкi-
саты  рыкi; a satirical person насме  шнiк

satirist  n. саты  рык
satirize, BrE -ise  v. высме  йваць; Poli-

ticians are often satirized on TV. Палiтыкаў 
часта высмейваюць на тэлебачаннi.

satisfaction  n. 1. задавальне  нне, 
за даво  ленасць; a feeling of satisfaction па-
чуццё задавальне  ння; get/оbtain/derive satis-
faction from smth. атры  млiваць задавальне   н-
не ад чаго  -н. 2. здавальне  нне (голаду, жа дан-
ня) 3. вы  клiк на дуэ   ль; demand satisfac tion 
патрабава  ць сатысфа  кцыi ♦ to the sats fac tion of 
smb. для чыйго  -н. задавальне  ння

satisfactory  adj. здавальня  ючы; 
a satisfactory explanation здавальня  ючае, пе-
ракана  ўчае/перакана  льнае тлумачэ   нне; bring 
negotiations to a satisfactory conclusion уда -
ла зако  нчыць перамо  вы; The cooking is very 
satisfactory here. Тут вельмi добра гатуюць.

satisfi ed  adj. задаво  лены; feel satis-
fi ed адчува  ць задавальне  нне

satisfy  v. 1. здавальня  ць, задавальня  ць, 
наталя ць; be satisfi ed with smth. быць задаво -
  леным чым-н.; satisfy a request выко  нваць 
про  сьбу; satisfy one’s hunger наталя  ць го  лад; 
I am satisfi ed with your explanation. Я прымаю 
ваша тлумачэнне. 2. прыно   сiць задаваль-
не  нне; ра  даваць; satisfy the ear ла  шчыць слых 
3. адпавяда  ць (чаму-н.); satisfy demands/re-
quirements адпавяда  ць патрабава  нням 4. пе-
рако  нваць; satisfy oneself of smth. перакана  ц-
ца ў чым-н.

satisfying  adj. : а satisfying meal 
 сы  тная яда  ; а satisfying performance до  бры 
спекта  кль

saturate  v. 1. (with/in) прап  тваць, 
напаўня ць, насыча  ць (чым-н.); My shoеs are 
saturated. Мае туфлi прамоклi. 2. chem. ней-
тралiзава  ць

saturated  adj. прамо  клы; saturated 
terrain забало  чаная мясцо  васць, балацяв на

saturation  n. насы  чанасць, насы  ч-
ванне; прамо  чванне

saturation point  n. 1. максi-
ма   ль ная ко  лькасць (месцаў); The market has 
reached a saturation point. Рынак насычаны 
таварамі. 2. chem. кро  пка насычэ   ння
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Saturday  n. субо  та; on Saturday у 
субо  ту; by Saturday да субо  ты

Saturn  n. 1. myth. Сату  рн (бог пасеваў 
i земляробства) 2. astron. Сату  рн (планета)

Saturnalia  n. fml сатурна  лiя; о  ргiя, 
вакхана  лiя; дз  кi разгу   л

saturnine  adj. lit. змро  чны, пану  ры, 
хму  рны; а person of saturnine temper зам к-
нёны, заця  ты чалаве  к

satyr  n. 1. myth. саты   р 2. распу   снiк, юр-
л   вец

sauсe  n. 1. со  ус, прыпра  ва, падл  ўка; ap-
ple sauсe я блычнае пюрэ  2. BrE, infml, dated 
дзёрзкасць; What а sauсe! Якая дзёрзкасць! 
♦ hunger is the best sauce ≅ на гало дны зуб 
усё сма чна

sauce boat  n. со  уснiк
saucepan  n. кастру  ля
saucer  n. (ча  йны) спо  дак; fl ying saucers 

«лята  ючыя тале  ркi»
saucy  adj. 1. дзёрзкi, непачцвы, наха  б-

ны; You, saucy little girl! Ты, дзёрзкае дзяўчо! 
2. infml сты  льны, фарссты, мо  дны; a saucy 
little hat каке  тлiвы капялю  шык

sauerkraut  n. ква   шаная/кслая ка-
пу   ста

sauna  n. са  ўна, ф  нская ла  зня
saunter1  n. прагу  лка, шпа  цыр, паво ль-

ная хада ; take an evening saunter хадз ць на 
вячэ  рнi шпа  цыр

saunter2  v. прагу  львацца, шпацырава  ць, 
прахо  джвацца
saunter away  phr.v. марнава ць, 
растра чваць; saunter away one’s time мар-
нава  ць час

sausage  n. каўбаса  , кілбаса ; сас  ска, 
сардэ  лька ♦ not a sausage BrE, dated, infml 
нiчагу  сенькi, нiчагу  ткi, ні ка  ліўца, нічо  гачкі

sausage dog  n. BrE, infml та  кса 
(сабака)

sausage meat  n. каўба  сны фарш
sausage roll  n. пiражо  к з мя  сам; бу- 

лачка з сас  скай
saute1  п. сатэ  
saute2  v. сма жыць у невял  кай ко  ль-

касцi тлу  шчу
savage1  n. dated дзiку  н; дзіку нка; ва  р-

вар; грубiя  н; грубія нка; хам; ха мка
savage2  adj. 1. dated дз  кі, дзіку нскі, 

ва  рварскi; а savage man дзiку  н; а savage life 
пер шабы  тнае жыццё; а savage temper злы но -
  раў; savage tribes дз  кiя плямёны 2. лю  ты, 
раз’ю  шаны, раз’я траны; а savage attack 
 я  расная ата  ка; savage methods жо  рсткiя ме -

тады; get/grow/turn savage разлютава  цца, 
раз’ю  шыцца, раз’я трыцца

savageness  n. дзiку  нства, ва  р-
варства

savagery  n. жо  рсткасць, лю  тасць; не-
цывілізава насць; relentless savagery бязме  ж-
ная лю  тасць

savanna(h)  n. сава  на
savant  n. fml (выб  тны) вучо  ны; буй-

ны  спецыял  ст у яко  й-н. галiне   ве  даў
save1  v. 1. (from) ратава  ць, вырато  ўваць; 

save smb.’s life вы  ратаваць чыё-н. жыццё; 
save oneself ратава  цца; save smb. the trouble 
of doing smth. пазба  вiць каго  -н. неабхо  д-
насцi раб  ць што-н. 2. экано  мiць, зберага  ць, 
ашчаджа  ць; save time/money экано  мiць час/
гро  шы; save on one’s wages адкла  дваць з зар-
пла  ты; We saved a mile by taking this route. 
Выбраўшы гэтую дарогу, мы скарацiлі шлях 
на мiлю. 3. пакiда  ць, прыберага  ць 4. ахо  ў-
ваць, засцерага  ць; God save you! беражы   вас 
Бог! 5. адбiва  ць нападзе  нне (у футболе) 
♦ save appearances раб  ць вы  гляд, што нiчо -
га не зда  рылася; save against a rainy day 
адклад(в)а  ць на чо  рны дзень; save one’s skin 
ратава  ць сваю   шку  ру
save up  phr.v. адклада  ць, збiра  ць 
(грошы)

save2  prep. dated акрамя  , апрача , за вы  -
няткам чаго -н.; all save him усе  , акрамя   яго  ; 
the last save one перадапо  шнi; save and ex-
cept за выключэ   ннем

save3  conj. dated акрамя   таго  , што; I know 
nothing save that he returns. Я не ведаю нiчо-
га, акрамя таго, што ён вяртаецца.

saver  n. укла  дчык (банка)
saving1  n. 1. ашчаджэ  нне, экано  мiя; 

а saving of time/on money вы  йгрыш у ча  се/
эка но  мiя гро  шай 2. pl. savings зберажэ  ннi

saving2  adj. экано  мны, ашча  дны; а sav-
ing housekeeper экано  мная гаспады  ня; sav-
ing grace стано  ўчая я  касць, што перавыша  е 
недахо  пы; Generosity is his saving grace. За 
велiкадушнасць яму можна прабачыць усё.

savings account  n. раху  нак 
(у ашчадным банку)

savings bank  n. ашча  дны банк; 
ашча  дная ка  са

savior  AmE = saviour
saviour  n. 1. выратава  льнiк; выратава  ль-

нiца 2. the Saviour relig. Iсу  с Хрысто  с, Зба ў-
ца, Збавцель

savoir faire  n. франц. вынахо  д-
лiвасць, уме  нне выхо  дзiць з ця  жкага стано  -
вiшча; вы  трымка, такт
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savor1  AmE = savour1

savor2  AmE = savour2

savory1  n. bot. чабо  р
savory2  AmE = savoury
savour1  n. 1. смак, пры  смак; пах; His 

views have a savour of fanatism. У яго погля-
дах ёсць нейкi фанатызм. 2. ціка  васць, 
вастрыня  ; Life seems to have lost some of its 
savour. Жыццё, здаецца, страцiла цiкавасць.

savour2  v. 1. смакава  ць, атры  млiваць за-
давальне  нне (ад паху, смаку i да т.п.) 2. (of) 
мець смак; The soup savours of onion. Суп 
пахне цыбуляй; savour of smth. fml мець ры -
сы/прыкме  ты чаго -н.

savoury  adj. 1. салёны; во  стры (пра 
стравы) 2. апеты  тны, сма  чны; savoury food 
сма  чная е  жа 3. прые  мны, прыва  бны; not a 
very savoury reputation няпэ  ўная рэпута  цыя; 
not a very savoury district непрыго  жы раён

savvy1  n. infml ке  млiвасць, здаро  вы сэнс; 
political savvy палiты  чны во  пыт

savvy2  v. infml ке  міць, ця  міць, здага  д-
вацца, куме  каць; savvy? дайшло ? сця міў?; no 
savvy не дайшло 

saw1  n. пiла   , п  лка; а circular saw цырку-
ля   рка

saw2  v. (sawed, sawn) пiлава  ць; пілава цца; 
рэ  заць; This kind of wood saws easily. Гэтая 
драўніна лёгка пілуецца.
saw down  phr.v. спiлава  ць
saw off  phr.v. адпiлава  ць
saw up  phr.v. распiлава  ць

saw3  past → see
sawdust  n. ап  лкi; пілав  нне ♦ knock/

let the sawdust out of smb. збiць го  нар з каго  -н.; 
раскры  ць чыю  -н. су  тнасць

sawmill  n. тарта  к
sawn  p.p. → saw2

sawyer  n. лесару  б, п  льшчык, дрывасе  к
sax  n. infml (скар. ад saxophone) сак-

сафо  н
Saxon1  n. 1. hist. сакс 2. саксо  нец
Saxon2  adj. саксо  нскi; Saxon tribes 

саксо  нскiя плямёны
Saxonic  adj. 1. саксо  нскi 2. а  нгла-

саксо  нскi
saxophone  n. mus. саксафо  н
saxophonist  n. саксафан  ст
say1  n. 1. выка  званне, ду  мка; сло  ва; have 

one’s say выка  зваць ду  мку 2. аўтарытэ  т, уп лы  ў 
♦ have a say in the matter мець уплы  ў у не й-
кай спра  ве; I have no say in this matter. Я не 
вырашаю гэтае пытанне.

say2  v. (said) 1. гавары  ць, каза  ць; say noth-
ing маўча  ць; Say no more! Нi слова больш! 
Хопiць!; He is said to be a good singer. Ка-
жуць, што ён добры спявак; The clock says 
6 o’clock. Гадзiннiк паказвае 6 гадзiн. 2. вы-
ка зваць ду  мку, лiчы  ць, меркава  ць, дапуска  ць; 
I should say я лiчу; there is no saying! xто 
ведае!; Let’s take any writer, say Scott. Давайце 
возьмем любога пiсьменнiка, скажам Скота; 
What do you say to a trip to Kent? Як наконт 
таго, каб паехаць у Кент? 3. све  дчыць, прыво -
  дзiць до  казы; say smth. for/against выка  з-
вацца за/су   праць 4. дэкламава  ць, прамаўля  ць 
на па  мяць; say one’s lessons паўтара  ць уро  кi; 
say a prayer мал  цца ♦ before you could/can 
say Jack Robinson ≅ ра  птам, знячэ  ўку, зняна  ц-
ку, неспадзе  ўкі; I say! infml паслу хай!; it goes 
without saying само   сабо  й зразуме  ла; I’m 
sorry to say на жаль; let us say напры  клад; 
I should say so! вядо  ма, дз  ва што!; the less/
least said the better чым менш слоў, тым 
лепш; never say die не ве  шай нос; to say 
nothing of smth. не гаво  рачы ўжо пра што-н.; 
that is to say гэ  та зна  чыць; they say гаво -
раць; you don’t say! infml што ты ка  жаш! не 
кажы  ! (выражае здзiўленне)

saying  n. 1. афары  зм; пры  маўка; as the 
saying goes/runs/is як гаво рыцца/ка жуць 
2. вы ка  званне; doings and sayings сло  вы i 
спра  вы; it needs no saying само   сабо  й 
зразуме  ла

say-so  n. infml зага д, распараджэ нне 
♦ on smb.’s say-so па чым-н. зага дзе

scab  n. 1. струп 2. парша  , каро  ста 3. infml 
штрэйкбрэ   хер

scabbard  n. но  жны (збро і)
scabies  n. med. каро  ста
scads  n. pl. infml вял  кая ко  лькасць, ма -

са, ку  ча, гру  да; scads of money ку  ча гро  шай
scaffold  n. 1. пла  ха, эшафо  т; go to 

the scaffold iсц   на пла  ху, быць пакара  ным 
2. рыштава  ннe

scaffolding  n. рыштава  ннe
scald1  n. апёк (кiпенем)
scald2  v. апа  рваць (кiпенем), апяка ць; 

scalded cream заварны   крэм; be scalded to 
death памiрa  ць ад апёкаў

scalding  adj, adv: scalding tears гару   -
чыя слёзы; scalding sun пяку  чае со   нца; It’s 
scalding hot. Нязносна горача.

scale1  n. 1. луска  , лускав  нка; a lizard’s 
scale луска   я   шчаркi 2. то   нкi слой, плёнка, 
ша луп  нне; scrape off scale саскраба   ць ша-
луп  нне 3. на   кiп (на чайнiку) 4. зубны    ка  -
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мень ♦ remove the scales from the eyes рас-
плю   шчыць во   чы (на рэальны стан спраў); 
Scales fell from his eyes. Заслона спа ла з яго 
вачэй.

scale2  v. 1. здыма ць шалупнне, луску  і 
да т.п. 2. здыма ць зубны  ка мень

scale3  n. 1. шкала  ; Fahrenheit scale шка-
ла   Фарэнге  йта; а wave-length scale шкала   
хва  ляў (пра радыё); а scale of wages шкала   
зарпла  ты 2. машта  б, паме  р; on a large scale у 
вял  кiм паме   ры; on a world scale у сусве  т-
ным машта  бе 3. ле  свiца; be high in the social 
scale займа  ць высо  кае стано  вiшча ў грама   д-
стве 4. mus. га  ма; practise scales iгра  ць га  мы 
5. машта  бная лiне  йка; to scale па машта  бе

scale4  v. fml падыма  цца, узла  зiць (так-
сама перан.); scale a mountain узбiра  цца на 
гару 
scale down  phr.v. скарача  ць; 
scale down imports паступо  ва скарача  ць   м-
парт; scale down prices знiжа  ць цэ   ны
scale up  phr.v. паступо  ва павял  ч-
ваць, падвыша  ць; scale up production па-
шырa  ць вытво  рчасць; scale up taxes падвы-
ша  ць пада  ткi

scales  n. pl. 1. ва  гi, ша  лi; That victory 
turned the scales in our favour. Тая перамога 
вырашыла вынiк справы на нашу карысць; 
а scales weight г  ра 2. the Scales astron. Ша  лi 
(знак задыяка) 3. the Scales astrol. Ша  лi 
(знак задыяка; чалавек, які нарадзіўся пад 
гэтым знакам) ♦ tip the scale(s) at smth. 
 infml выраша  ць кане  ц спра  вы

scallop  n. 1. ство  ркавая ра  кавiна; фо   р-
мачка ў вы  глядзе ра  кавiны (для запякання 
рыбы) 2. во  страя стра  ва з ву  стрыц (пры-
гатаваная ў ракавiне рыбы-грабянька); эс-
кало  п; сма  жаная бу  льба ў це  сце

scallywag  n. BrE, infml ло  дар, гуль-
та  й, лайда  к, абібо   к; You naughty little scally-
wag! Ты малы непаслухмяны гультай!

scalp1  n. 1. ску  ра чэ  рапа; a hairless 
scalp лы  сы чэ  рап 2. скальп ♦ be after smb.’s 
scalp быць агрэс  ўна настро   еным да каго -н.; 
have smb.’s scalp перамагчы   каго  -н. (у спрэч-
цы); адпо  мсцiць каму  -н. (за крыўду)

scalp2  v. 1. скальпава  ць; абрaза  ць ко рат-
ка валасы   2. рэ  зка крытыкава  ць (каго-н.)

scalpel  n. ска  льпель
scaly  adj. пакры  ты лускав  най, лускава -

ты; пакры  ты на  кiпaм, iржo  й; scaly with rust 
iржа  вы

scam  n. infml жу  льнiцтва, круце  льства, 
ашука  нства, махля  рства

scamper1  n. ху  ткi бег, прабе  жка; 
a scamper through the city ху  ткi агля  д го -
рада; go for/take/have a scamper прабе  гчыся

scamper2  v. не  сцiся; бе  гчы стрым-
гaлo  ў; scamper up the steps ляце  ць па пры-
сту  пках; The children scampered away through 
the door. Дзеці шмыгнулi праз дзверы.

scampi  n. pl. BrE вял  кiя крэве  ткi
scan1  n. 1. ува  жлiвае i падрабя  знае вы-

вучэ  нне, п  льны разгля  д 2. comput. праго  н, 
по  шук, прагля    д; after/at a single scan за адз  н 
праго  н

scan2  v. 1. разгляда  ць, ува  жлiва глядзе  ць; 
вывуча  ць, падрабя  зна разбiра  ць; scan smb.’s 
face ува  жлiва ўзiра  цца ў чый-н. твар; scan a 
book closely ува  жлiва ўчы  твацца ў кн  гу 
2. прагляда ць, прабяга  ць вачы  ма; scan the 
bill прагляда  ць аф  шу 3. comput. скан  раваць; 
прагляда  ць, правяра  ць. 4. скандз  раваць; чы-
та  ць рытм  чныя ве   ршы; scan a poem скандз -
  раваць верш; This verse won’t scan. У гэтым 
вершы няма памеру.

scandal  n. 1. сканда  л; га  ньба; cause/
hush up a scandal учыня  ць/замя  ць сканда   л 
2. плёткi, зласло   ўе; spread scandal распаў-
сю   джваць плёткi, плятка  рыць

scandalize, BrE -ise  v. абура  ць; 
бянтэ жыць, шак  раваць; She was scandalized 
by his misconduct. Яна была абурана яго кеп-
скімі ўчынкамi.

scandalous  adj. 1. сканда  льны, га-
не  бны, абура льны; scandalous behaviour га-
не  бныя паво  дзiны 2. паклёпнiцкi; scandalous 
rumours паклёпнiцкiя чу  ткi; scandalous ton-
gues злы  я язык  

Scandinavian1  n. скандына  ў, 
скандына  вец; скандына  ўка; the Scandina-
vians скандына  вы

Scandіnavian2  adj. сканды-
на   ў скi

scanner  п. comput. ска  нер, скан  рую-
чая прыла  да

scant  adj. 1. недастатко  вы, мiзэ  рны; be 
of scant breath задыха  цца; be of scant speech 
быць скупы  м на сло  вы; do scant justice 
несправядл  ва ста  вiцца (да каго-н., чаго-н.), 
недаацэ  ньваць (што-н., каго-н.); scant atten-
dance ке  пскае наве  дванне; show smb. scant 
hospitality ке  пска прыма  ць каго  -н.; 2. аб ме-
жава  ны, малы  ; scant two hours усяго   дзве 
гадз  ны; He is scant of sense. Яму не хапае 
разважнасцi; We are scant of money. У нас 
канчаюцца грошы.
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scanty  adj. бе  дны, мiзэ   рны, недастат-
ко  вы; scanty vegetation убо  гая расл  ннасць; 
a scanty crop бе дны ўраджа  й; scanty hair рэ  д-
кiя валасы  

scapegoat  n. казёл адпушчэ   ння; He 
was made a scapegoat. З яго зрабiлi казла ад-
пушчэння.

scapula  n. anat. лапа  тка (спіны)
scar1  n. 1. шрам, рубе  ц; глыбо  кая дра  пiна 

(на дрэвах, камянях i да т.п.) 2. глыбо  кi 
след, ра  на; а scar upon one’s good name пля -
ма на рэпута  цыi; Her years in prison left a 
scar. Яе гады ў турме пакiнулi глыбокi след.

scar2  v. 1. пакiда  ць шра  мы, пакiда  ць след; 
а face scarred with sorrow твар, на як  м го  ра 
пак  нула сляды   2. (over) зарубцо  ўвацца (пра 
рану); Will the cut scar over? Парэз заруб-
цуецца?

scarce  adj. 1. бе  дны, мiзэ  рны, неда стат-
ко  вы, дэфiцы  тны; scarce resources бе  дныя 
рэсу  рсы; It was war-time and food was scarce. 
Была вайна, i не хапала прадуктаў. 2. рэ  дкi, 
няча сты; This book is now scarce. Гэтая кніга 
цяпер рэдкасць. ♦ make oneself scarce infml 
уцяка  ць, знiка  ць; стара  цца не трапля  ць на 
 во  чы

scarcely  adv. 1. як то  лькi, ледзь, ле  дзь-
ве; Scarcely had she entered the room when the 
bell rang. Як толькi яна ўвайшла ў пакой, 
зазвінеў званок; I scarcely know him. Я амаль 
не ведаю яго. 2. наўра  д цi; You can scarcely 
expect me to believe that. Наўрад цi трэба ча-
каць, што я паверу ў гэта.

scarcity  n. 1. недахо  п, дэфiцы  т; 
a scarcity of food недахо   п праду   ктаў харча-
ва   ння; a scarcity of labour дэфiцы  т рабо  чых 
рук; a scarcity price павы  шаная цана   ў час 
недахо  пу тава  раў 2. рэ  дкасць; This book is 
scarcity now. Гэтую кнiгу рэдка дзе зной-
дзеш.

scare1  n. спало  х, перапу  д; па  нiка; give 
a sca re пужа  ць, пало  хаць; get a scare пужа  ц-
ца, пало  хацца; raise a scare паднiма  ць па  нiку

scare2  v. пужа  ць; пужа цца; пало  хаць; па-
ло   хацца; scare smb. to death напало   хаць ка-
го   -н. да сме  рцi; He scares easily. Яго лёгка 
напалохаць.
scare away  phr.v. адпу  жваць
scare off [ phr.v. = scare away

scarecrow  n. пу  дзiла (у садзе, га ро-
дзе i да т.п.)

scared  adj. (of) спало ханы, напало ханы, 
напужа  ны; be scared stiff infml мо  цна напу-
жа цца, ве льмі бая цца (чаго-н., каго-н.)

scaremonger  n. панiкёр; пані-
кёрша

scarf  n. (pl. scarves or scarfs) ша  лiк; 
a head scarf ху  стка, хусц  нка; касы  нка

scarify  v. 1. разрыхля  ць зямлю   пе  рад 
сяўбо й 2. med. раб  ць насе  чкi, надрэ   зы

scarlet  adj. пунсo  вы, я  рка-чырво  ны; 
blush scarlet чырване  ць, залiва цца румя  н-
цам; be scarlet with shame чырване  ць ад со  -
раму

scarlet fever  n. med. шкарляты  на
scarlet woman  n. (pl. -women) 

dated, derog. прастыту  тка
scarp  n. круты   адхо н
scarper  v. BrE, infml дава  ць дра  ла, 

дава  ць лататы  
scarves  pl. → scarf
scathing  adj. (about) з’е  длiвы, злы; 

жо  рсткi; a scathing look пага  рдлiвы по  зiрк; 
a scathing remark з’е  длiвая заўва  га

scatter1  n. раск  дванне, ро  скiд; рассе  й-
ванне; a scatter of hailstones градабо й

scatter2  v. 1. раск  дваць, рассыпа  ць; 
scatter seed раск  дваць зярня  ты; scatter sand 
рассыпа  ць пясо  к; Don’t scatter your money 
around. Не пускай грошы на вецер. 2. разга-
ня  ць; расстава цца, разыхо дзiцца; The police 
scattered the crowd. Палiцыя разагнала на-
тоўп; The birds scattered when a shot was fi red. 
Птушкi разляцелiся, калi раздаўся выстрал. 
3. насыпа  ць, усыпа  ць; scatter the fi elds with 
seed засе  йваць пал   4. разбiва  ць, разве  йваць 
(надзеi, планы); All our hopes and plans were 
scattered to the four winds. Усе нашы надзеi i 
планы пайшлi марна.

scatterbrain  n. infml ветраго  н, 
шалахво  ст

scattered  adj. 1. рассы  паны, расцяру ша-
ны, раск  даны 2. паасо  бны, некато  ры; sun-
shine with scattered showers со   нечнае на-
дво   р’е сям-там з л  ўнямi

scatty  adj. BrE, infml малахо  льны; кра ну -
ты, дурнава  ты, ненарма  льны; The noise will 
drive anyone scatty. Ад гэтага шуму любы 
здурнее.

scavenge  v. (for) ко  рпацца, шука  ць 
(што-н.) у адк дах

scavenger  n. жывёліна, пту  шка 
або ры  ба, як   я ко  рмiцца адк  дамi

scenario  n. (pl. -os) 1. (кiна)сцэна -
рый 2. план дзе  янняў; прагра ма iмпрэ зы 
3. лiбрэ  та (оперы, балета i да т.п.)

scenarist  n. сцэнары  ст, кiнадрама-
ту   рг
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scene  n. 1. ме сца дзе яння (у п’есе, рамане 
i да т.п.); The scene is laid in France. Дзеянне 
адбываецца ў Францыi. 2. ме сца (падзеi); the 
scene of operations тэа тр вае нных дзе янняў 
3. вiдо вiшча; пейзa ж, краяв  д; a typical scene 
of English life тыпо вая карцна англ  йскага 
жыцця   4. сцэ  на, сканда  л; make a scene учы-
н  ць сканда л 5. theatre сцэ на, з’я ва; the duel 
scene in “Hamlet” сцэ на дуэ  лi ў «Га млеце»; 
an act of four scenes акт з чатыро  х дзе яў 
6. pl. scenes дэкара цыя; change/shift the sce-
nes мяня ць дэкара цыi ♦ behind the scenes за 
кулсамi; закул  сна; у кулуа рах; behind the 
scenes of politics у палiты чных кулуа рах; be 
on the scene прысу тнiчаць; set the scene (for 
smth.) падрыхтава ць гле бу (для чаго -н.); His 
arrival set the scene for another argument. Яго 
прыезд стаў прычынаю яшчэ адной спрэчкi.

scene designer  n. маста к-дэкара тар
scenery  n. 1. краяв  д, пейза ж; moun-

tain scenery го рны краяв  д 2. theatre декара-
цыi; rolling scenery перасо ўныя дэкара цыi

sceneshifter  n. рабо чы сцэ  ны
scenic  adj. 1. маляўн  чы (краявiд); a sce-

nic route across the Alps маляўнчы марш ру т 
праз А льпы 2. сцэнчны; scenic effects сцэ-
н  ч ныя эфе кты

scent1  n. 1. пах, во дар, духмя насць; the 
scent of fl owers во дар кве так 2. дух  ; She uses 
too much scent. Яна залiшне ўжывае духі. 
3. след (пра паляванне); pick up/lose the scent 
напа сцi на/згуб  ць след ♦ be on the scent iсц 
па сляда х; быць на пра вiльным шля ху; be on 
a false scent iсц   памылко вым шля хам; put/
throw smb. off the scent збiць каго -н. са сле-
ду, з пра вiльнага шля ху; заблы таць каго -н.

scent2  v. 1. адчува ць пах, чуць ню хам; ню -
 хаць; scent spring in the air адчува ць пах 
вясны  ў паве тры 2. зню хваць, праню хваць; 
scent treachery западо зрыць здра ду; scent 
danger адчува ць небяспе ку 3. душы ць, 
надушы ць; а handkerchief scented with lav-
ender насо ўка з па хам лава нды 4. напаўня ць 
па хам/во дарам; The roses scented the whole 
garden. Увесь сад быў напоўнены водарам 
ружаў.

scepter  AmE = sceptre
sceptic  n. ске птык; the sceptic school 

шко ла фiло сафаў-ске птыкаў
sceptical  adj. (of/about) скепты  чны; 

be sceptical of smth. ста вiцца да чаго -н. скеп-
ты чна, сумнява цца ў чым-н.

scepticism  n. скептыцы зм; The 
reports were treated with scepticism. Да дакла-
даў ставiлiся скептычна.

sceptre  n. ск  петр; hold/weild the scep-
tre улада рыць; lay down the sceptre адмо-
віцца ад вярхо ўнай ула ды

schedule1   n. 1. раскла д; гра-
фiк, план, прагра ма; according to/on sched-
ule па раскла дзе; ahead of schedule да тэр мi-
но ва; be behind the schedule адстава ць ад 
пла на 2. спiс, перал  к; катало г 3. AmE раскла д 
ру ху цягніко ў

schedule2   v. раб  ць раскла д, 
планава ць; а scheduled fl ight рэйс па раскла-
дзе; She is scheduled to give a speech. Плану-
ецца, што яна выступiць з прамовай.

schema  n. (pl. schemata) fml 1. схе ма 
2. ling. фiгу ра мо вы

schematic  adj. схематы чны; а sche-
matic representation of smth. схематы чная 
пада ча чаго -н.

scheme1  n. 1. (for) план, прае кт, прагра-
ма; lay a scheme заду мваць, склада ць план 
2. сiстэ ма, структу ра; а colour scheme спа лу-
чэ нне ко лераў 3. iнтры га, махiна цыя ♦ the 
scheme of things стан спра ў

scheme2  v. 1. (for) планава ць, праектава ць 
2. заду мваць (нядобрае), iнтры гава ць; They 
are scheming to get her elected as leader. Яны 
плануюць выбраць яе лiдарам; Her enimies 
are scheming her downfall. Яе ворагi задумва-
юць праваліць яе.

schemer  n. 1. iнтрыга н; інтрыга нка 
2. змо ўнік; змо ўніца

scheming  adj. кава рны, верало  мны, х  т-
ры; scheming rivals х  трыя канкурэ нты

scherzo  n. (pl. -os) mus. ске рца
schism () n. 1. раско л 2. relig. е рась, 

сх  зма 3. се кта
schismatic () adj. 1. раско льнiцкi 

2. relig. ерэты чны
schizoid  n. med. шызафрэ  нiк, шызо iд
schizophrenia  n. med. шыза-

фрэн  я
schizophrenic  adj. шызафрэ-

н  чны
schmaltz  n. infml зал  шне сентымен-

та  льная му зыка або  лiтарату рны твор; 
a schmaltz artist кампаз  тар або  пiсьме ннiк, 
як   п  ша зал  шне сентымента льныя тво ры

schnapps  n. шнапс; гарэ лка
schnitzel  n. шн  цаль
scholar  n. 1. навуко вец, дасле дчык; асо -

ба з вялкімі ве дамі (звычайна гуманiтарных 
навук); a Greek history scholar дасле дчык 
грэ часкай гiсто  рыi 2. стыпендыя т
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scholarly  adj. дасле дчы; навуко вы; 
a scholarly approach навуко вы падыхо д; He’s 
а scholarly type. Ён з навукоўцаў.

scholarship  n. 1. стыпе ндыя; win 
а scholarship атрыма ць стыпе ндыю 2. адука-
ва насць, вучо насць, навуко васць; a teacher 
of great scholarship шыро  ка адукава ны вы-
кла дчык

scholastic  adj. fml 1. шко льны, 
наста ўнiцкi; scholastic achievements шко ль-
ныя дасягне ннi 2. схаласты чны, фарма льны; 
scholastic theology схаласты чная тэало гiя; 
dull scholastic reports ну дныя сухя дакла ды; 
а scholastic manner педанты чная мане ра

school1  n. 1. шко ла; a primary/secondary 
school пачатко вая/сярэ дняя шко ла; a public/
private school прыва тная шко ла; an art scho ol 
шко ла маста цтваў 2. шко ла, заня ткi; go to 
school вучы цца ў шко ле; leave school зако н-
чыць шко лу; School begins at 9.00. Заняткi 
пачынаюцца a 9 гадзіне. 3. факультэ т унiвер-
сiтэ та; the law school юрыды чны факультэ  т 
4. кiру нак, шко ла (у навуцы, мастацтве i 
да т.п.) 5. : a school of life жыццёвы во пыт 
♦ a school of arts AustralE се льскі клуб; 
a school of thought шко ла аднаду мцаў

school2  n. кася к (рыбы); a school of 
whales чарада  кiто ў

school3  v. стры млiваць, дысцыплінава  ць; 
school oneself in patience трэнiрава  ць цяр-
пе  н не; school one’s tongue вучы цца не га ва-
ры ць лшняга; school oneself into a habit на-
бы ва ць звы чку; school а horse аб’язджа ць 
каня 

school age  n. шко льны ўзрост; scho ol 
age children дзе  ці шко льнага ўзро сту

schoolboy  n. шко льнiк; schoolbоy 
slang шко льны жарго н; schoolboy mischief 
шко льнае сваво  льства

schooldays  n. pl. шко льныя гады ; in 
my schooldays кал   я вучы ўся ў шко ле

schoolfellow  n. аднакла снiк, адна-
ка шнiк

school friend  n. шко льны ся бар; 
шко  льная сябро  ўка

schoolgirl  n. шко льнiца, вучанца
schoolhouse  n. буды нак шко лы 

(асаб ліва вясковай)
schooling  n. адука цыя, навуча нне; free 

schooling бяспла тная адука цыя; He hаd very 
little schooling. Ён мала вучыўся.

school leaver  n. BrE выпускнк шко лы
school-marm  n. derog. шко льная 

наста ўнiца, яка я лю бiць павуча ць

schoolmaster  n. dated шко льны 
наста ўнiк

schoolmate  n. = school friend
schoolmistress  n. dated шко ль-

ная наста ў нiца
schoolroom  n. кла сны пако й
schoolteacher  n. шко льны наста ў-

нік; шко льная наста ўнiца
schooner  n. 1. шху на 2. фужэ р для шэ-

ры-брэ ндзі; AmE вял  кi пiўны  ке ліх
schwa  n. ling. нейтра льны гало сны гук
sciatica  n. med. паясн  чна-крыжавы  

радыкул  т, iшыя с
science  n. 1. наву ка; natural/exact sci-

ences прыродазна ўчыя/дакла дныя наву кi; 
а man of science навуко вец 2. уме нне, тэхн  ч-
насць; blind smb. with science здзiўля  ць ка-
го  -н. сва  мi ве дамi (асаблiва тэхнiчнымi); In 
this game you need more science than strength. 
У гэтай гульнi патрабуецца больш спрыту, 
чым сiлы. ♦ the science of self-defence бокс; 
са м ба; the nоble science joс. бокс; фехта ва н не

science fi ction  n. навуко вая фанта с-
тыка

scientifi c  adj. 1. навуко вы; а scien-
tifi c discovery навуко вае адкрыццё; а scien-
tifi c researcher навуко вы дасле дчык 2. sport 
вы со кага кла са, тэхн  чны; scientifi c boxing 
бокс высо кага кла са

scientist  n. навуко вец (у дакладных 
навуках); а research scientist навуко вы 
 су працо ўнiк, як   займа ецца дасле дчыцкай 
 пра цай

sci-fi   n. infml = science fi ction
scintilla  n. fml кро пля; скра; not a scin-

tilla of smth. нi кро плi чаго  -н.; not a scintilla 
of truth нi кро плi пра ўды; speak without 
a scintilla of animation гавары ць без уся кага 
натхне ння

scintillate  v. 1. зiхаце ць; блiшчэ  ць; 
бл  скаць; Diamonds scintillate. Дыяменты 
зiхацяць. 2. выпраме нь ваць; Her eyes scintil-
lated. Яе вочы блiш чэлi (ад радасцi).

scintillating  adj. блiску чы, зiхатл -
вы, iскры сты; дасц  пны; You were scintillating 
on TV last night. Ты ўчора блiскуча выступiў 
на тэлебачаннi.

scion  n. 1. fml нашча дак, пато мак; а sci-
on of an ancient house нашча дак старажы  т-
нага ро ду 2. bot. па сынак (раслiны)

scissors  n. pl. нажн  цы ♦ scissors and 
paste літарату рная кампiля цыя
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sclerosis  n. med. (pl. scleroses) 
скле ро з

scoff1  n. насме шка, здзек, глумле нне; 
сарка зм; scoffs and jeers з’е длiвыя насме шкi 
i шп  лькi

scoff2  v. (at) насміха цца, здзе кавацца; 
scoff at other people’s beliefs асме йваць ве ру 
 ншых людзе й

scold  v. fml ла яць; ла яцца; свары цца; 
scold a naughty child ушчува  ць непаслухмя-
нае дзiця 

scolding  n. вымо ва; catch a scolding 
атрыма ць вымо ву; give a scolding зрабць 
вы мо ву

scone  n. ячме нны або    пшан  чны пра с-
начо к

scoop1  n. 1. шу флiк, лы жачка (для цукру, 
мукi i да т.п.); чарпачо к (для вадкасцi); med. 
лы жачка, ко ўшык 2. чэ  рпанне, зачэ  рпванне; 
in/at one scoop, with a scoop адны м ма хам; 
за адз  н раз; адны м захо дам 3. the scoop 
AmE, infml сенсацы йная навiна  (якая з’явi-
лася ў якой-н. газеце раней, чым у iншых)

scoop2  v. 1. капа ць, выко пваць 2. чэ р-
паць, зачэ рпваць; зграба ць, збi ра ць (шуфлi-
кам) 3. AmE, infml адхапць вялкія гро шы; 
scoop a large profi t адхап  ць ка  вал 4. дру ка-
ва ць сенсацы йную навiну  (раней за iншых) 
♦ scoop the pool infml заграба стаць уве сь 
прыбы так

scoot  v. infml бе гчы ве льмі ху тка; змы ва ц-
ца, уцяка ць; Get out of here! Scoot! Выбiрайся 
адсюль! Змывайся!

scooter  n. 1. ску тар, мотаро  лер 2. дзiця -
чы самака т

scope  n. 1. магчы масць, по ле дзе яння; 
прасто р; This job gives him plenty of scope for 
his abilities. Гэтая праца дае яму магчымасць 
разгарнуцца. 2. машта б, разма х, сфе ра (дзей-
насцi), ахо п; кругагля  д; He has a mind of wide 
scope. У яго шырокi кругагляд; It’s beyond my 
scope. Гэта за межамi маёй кампетэнцыі.

scorch  v. 1. абпа льваць; прыпа льваць; 
падсма льваць; I scorched my shirt when I was 
ironing. Я прыпалiў кашулю прасам. 2. высу ш-
ваць; спа льваць; The grass looked scorched 
 after the heat. Трава выглядала высахлай па-
сля спякоты.

scorcher  n. infml 1. спяко тны дзень; 
Whew! It’s a real scorcher today. Цьфу! Але i 
спякота сёння! 2. што-н. небыва лае, ашалам-
ля льнае; She is a scorcher! Яна проста аша-
ламляльная!

scorching  adj. пяку чы; гара чы, спяко т-
ны; It’s scorching hot today. Сёння нязносная 
гарачыня.

scorch mark  n. падпа лiна, прыпа-
ленае ме сца

score1  n. 1. лiк; лiк ачко ў (у гульнi); keep 
the score ве сцi лiк; make a score of 50 points 
набра ць 50 ба лаў 2. ме тка, зару бка, рубе ц 
3. два дзяся ткi; two score and ten пяцьдзяся т; 
scores of people шмат людзе й 4. mus. пар-
тыту ра ♦ on more scores than one па шматл -
кiх прычы нах; on this score на гэ ты конт, у гэ -
 тых адно сiнах; play/settle old scores зво дзiць 
стары я раху нкi; раскв  твацца

score2  v. 1. ве сцi лiк (у гульнi); набiра ць 
ачк, ба лы; score a goal заб  ць гол; She scored 
100 in the test. Яна набрала 100 балаў за тэст. 
2. зал  чваць (ачкi) 3. дабiва цца по спеху; 
The programme scored a real hit with the pub-
lic. Праграма мела вялiкi поспех у публiкi. 
4. дра паць, раб  ць зару бкi
score off  phr.v. атрыма ць верх (над 
кiм-н.); It’s easy to score off that poor silly 
woman. Вельмi лёгка збiць з панталыку гэ-
тую дурнiцу.
score out [ phr.v. выкрэ  слiваць
score through  phr.v. = score out

scorer  n. 1. лiчы льнiк ачко  ў, маркёр 
2. iгро к, гуле  ц, як   забiва е мяч; а ўтар го ла

scorn1  n. 1. (for) пага рда, грэ баванне; 
show one’s scorn ста вiцца з пага рдаю, грэ ба-
ваць; hold smb. in scorn пагарджа ць кiм-н. 
2. аб’е кт пага рды; laugh smb. to scorn высме й-
ваць каго -н., паднiма ць каго -н. на смех; He is 
the scorn of his friends now. Сябры ставяцца 
да яго цяпер з пагардаю. ♦ pour/heap scorn 
on smb. вылiва  ць на каго -н. сваю   пага рду

scorn2  v. 1. пагарджа ць, ста вiцца з пага р-
даю 2. fml адхiля ць, адмаўля цца (ад ча го-н.); 
scorn smb.’s advice грэ баваць чыёй-н. па радаю

scornful  adj. (of) пага рдлiвы; She was 
scornful of our efforts. Яна пагардлiва ставiла-
ся да нашых намаганняў.

Scorpio1  n. 1. astron. Скарпiён (су-
зор’е) 2. astrol. Скарпiён (знак задыяка; чала-
век, які нарадзіўся пад гэтым знакам)

scorpion2  n. 1. скарпiён; з’е  длiвы ча-
лаве к 2. the Scorpion astron. Скарпіён (су-
зор’е) 3. the Scorpion astrol. Скарпіён (знак 
задыяка; чалавек, які нарадзіўся пад гэтым 
знакам)

Scot  n. шатла ндзец; шатла ндка
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Scotch1  n. 1. шатла ндскае в  скi 2. : Do 
you want a Scotch? Не хочаш чарку віскі?

Scotch2  adj. шатла ндскi
scotch3  v. выво дзiць са стро ю; абясшко дж-

ваць; спыня ць, знiшча ць (што-н.); scotch a 
mu tiny задушы ць паўста нне; scotch a snake 
вы  р ваць джа  ла ў змя  ; scotch a rumour спы-
нць чу  ткі (пра што-н.)

Scotch broth  n. BrE я чны кру пнiк, 
панца к (з гароднiнай)

Scotch cap  n. шатла ндская ша-
пачка, берэ т

Scotch egg  n. яйцо  па-шатла ндску 
(запечанае ў каўбасным фаршы)

Scotchman  n. (pl. -men) шатла н-
дзец (у мове нешатландцаў) ♦ Flying Scotch-
man экспрэ с «Ло ндан – Эдынбург»

Scotch mist  n. густы  тума н з iмгло ю
Scotch tape  n. «скотч» (лента для 

склейвання), кле йкая сту жка
Scotch terrier  n. шатла ндскi тэр’е р 

(сабака)
Scotchwoman  n. (pl. -womеn) 

шатла ндка (у мове нешатландцаў)
scot free  adj. infml цалю сенькі, цэ лы, 

цалю ткі ♦ go/get off scot free вы йсцi сухм з 
вады 

Scotland Yard  n. Ско тланд-Ярд
Scots  adj. шатла ндскi; a Scots accent 

шатла  ндскi акцэ  нт; the Scots Guards шат-
ла н д скi гвардзе йскi полк

Scottish  adj. шатла ндскi; Scottish danc-
ing шатла ндскi та  нец

scoundrel  n. dated няго днiк, падлю  -
 га; a regular scoundrel страшэ  нны няго днiк

scour1  n. чы стка, мыццё; Give the pan a 
good scour. Добра пачысці патэльню.

scour2  v. скабл  ць, чы сцiць, шарава ць, 
скрэ бцi; scrub and scour наво дзiць пара дак; 
scour clean адмывa  ць дачы ста
scour out  phr.v. адскраба  ць, ад-
чышча ць

scourge  n. 1. ка ра, бяда , няшча сце, на-
па сць; the scourge of war бяда , вы кліканая 
вайно ю; the divine scourge бо жая ка ра 2. fml 
бiзу н, пу га ♦ the white scourge туберкулёз, 
сухо  ты

Scouse  n. BrE, infml 1. лiверпу лец 
2. лiверпу льскi дыяле кт

scout1  n. 1. the Scouts ска ўты (дзiцячая і 
юнацкая арганiзацыя, узнiкла ў Англii) а boy 
scout бойска ўт 2. раз ве дчык; разве дчыца; 
а geological scout гео лагаразве дчык; а talent 
scout шука льнiк та лентаў 3. разве дка; по-

шукi; go on the scout iсц   ў разве дку; be on 
the scout for smth. шука ць, адшу кваць што-н. 
4. выве дніцкі самалёт або  карабе ль

scout2  v. (for) раб  ць разве дку, разве д-
ваць
scout around  phr.v. (for) шу-
ка  ць (каго-н./што-н.)

scowl  v. (at) 1. сярдз  та глядзе ць, кiда ць 
зло сны по зірк; He scowlеd me down. Ён сяр-
дзiта паглядзеў на мяне. 2. хму рыцца, насу п-
лiвацца

scrabble  v. 1. скрэ бціся 2. кара бкацца; 
адча йна змага цца; scrabble for a living бцца, 
як ры ба аб лёд

scraggy  adj. derog. сухарля  вы, худа-
со  чны

scramble  v. 1. кара скацца, узбiра ц-
ца; праціска цца, прабiра цца; scramble over a 
wall перала зiць це раз сцяну ; scramble among 
rocks кара скацца па ска  лах 2. (for) зма га цца 
(каб захапiць што-н.); scramble for one’s liv-
ing з ця жкасцямi зарабля ць на жыццё 3. бо ў-
таць, узбо ўтваць; scramble eggs рабць яе ч-
ню-баўту ху

scrap  n. 1. шмато к, абры вак; вы разка (з 
газеты, часопіса i да т.п.); There is not a 
scrap of truth in it. У гэтым няма i долi 
праўды. 2. pl. scraps аб’е дкi; абрэ зкi 3. уты ль; 
металало м; скрап

scrape1  n. 1. скабле нне, скрабе нне; give 
a carrot a scrape скрэ  бцi мо ркву 2. дра пiна; 
get a scrape on one’s elbow абадра ць ло каць 
3. dated непрые мная сiтуа цыя, бяда  ♦ а scra pe 
of the pen ро счырк пяра ; get into a scrape 
тра пiць у не рат; get out of scrape вы круцiцца 
з непрые мнага стано  вiшча

scrape2  v. 1. скрэ  бцi, скабл  ць; адчы-
шча ць; scrape a plate вы лізаць усё да кро  плi; 
scrape one’s chin with a razor infml гал  цца 
2. (against/on) абдзiра ць; scrape one’s knеe 
against a stone абдзе рцi кале на аб ка мень 3. : 
scrape a living канцы  стачы ць; scrape and 
save адкла дваць па капе ечцы ♦ scrape home 
з ця жкасцямi дасягну  ць сваёй мэ ты
scrape by [phr. v. сяк-так пе рабi-
ва  цца; адо льваць з ця жкасцямi; He can scra pe 
by in German. Ён сяк-так размаўляе па-ня-
мецку.
scrape off [ phr.v. саскраба  ць, са-
скрэ бваць
scrape out [ phr.v. выскраба ць, вы-
скрэ бваць
scrape through  phr.v. працiска  ц-
ца, прала зiць; She scraped through her exam. 
Яна з грахом папалам вытрымала экзамен.
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scrape up [phr.v. наскраба ць, на-
скрэ бваць; збiра ць з ця жкасцямi; Can you 
scrape up enough money for a holiday? Ты 
можаш наскрэбцi дастаткова грошай на ад-
пачынак?

scraper  n. скрабо к; ско бля, струг
scrap heap  n. сме тнiк, зва лка ♦ be 

on the scrap heap infml быць непатрэ бным; 
throw smth. on the scrap heap infml вы кі-
нуць на сме тнік

scrap iron  n. металало м, жале знае 
лама чча

scrap paper  n. макулату рная 
папе ра, макулату ра

scrappy  adj. 1. шматко вы; ла пiкавы 
2. аб ры вачны; а scrappy speech няскла дная 
пра мо ва; а scrappy lecture блы таная ле кцыя

scratch1  n. 1. дра пiна; without a scratch; 
без (а)нiя  кай шко ды; без дра пінкі; It’s only/
just a scratch. Гэта толькi драпiна. 2. пачу х-
ванне, дра панне 3. скрып, чы рканне; the 
scratch of the pen on the paper скрып пяра  
на папе ры 4. крамзо ля; He writes a miserable 
scratch. У яго вельмi кепскi почырк (не раз-
борлiвы). ♦ be/come up to scratch быць на 
нале жным узро ўнi; start from scratch пачы-
на ць з нуля , пачына ць на го лым ме сцы

scratch2  v. 1. дра паць, дра пацца; чу-
хаць, чу хацца 2. скрыпе ць (пра пяро) 3. чы р-
каць сярн  чкаю ♦ scratch one’s head infml чу-
хаць паты лiцу, заду мвацца; scratch my back 
and I will scratch yours ≅ ла ска за ла ску, 
паслу  га за паслу гу
scratch along  phr.v. зво дзiць 
канцы  з канца мi, перабіва цца
scratch away [phr.v. выкрэ  слi-
ваць; саскраба ць
scratch off [ phr.v. = scratch away
scratch out [ phr.v. = scratch away
scratch up [ phr.v. назбiра ць, на-
запа сiць (грошай)

scrawl  v. пiса ць ху тка i неразбо рлiва; 
крэ м заць, крамзо лiць; пiса ць як ку рыца ла паю

scream1  n. 1. вiск, в  скат, пранзлiвы 
крык; screams of laughter вы бух сме ху 2. infml, 
dated паце ха; He’s a perfect scream. Ён проста 
пацеха.

scream2  v. вiшча  ць, верашча  ць; кры-
ча  ць, ускры кваць; scream for help прас  ць 
рату нку; scream with laughter смяя цца да 
зня мо гi

screaming  adj. 1. пран  злiвы, рэ зкi, 
вісклвы, вiскатл  вы 2. незвыча йны, над-

звыча йны; а screaming success ашаламля ль-
ны по спех

screech  v. (with) хры пла або  вiсклва 
крыча ць; screech with pain лямантава ць ад 
бо лю; The owl screeched. Сава завухкала. 
The brakes screeched, and the car suddenly 
stop ped. Тармазы зарыпелi, i машына рэзка 
спынiлася.

screen1  n. 1. шы  рма, засло  на; шчыт; 
а folding screen складна  я шы  рма; а smoke 
screen дымава  я засло  на; under the screen of 
night пад начны м по крывам; put on a scre en 
of indifference зраб  ць абыя  кавы вы  гляд 
2. эк ра  н; кiно  ; а thin screen пло  скi экра  н; 
put a play on the screen экранiзава  ць п’е  су; 
show a fi lm on the screen выпуска  ць фiльм 
на экра  н

screen2  v. 1. (from) засланя ць, загарo дж-
ваць, прыкрыва ць; абараня  ць; The sun was 
screened by clouds. Хмары засланілi сонца. 
2. хава ць, уто йваць; screen smb.’s faults уто й-
ваць чые -н. памы лкi 3. экранiзава  ць; пака з-
ваць фiльм на экра не; здыма цца ў кiно ; 
screen well мець по спех у кiно  4. прасе йваць 
(пясок) 5. правяра ць; All applicants are 
screened for security. Усiх, хто падаў заяву, 
правяраюць на добранадзейнасць.

Screen Actors Guild  n. Г ль-
дыя кінаакцёраў (у ЗША)

screening  n. 1. пака з фльма або  тэ ле-
прагра мы 2. адбо р, праве рка; а screening 
pro cedure працэду ра праве ркi

screenplay  n. (кiна)сцэна рый
screen test  n. про ба на ро лю
screen-wiper  n. шклоачышча ль-

нiк (ветравога шкла), дво рнiк (аўтамабiля)
screenwriter  n. сцэнары ст; кi на-

драмату рг; тэледрамату  рг
screw1  n. 1. шру ба; га йка; tighten the 

screw зацiска ць, закру чваць га йку 2. паваро т 
шру бы; адкру чванне, адшрубо  ўванне; give 
a screw круц  ць, шрубава ць ♦ he has a screw 
loose у яго клёпкi нестае  ; put the screw(s) on 
(smb.) прымуша ць, прыцiска ць (каго-н.)

screw2  v. круцць, шрубава ць; screw 
home зашрубо ўваць да канца  ♦ screw smth. 
out of smb. вымага ць што-н. у каго  -н.; screw 
into smb.’s favour уле зцi да каго -н. у даве р; 
have one’s head screwed on the right way 
≅ мець галаву  на пляча х
screw off  phr.v. адкру чваць; адкру ч-
вацца; адшрубо  ўваць; адшрубо ўвацца
screw on [ phr.v. прыкру чваць, пры-
шрубо  ўваць
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screw up [ phr.v. 1. закру  чваць, за-
шрубо ўваць 2. змо ршчваць (твар) ♦ screw 
up one’s eyes прыжму рвацца; screw up one’s 
courage набра цца адва гі

screwdriver  n. адвёртка
scribble1  n. крамзо лi; мазня  , мазанна
scribble2  v. пicа ць неакура тна, пicа  ць 

спяша ючыся; крэ мзаць, крамзо  лiць, чы ркаць
scribbler  n. iron. піса ка, пэ цкаль
scribbling block  n. ната тнiк
scrimp  v. экано міць; scrimp and save 

скупцца; ураза ць, урэ зваць; We had to scrimp 
and save to pay the bills. Нам давялося эка-
номiць на ўсiм, каб заплацiць па рахунку.

script  n. 1. сцэнары й 2. ру капіс 3. шрыфт; 
Gothic script гаты чны шрыфт; Cyrillic script 
кiры лiца; in script нап  санае ад рук; in the 
phonetic script у фанеты чнай транскры пцыi 
3. comput. скрыпт

scripture  n. : the (Holy) Scripture Б -
блiя, Свяшчэ ннае Пiса нне; the Muslim scrip-
tures Кара н

scriptwriter  n. сцэнары ст; кiна-
драмату рг; а ўтар сцэна рыя

scrofula  n. med. залату ха
scroll1  n. скру так папе ры
scroll2  v. сomput. пракру чваць (даныя 

на экране)
Scrooge  n. infml скна ра, жм  нда
scrounge  v. іnfml, derog. выпро ш-

ваць, жабрава ць
scrub1  n. 1. кусто ўе, падле сак; мясцо-

васць, заро слая кусто ўем 2. AustralE глуш, 
глух куто к

scrub2  n. чы стка, шарава нне; give smth. 
a good scrub до бра адшарава ць што-н.

scrub3  v. 1. чы сцiць; скрэ  бцi; шарава ць; 
scrub the fl oor до бра мыць падло гу 2. це рцi, 
расцiра  ць; scrub oneself with a towel расцi-
ра  ц ца ручнiко м
scrub away  phr.v. адчышча ць, 
адшаро ўваць; адмыва ць, адскраба ць
scrub down  phr.v. : She scrub bed 
down the walls. Яна вымыла сцены.
scrub off [phr.v. = scrub away
scrub out  phr.v. 1. выскраба ць, 
вы чышча ць 2. выкрэ  слiваць (з памяцi); Scrub 
out your vacation plans. Забудзь пра планы на 
ад пачынак.

scrubbing brush  n. жо рсткая 
шчо т ка (для падлогi)

scrubby  adj. нзкі, нізкаро слы; scrub-
by trees нізкаро слыя дрэ вы

scruff  n. загры вак; ка рак ♦ take smb. by 
the scruff of the neck узя ць каго -н. за ка рак

scruffy  adj. infml мурза ты, бру дны, 
неаха йны

scruple  n. сумне нне; хiста нне, вага н-
не; do smth. without scruple раб  ць што-н. не 
за ду мваючыся; have scruples about doing 
smth. саро мeцца рабць што-н.

scrupulous  adj. 1. (about) скру пу-
лёзны; дакла дны да дро бязей; стара нны, п  ль-
ны; with scrupulous care з педанты чнай да-
кла днасцю 2. (in) сумле нны, прысто йны; 
scrupulous honesty бездако рная сумле н-
насць; He is not too scrupulous. Ён не вы зна-
чаецца асобай прыстойнасцю.

scrutinize, BrE -ise  v. пльна раз-
гля  д(в)аць; вывуча ць, дасле дaваць; scruti-
nize a document вывуча ць дакуме нт

scrutiny  n. fml пльны разгля д; кры-
ты чны разбо  р; a glance of scrutiny дапы т-
лiвы по зiрк; a scrutiny of the proposal п  ль-
нае вывучэ нне прапано вы; a close scrutiny of 
the election results пльная праве рка вы нiкаў 
галасава ння

scud  v. lit. не сцiся, iмкл  ва ру хацца; бе г-
чы, ляце ць; A ship is scudding before the bre-
eze. Вецер гонiць карабель.

scuffl e  n. бо йка; Scuffl es broke out be-
tween police and demonstrators. Паміж палі-
цыяй і дэманстрантамі пачаліся бойкі.

sculpt  v. ляпць, высяка ць, выраза ць; 
надава ць фо рму

sculptor  n. ску льптар, разьбя р
sculptress  n. ску льптарка, разьбя рка
sculpture1  n. скульпту ра; a work of 

sculpture скульпту рны твор; a sculpture in 
wood скульпту ра з дрэва

sculpture2  v. раб  ць скульпту  ру, ля-
п ць, высяка ць (на мармуры, дрэве i да т.п.); 
sculpture a statue in stone высяка ць ста тую з 
ка меню

scum  n. 1. пе на, на кiп, шумавнне 2. infml 
агдны чалаве  к, мярзо тнiк; the scum of the 
earth падо нкi (грамадства), уся кi зброд

scurf  n. пе рхаць
scurry  v. мiтусл  ва хадзць, мiтус  цца, 

бе гчы; scurry for the door к  нуцца да дзвярэ й; 
hurry and scurry about the room насцца па 
пако i

scurvy  v. med. цынга 
Scylla  v. myth. Сцы ла ♦ between Scylla 

and Charybdis памж Сцы лай i Хары бдай; 
≅ пам  ж двух агнёў

scythe1  n. касa   (прылада)
scythe2  v. кас  ць; newly scythed grass 

 то ль кі што ско шаная трава 
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SDP  (скар. ад Social Democratic 
Par ty) СДП, Сацыя л-дэмакраты чная па ртыя 
(у Вялікабрытанii)

SE (пiсьмовае скар. ад South-East, South-East-
ern) паўднёвы ўсхо д, паўднёва-ўсхо днi

sea  n. 1. мо ра; the high sea(s) адкры тае мо-
ра; travel by sea падаро жнiчаць мо рам 2. па-
ве рхня мо ра, хва лi (мора); а heavy/wild sea 
бурл  вае мо ра; а light sea спако йнае мо ра 
3. (of) вял  кая ко лькасць (чаго-н.); а sea of 
troubles бе злiч турбо  т ♦ at sea у мо ры; be at 
sea не ве даць, што раб  ць, што сказа ць i да т.п.; 
go to sea стаць марако  м; put (out) to sea пус-
ка цца ў пла ванне; the seven seas усе  мo ры i 
акiя ны све ту; between the devil and the deep 
blue sea ≅ пам  ж двух агнёў

sea air  n. марско е паве тра
sea bed  n. the sea bed марско е дно
seaboard  n. марско е ўзбярэ  жжа, пры-

мо р’е; Australia’s eastern seaboard усхо  дняя 
ча  стка бераго  ў Аўстра  ліі

seaborne  adj. : seaborne trade марск   
га ндаль

seа breeze  n. ве цер з мо ра, марск   брыз
seafaring  adj. марахо дны; a seafa-

ring man мара к; a seafaring nation марска я 
дзяржа ва; а seafaring life жыццё марака 

seagoing  adj. далёкага пла вання; а sea-
going ship акiя нскае су дна; seagoing trade 
марск га ндаль

seagull  n. zool. ча йка (марская)
seal1  n. zool. цюле нь
seal2  n. 1. пяча тка, пяча ць, кляймо ; а lead 

seal пло мба (на пасылцы); an impression of 
a seal адб  так пяча ткi; place under seals апя-
ча тваць 2. адбітак, след; the seal of fate знак 
лёсу 3. знак, до каз; a seal of approval знак 
адабрэ ння 4. ура чы стае aбяца нне, заро к; аба-
вя зак ♦ a seal upon one’s lips пяча ць маўча н-
ня; a seal of love poet. пацалу нак

seal3  v. 1. ста вiць пяча тку; пламбава ць, апя-
ча тваць 2. запяча тваць (канверт), скле й ваць, 
закле йваць; закрыва ць герметы чна 3. на кла-
да ць пяча тку, адб  так 4. fml канчатко ва вы ра-
ша ць; seal an agreement зацвярджа ць па гад-
не нне; seal smb.’s fate выраша ць чый-н. лёс

sea level  n. узро вень мо ра
sealing wax  n. сургу ч
seam  n. 1. шво; a fl at seam шчы льнае 

шво; a closed seam патайно е шво 2. прасло й-
ка, пласт, слой (у глiне, скале i да т.п.) 3. ру-
бе ц, шрам; the seam of an old wound рубе ц 
ад старо й ра ны ♦ be falling/coming apart at 
the seams infml разла зіцца па швах

seaman  n. (pl. -men) матро  с, мара  к
seamstress  n. dated шва чка, белашва чка
seamy  adj. : ♦ the seamy side of life дру-

г   бок жыцця 
seaplane  n. гідрапла н
seaport  n. марск   порт
search1  n. 1. (for) по шукi; the search for 

happiness паго ня за шча сцем 2. во быск; 
 hou se-to-house searches пава льны ператру  с; 
in search of smb./smth. у по  шуках каго  -н./
ча го  -н.; He is in search of employment. Ён шу-
кае працу.

search2  v. (for, after) 1. шука ць, адшу к-
ваць; search after truth iмкну цца да пра ўды 
2. аб шу кваць; рабць ператру  с 3. п  льна раз-
гля дваць; вывуча  ць, дасле даваць; search 
one’s heart/conscience fml аналiзава ць свае  
пачу ц цi, прыслухо ўвацца да свайго   сумле ння 
♦ search me! infml aдку ль мне ве даць!
search out  phr. v. адшука ць, знайсц  

searching  adj. 1. дапы  тлiвы; выпраба-
ва  льны; give a searching look/glance дапы т-
лiва паглядзе ць 2. п  льны, глыбо кi; put smb. 
through a searching examination падрабя зна 
распы тваць каго -н.

searchlight  n. пражэ ктар
search party  n. пo  шукaвая гру па, пo -

 шукaвы атра  д
sеarch warrant  n. law о рдэр на 

во быск/ператру с
seascape  n. марск   краяв  д; мары на 

(жывапiс)
seashore  n. марск   бе раг, марско е ўзбярэ ж-

жа; go to the seashore е хаць на мо ра
seasick  adj. : be seasick паку таваць на 

марску ю хваро бу; We were all seasick. Нас 
усiх загайдала.

seasickness  n. марска я хваро ба
seaside  n. марск бе раг; узмо р’е, узбя-

рэ жжа; a seaside resort марск   куро рт; at/by 
the seaside на мо ры, на марск  м узбярэ  жжы; 
go to the seaside е хаць на мо ра

season1  n. 1. парa   (года); the (four) sea-
sons чаты ры пары  го да 2. сезо н, час, перы яд; 
the strawberry season час, кал   паспява юць 
труска лкi; the busy season гара чая пара ; the 
hunting season паляўнчы сезо н; in the holi-
day season на кан  кулах, у час адпачы нку; 
the off/dead/dull season мёртвы сезо н; the 
Lon don season ло нданскi (све цкi) сезо н (тра-
вень – лiпень) ♦ in (good) season своечасо  ва; 
advice in season своечасо вая пара да; out of 
season не ў пару , нясвоечасо  ва; a remark out 
of season недарэ чная заўва га; in good season 
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папярэ дне, season’s greetings каля дныя вiн-
шава ннi

season2  v. 1. прыпраўля ць, надава ць 
смак; season meat with garlic кла сцi ў мя са 
часно  к; season conversation with wit ажыў-
ля ць размо ву дасц  пнасцю 2. сушы ць; вытры м-
лiваць; season timber сушы ць лесаматэрыя л; 
season wine вытры млiваць вiно 

seasonal  adj. сезо нны; часо  вы; season-
al workers сезо нныя рабо чыя; seasonal af-
fective disorder сезо ннае недамага нне

seasoned  adj. 1. загартава ны; a seaso n-
ed traveller загартава ны падаро жнiк 2. пры-
пра ўлены (пра ежу); highly seasoned dishes 
пiка нтныя стра вы

seasoning  n. прыпра ва, спе цыi; add 
seasoning прыпраўля ць спе цыямi (стравы)

season ticket  n. 1. сезо нны бiле т 
2. абанеме нт, квіто к; a season ticket holder 
улада льнiк сезо ннага бiле та

seat1  n. 1. ме сца для сядзе ння; сядзе нне; 
а car with four seats чатырохме сная машы на; 
take one’s seat сяда ць, займа ць сваё ме сца; 
keep one’s seat не ўстава ць з ме сца 2. ме сца 
(у тэатры); бiле т; а seat attendant бiлецёр 
(у тэатры); book/reserve a seat зака зваць 
бiле т папярэ дне (у тэатр); All seats are sold. 
Усе бiлеты прададзены. 3. fml ме сца ў парла-
менце; have a seat in Parliament быць чле-
нам парла мента; lose one’s seat цярпе ць 
паражэ нне на вы барах 4. месцазнахо  джанне; 
цэнтр; сядзба; асяро дак; а countу seat адмi-
нiстрацы йны цэнтр гра фства (у Вялiка бры-
танii) або  акру гi (у ЗША); the seat of trouble 
прычы на бяды , ко рань зла; take a back seat 
займа ць нязна чную паса ду, сц  плае стано -
вiш ча; the seat of war тэа тр вае нных дзе ян-
няў; ача г вайны 

seat2  v. 1. fml саджа ць, уса джваць; She 
seated herself on the sofa. Яна ўселася на ка-
напе; Please, be seated. Сядайце, калi ласка. 
2. змяшча ць, умяшча ць; This hall seats 500. 
Гэтая зала на 500 чалавек.

seat belt  n. прывязны  рэ мень; рэ  мень 
бяспе кі; Fasten your seat belts! Зашпiлiце ра-
мянi!

seating  n. 1. забеспячэ  нне ме сцамі для 
сядзе ння 2. ме сцы для сядзе ння; The theatre 
has seating for 600 people. Тэатр разлічаны на 
600 месцаў.

sea urchin  n. zool. марск во жык
seaweed  n. марска я во дарасць
secateurs  n. pl. BrE сека тар, садо выя 

нажн  цы

seclude  v. fml (from) аддзяля ць, iза-
лява ць; seclude oneself адасабля  цца

seclusion  n. само та, адзiно та; адасо б-
ленасць, iзаля цыя; live in seclusion жыць у 
адзiно це, жыць адзiно ка

second1  n. секу нда ♦ just a second 
(адну ) хвiлнку

second2  n. 1. друг   клас (у самалёце, 
на параходзе i да т.п.); go second е хаць друг  м 
кла  сам 2. звыч. pl. seconds тава  р друго  га га-
ту  нку; These plates are seconds. Гэтыя талеркi 
нiжэйшага гатунку. 3. секунда нт 4. infml дру-
го е (страва); What shall we take for the se-
cond? Што возьмем на другое?

second3  num., adj. 1. друг  ; World War 
II (the Second) Друга я сусве тная вайна  
2. дадатко вы, паўто рны; Will you have a se-
cond cup of tea? Вам яшчэ адзiн кубачак гар-
баты? 3. дру гасны ♦ at second hand з другх 
рук, праз пасярэ дніцтва; be second to smb. in 
smth. caступа ць каму -н. у чым-н.; second to 
none не мець сабе  ро ўных; in the second 
place па-друго е

second4  v. 1. дапамага ць, падтры м лi-
ваць; second a motion выступа ць у падтры м-
ку прапано вы; second words with deeds 
пацвярджа ць сло вы спра вамi 2. быць секун-
да нтам

secondary  adj. 1. другара дны, дру-
гасны, пабо чны; a secondary stress ling. пабо ч-
ны на ціск; This question is of secondary impor-
tance. Гэтае пытанне другаснай важнасцi. 
2. ся рэ днi (пра адукацыю); а secondary 
school/education сярэ дняя шко ла/адука цыя

second best  adj. друго га гату  нку
second-class  adj. другара  дны, 

другаразра  дны; другакла  сны, друго  га кла  са 
(пра вагон, білет і да т.п.); second-class mail 
по  шта друго  га кла  са (па зніжаным тарыфе, 
у Вялікабрытаніі і Канадзе)

Second Coming  n. the Second 
Coming eccl. Друго е Прышэ  сце (Хрыста)

second hand1  n. секу ндная стрэ лка
second-hand2  adj., adv. 1. ужы ва-

ны (пра рэчы); a second-hand shop/bookshop 
кра ма ўжыва ных рэ чаў/букiнiсты чная кра ма 
2. з другх рук (пра iнфармацыю); get news 
second-hand атры мліваць нав  ны з дру гх 
рук

second language  n. друга я 
мо ва

secondly  adv. па-друго е; Firstly, the 
coat is too expensive, and secondly, it’s ugly. 
Па-першае, палiто вельмі дарагое, а па-дру-
гое, непрыгожае.
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second nature  n. друга   я нату  -
ра ♦ habit is second nature звы  чка – друга   я 
нату  ра

second person  n. the second per-
son ling. друга я асо ба займе нніка

second reading  n. joc. друго е 
чыта нне (законапраекта ў парламенце)

second thought  n. ду  мка, што прый-
шла ў галаву  пасля    разва  г; пераацэ  нка, пе-
рагля  д ♦ on second thoughts узва  жыўшы ўсё 
яшчэ   раз

secrecy  n. 1. сакрэ тнасць; та йна, та-
ямн  ца; keep in secrecy трыма ць у та йне, пад 
сакрэ там 2. скры тнасць

secret1  n. 1. сакрэ т, та йна; be in the se-
cret ве даць та йну; make a secret of smth. уто й-
ваць, скрыва ць што-н. 2. зага дка, таямн  ца; 
secrets of the past таямнцы мiну лага ♦ in se-
cret патае мна

secret2  adj. 1. сакрэ тны, невядо мы; та й-
ны, таямн  чы; а secret marriage та йны 
шлюб; keep smth. secret трыма ць што-н. у 
са крэ це/таямн  цы; уто  йваць што-н. 2. скры-
ты, патае мны

secret agent  n. та йны аге нт
secretarial  adj. сакрата рскi; a sec-

retarial college кале дж па падрыхто ўцы са-
кратаро ў

secretariat  n. 1. сакрата рства, па-
са да сакратара   2. сакратарыя т; the UN Secre-
tariat Сакратарыя т ААН

secretary  n. сакрата р; сакрата рка; the 
Foreign Secretary мiн  стр заме жных спраў 
(у Вялікабрытаніі); the Secretary of the Tre-
asury мінстр фіна нсаў

Secretary General  n. генера ль-
ны сакрата  р; U.N. Secretary General гене-
ра  ль ны сакрата р ААН

Secretary of State  n. 1. мiнстр; 
the Secretary of State for Defence мiн  стр 
абаро ны 2. мiн  стр заме жных спраў (у ЗША)

secrete  v. 1. med. выдзяля ць (слiну) 
2. fml хава ць, прыкрыва ць, уто йваць

secretive  adj. 1. (about) скры тны, 
няшчы ры; патае мны; He is secretive about his 
plans. Ён утойвае свае планы. 2. anat. вы-
дзяля льны (пра залозу)

secret service  n. mil. слу  жба аген-
ту  рнай разве  дкі і контрразве  дкі; сакрэ   тная 
слу  жба; выве дка

sect  n. се кта
sectarian  n. секта нт; секта нтка
section  n. 1. ча стка, адрэ зак, до лька; cut 

into sections разраза ць на ча сткi 2. се кцыя 

(у розн. значэннях); дэта ль 3. раздзе л (га зе-
ты, часопіса i да т.п.); а sports section раз-
дзе л спо рту (у газеце) 4. AmE раён, кварта л 
(у горадзе) 5. пара граф (у тэксце) 6. сячэ н не, 
разрэ з, про фiль 7. mil. аддзяле нне

sectional  adj. 1. секцы йны; разбо  р-
ны, разабра  ны (на часткі) 2. групавы ; sec-
tional interests групавы я iнтарэ сы

sector  n. ча стка, се ктар (у розных знач.); 
the private sector прыва тны се ктар; the ser-
vice sector се ктар абслуго ўвання

secular  adj. 1. све  цкі, нецарко  ўны; 
secular concerns зямны  я кло  паты; secular 
music све ц кая му зыка 2. немана  скі; secular 
clergy бе  лае духаве  нства

secure1  adj. 1. (about, of) спако йны, 
упэ  ўнены; feel secure about the future ад-
чува  ць упэ  ўненасць у бу дучыні; be secure of 
success быць упэ ўненым у по спеху 2. га ран-
тава ны, надзе йны; hаve a secure job мець 
гарантава  ную пра цу 3. трыва лы, мо цны; 
надзе йны; Is this ladder secure? Гэтыя ўсход-
кі моцныя? 4. (against/from) бяспе чны; ахава -
ны (ад); Are we secure from attacks here? Нам 
атакі не пагражаюць?

secure2  v. 1. замацо ўваць, прымацо ў-
ваць; I secured the windows. Я шчыльна за чы-
нiў вокны. 2. (against/from) надзе йна ахо ў-
ваць, забяспе чваць гара нтыю 3. fml дастава ць, 
атры мліваць; забяспе  чвацца; I secured tickets 
for the play. Я дастаў бiлеты на п’есу.

security  n. 1. (of) упэ ўненасць; ha ve 
the security of a guaranteed pension быць 
упэ ўненым у гарантава най пе нсii 2. бяспе ка; 
national security нацыяна льная бяспе ка; se-
curity forces о рганы бяспе кi 3. гара нтыя, 
зало г; пару ка; ахо ва; social security сацыя ль-
нае забеспячэ  нне; lend money on security 
пазыча  ць гро шы пад гара нтыю 4. pl. securi-
ties fi nance кашто ўныя папе ры, вэ ксалі, аб-
ліга цыі

Security Council  n. the Se-
curity Council Саве т/Ра да Бяспе  кi (пры ААН)

security risk  n. палiты чна 
ненадзе йны чалаве к, падазро ная асо ба

sedan  n. AmE седа н (аўтамабіль)
sedate  adj. пава жны, ураўнава жаны, 

спако йны, стры маны
sedative  n. med. заспакая  льны або   

болeсуціша льны сро дак
sedge  n. bot. асака 
sediment  n. 1. аса дак, адсто  й, гу шча 

2. geol. аса дкaвая паро да, адкла ды, нано с
sedimentary  adj. geol. аса дкавы; 

sedimentary rocks аса дкавыя ска лы
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seduce  v. спакуша  ць; seduce smb. into 
smoking прывуча  ць каго  -н. куры  ць

seducer  n. спаку снік; спаку сніца
seductive  adj. прына дны, спаку  с-

лівы, спакуша льны
see1  n. eccl. паса да бскупа; бскупства
see2  v. 1. ба чыць, глядзе ць; see after smth. 

нагляда ць за чым-н. She was seen to enter the 
house. Бачылi, як яна ўвайшла ў дом. 2. су-
страка ць; сустрака цца; наве дваць; You ought 
to see the doctor. Табе трэба наведацца да лека-
ра. 3. разуме ць, ве даць, усведамля ць; уяўля ць; 
I see! Зразуме ла!; You see..., Ве даеце...; Let 
me see. Дай падумаць. 4. зазнава ць, зве дваць; 
He has seen a great deal in his long life. Ён 
усяго пабачыў за сваё доўгае жыццё. 5. (to, 
about) клапаццца, паклапаццца; I’ll see 
about lunch. Я паклапачуся пра ланч. 6. право -
дзiць; see smb. home право дзiць каго  -н. дадо -
 му; see for oneself перако  нвацца ўвачав  дкi; 
уба чыць на свае   во  чы; see a lot/nothing, etc. of 
smb. : I’ve seen a lot of him recently. Апошнiм 
часам я часта бачу яго. ♦ see you/be seeing 
you! паба  чымся!; аs far as I can see нако лькi 
я разуме ю; as we see it на наш по гляд; see 
into a matter унiка  ць (у што-н.), вывуча  ць 
пыта нне; see to smth. разгляда ць што-н.
see in  phr.v. сустрака ць; see the New 
Year in сустрака ць Но вы год
see off  phr.v. право   дзiць таго , хто 
ад’язд жа е
see through  phr v. : see smth. thro ugh 
даво дзiць што  -н. да канца ; see smb. thro ugh 
памага ць каму  -н. даве сцi спра ву да канца 

seed1  n. 1. се мя; насе нне; зе рне; the seeds 
of smth. крынца, прычы на, пача так чаго -н. 
2. bibl. дзе ці, нашча дкі ♦ go/run to seed 
апуска  цца; занядба   ць сябе  ; sоw the seеds of 
strife се  яць разла  д

seed2  v. се яць, засява ць; seed clouds шту ч-
на выкліка ць дождж

seed bed  n. парн  к
seedling  n. agr. раса да; са джанец, 

флянс; се янец
seek  v. (sought) fml 1. (fоr/after) шука ць, 

адшу кваць 2. дасяга ць, дамага цца 3. прас  ць; 
звярта цца (з чым-н.); seek help from smb. 
прасць у каго -н. дапамо  гi ♦ seek one’s for-
tune lit. шука ць шча сця
seek out  phr.v. адшу кваць

seeker  n. шука льнік; шука  льніца; a job 
seeker шука льнік пра цы; шука льніца пра цы

seem  v. 1. здава цца, уяўля цца: It seems to 
me that... (Мне) здаецца, што…; She seems 
to be right. Вiдаць, яна мае рацыю. 2. (ужы-
ваецца як дзеяслоў-звязка); She seems happy. 
Яна выглядае шчаслiвай.

seemingly  adv. вiда ць, як вiда ць; ма-
быць; му  сіць; They were seemingly unaware of 
thе decision. Яны, вiдаць, не ведалi пра ра-
шэнне.

seen  p.p. → see
seep  v. працяка  ць, прасо  чвацца; пранi-

ка  ць, распаўсю  джвацца (пра чуткі, навiны i 
да т.п.)

seepage  n. прасо чванне, уце чка, філь-
тра цыя, iнфiльтра цыя

seesaw1  n. арэ  лi, гу шкалка (дошка)
seesaw2  v. гу шкацца; го  йдацца; seеsa w-

ing prices зме нлiвыя цэ ны
seethe  v. 1. fml кiпе ць, пе ніцца, бурл  ць; 

The streets are seething with people. На ву лi-
цах поўна людзей. 2. (with) быць ахо пленым 
(якiм-н. пачуццём); seethe with anger кiпе ць 
ад зло сцi

segment1  n. 1. math. сегме нт, адрэ зак 
2. ча стка, кава лак; до  лька (апельсiна, яблыка 
i да т.п.) 3. ling. сегме нт

segment2  v. дзял ць на ча  сткі, кава  л-
кі, до  лі да т.п.

segmental  adj. ling. сегме нтны; the 
segmental level сегме нтны ўзро вень (фа не-
тыкі)

segregate  v. аддзяля ць, iзалява ць; In 
our school the sexes are segregated. У нашай 
школе раздзельнае навучанне.

segregation  n. : raсial segregation 
ра савая сегрэга цыя

seismic  adj. сейсмчны; seismic wa-
ves сейсмчныя хва лі

seize  v. 1. (on/upon) хапа ць; хапа цца; сха-
пць; схапцца; seize power захапць ула ду; 
seize hold of smth. ухапцца за што-н. 2. вы-
карысто  ўваць; Seize (on) any opportunity you 
can. Хапайся за любую магчымасць. 3. захо п-
лiваць (сілай); ахо пліваць; He was seized with 
terror. Яго апанаваў жах.
seize up  phr. v. заяда ць (пра матор)

seizure  n. 1. захо п; канфiска  цыя 2. med. 
прыпа дак, пры ступ (хваробы); a heart sei-
zure сардэ  чны пры ступ

seldom  adv. рэ дка, ма ла кал
select1  adj. 1. адабра ны, падабра ны; 

a se lect blend of tobaccos тыту нь вы браных 
гату нкаў 2. вы браны; выклю  чны; а select 
group of top scientists гру па найле пшых 
навуко ўцаў
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select2  v. выбiра ць, адбiра ць, падбiра ць; 
selected works вы браныя тво ры; He was se-
lected as a team leader. Яго выбралi лiдарам 
каманды.

select committee  n. BrE адбо-
рачная кам  сiя

selection  n. 1. адбо р, селе кцыя; natu-
ral selection biol. натура льны адбо р; make a 
se lection падбiра  ць, выбiра  ць 2. вы  бар, пад-
бо  р; selections of Sheridan’s works вы бра-
ныя тво ры Шэрыда на; have a good selection 
of toys мець вял  кi вы бар ца цак

selective  adj. 1. селекцы йны, адбо  рач-
ны; the selective breeding селекцы  йная га-
до  ў ля 2. (about) перабо рлiвы; He’s very selec-
tive about what to eat. Ён вельмi перабoрлiвы 
ў ядзe.

self  n. (pl. selves) 1. сам; ула сная асо ба; 
my own/very self я сам; have no thought of 
self не ду маць пра сябе ; one’s better self ле п-
шае, што ёсць у асо бе; She is her old self. Яна 
такая, як i была раней; the conscious self 
 ус ве дамле нне 2. fml = myself, himself, your-
self, etc.; a cheque payable to self чэк, вы пi-
са ны на сябе ; Mr. Jones, your good self and I...
Мiстар Джоўнз, Вы i я...

self-addressed  adj. адрасава ны 
сабе ; a self-addressed envelope канве рт, адра-
сава ны сабе 

self-assertive  adj. напо рысты, са-
ма сцвярджа льны

self-assured  adj. самаўпэ ўнены
self-awareness  n. самасвядо-

масць
self-centred  adj. derog. эгаiсты ч-

ны, эгацэнтры чны
self-collected  adj. стры маны, вы-

трыманы; сабра ны, спако йны
self-command  n. самавало дан-

не; keep self-command вало даць сабо ю
self-conceit  n. зазна йства
self-confi dent  adj. самаўпэ ўне-

ны, саманадзе йны
self-conscious  adj. (about) сарамл -

 вы, збянтэ жаны; be/feel self-conscious about 
smth. саро мецца чаго -н.; make smb. feel self-
conscious бянтэ жыць каго -н.

self-contained  adj. 1. BrE асо б-
ны; iзалява ны; a self-contained fl at асо бная 
кватэ  ра 2. замкнёны, нетавары  скi, некампа-
не  йскi, заця  ты (у сабе)

self-control  n. вало данне сабо й, 
стры манасць; lose self-control згубць кантро ль 
над сабо ю; show/exercise self-control вало-
даць сабо ю

self-defence  n. самаабаро  на; act in 
self-defence дзе йнiчаць у мэ тах самаабаро ны

self-denial  n. самаадрачэ нне
self-determination  n. сама-

вызна чэ нне
self-discipline  n. самадысцыплна
self-educated  adj. самаадукава -

ны; a self-educated man самаву чка
self-esteem  n. пава га да сябе , са ма-

па ва га; пачуццё ўла снай го днасцi; injure 
smb.’s self-esteem пакры ўдзiць чыё-н. пачуц-
цё го  днасці

self-government  n. самакiра-
ва  нне

self-importance  n. derog. са ма-
ўзвышэ  нне; ганарл  васць; ва жнiчанне

self-indulgent  adj. derog. той, 
як   патура е свам жада нням; той, хто не ўме е 
адмо вiць сабе  (у чым-н.)

self-interest  n. кары сць; разлк; 
асабстая вы гада

selfi sh  adj. эгаiсты чны, сябелюб  вы, ся-
белю бны; He’s very selfi sh. Ён вялiкi эгаiст.

selfi shness  n. эга  зм, сябелю бства, 
сябелю бнасць

selfl ess  adj. самаадда ны, самаахвя рны, 
бескары  слiвы; selfl ess devotion самаахвя рная 
адда насць

self-management  n. сама-
кірава нне

self-portrait  n. аўтапартрэ т; a Rem-
b randt self-portrait аўтапартрэ  т Рэ  м бранта

self-possessed  adj. той, хто вало дае 
саб о ю; спако йны, стры маны, вы трыманы

self-preservation  n. самаза-
хава нне; the instinct for self-preservation 
iнс ты нкт самазахава ння

self-raising fl our  n. це ста, яко е 
падыхо дзiць без дражджэ  й

self-reliant  adj. упэ ўнены ў сабе , 
саманадзе йны

self-respect  n. пачуццё ўла снай го д-
насцi; keep self-respect захо ўваць пачуццё 
ўла снай го днасцi

self-righteous  adj. derog. самаза да-
во лены, перакана ны ў сваёй слу  шнасцi; фа-
рысе йскi

self-sacrifi ce  n. самаахвя р насць, 
самаахвярава нне; самаадда насць

self-satisfi ed  adj. derog. сама-
задаво лены

self-service  n. самаабслуго ўванне, 
самаабслу га; а self-service shop кра ма сама-
аб слуго ўвання
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self-suffi cient  adj. (in) самасто й-
ны, эканам  чна незале жны; самадастатко вы; 
The country is self-suffi cient in fuel. Краiна са-
ма забяспечвае сябе палiвам.

self-supporting  adj. незале жны 
(эканамічна)

self-willed  adj. derog. сваво льны, 
упа рты

sell  v. прадава ць, прадава цца; гандлява ць; 
sell smth. at a good price/at a loss прадава ць 
што-н. за до брыя гро шы/са стра таю; His 
book is selling well. Яго кнiга добра разыхо-
дзiцца. ♦ be sold on smth. infml : I’m still not 
sold on the idea. Я пакуль яшчэ не тра піў на 
кручок; sell like cakes прадава цца нарасхва т; 
sell one’s soul to the devil прада ць душу  
 д’я блу
sell back  phr.v. перапрадава ць
sell off [ phr.v. прадава ць са ск  дкаю; 
They sold off the gооds at a reduced price. Яны 
распрадалi тавар па знiжанай цане.
sell out [ phr.v. прадава  ць; распрада-
ва   цца; The concert is sold out. Бiлеты на 
канцэрт распрададзены; We’ve sold out of 
milk. Малако прададзена; He sold out his prin-
ciples. Ён здрадзiў сваiм прынцыпам.
sell up [ phr.v. распрада ць сваю  маё-
масць

seller  n. 1. прадаве ц, гандля р 2. : a good 
seller хо дкая кн  га, бестсе лер; хо дкi тава р; 
The car is a poor seller. Гэтая машына не мае 
попыту.

sellotape  n. BrE скотч
sell-out  n. 1. канцэ рт, спекта  кль i да т.п., 

на як распрада дзены ўсе бiле ты 2. здра да
selves  pl. → self
semantic  adj. ling. семанты чны; the 

semantic analysis семанты чны ана  ліз
semantics  n. ling. сема нтыка
semaphore  n. семафо р
semen  n. biol. спе рма, се мя
semester  n. паўго ддзе, вучэ бны се местр
semicircle  n. паўко ла, паўкру  г
semicolon  n. кро пка з ко скаю
semi-detached  adj. : semi-deta ch-

ed houses дамы , як  я ма юць агу льную сця ну ; 
пало  ва двухкватэ рнага до  ма

semi-fi nal  n. sport паўфiна л
seminar  n. семiна р
seminarian [ n. cемiнары ст
seminary  n. духо ўная семiна рыя
semiotics  n. семіётыка
Semite  n. сем  т; сем  тка

Semitic  adj. семцкі
semitone  n. mus. паўто н
semivowel  n. ling. паўгало сны
semolina  n. ма нныя кру пы; ма нная 

ка ша
senate  n. 1. сена т; 2. ра да (у некаторых 

унiверсiтэтах)
senator  n. сена тар
send  v. (sent) 1. пасыла ць, адсыла ць, ад-

праўля ць; send smb. one’s love перадава ць 
пры вiта нне каму  -н.; send smb. about his bu-
siness прагaня  ць каго -н. (каб займаўся сваёй 
справай); send for smb. выкліка  ць, пасы ла ць 
за кім-н. 2. перадава ць (па радыё) 3. прыво-
дзiць у як  -н. стан; His lecture sent me to sleep. 
Я заснуў на яго лекцыi; The storm sent the tem-
perature down. Бура знiзiла тэмпературу.
send away  phr.v. адсыла ць, ад-
праўля ць
send back  phr.v. 1. пасыла ць наза д 
2. адлюстро ўваць
send down  phr.v. выключа ць 
(з каледжа, універсітэта i да т.п.)
send in  phr.v. пасыла  ць па по  шце; 
He sent in his application. Ён падаў заяву.
send off  phr.v. = send away
send out  phr.v. 1. высыла ць; рас сы-
ла ць 2. выпраме ньваць (святло, цяпло i да т.п.)

sender  n. адпра ўшчык (ліста, тавару і 
да т.п.)

senior1  n. 1. старэ йшы; She is my senior 
by 2 years. Яна старэйшая за мяне на два 
гады. 2. ву  чань старэ   йшых кла  саў 3. AmE 
студэ нт апо шняга ку рса

senior2  adj. старэ йшы; вышэ йшы (ран-
гам); He is senior to me. Ён старэйшы за мя не; 
John Brown Senior Джон Браўн старэ  йшы

senior citizen  n. асо ба пенс  йнага 
ўзро сту

senior high school  n. вышэ й-
шыя кла сы сярэ дняй шко лы ў ЗША

sensation  n. 1. пачуццё, адчува нне; 
a sensation of warmth адчува нне цеплын   
2. сенса цыя; cause a sensation вы клiкаць 
сен са цыю

sensational  adj. 1. сенсацы йны 
2. infml надзвыча йны, ашаламля льны

sense  n. 1. пачуццё; have a keen sense of 
hearing мець во стры слых 2. адчува нне; 
 ha ve no sense of guilt не адчува ць вiны ; a lofty 
sense высакаро дныя пачу ццi 3. pl. senses пры-
то мнасць; ро зум; be out of one’s senses быць 
не ў по ўным ро зуме; lose one’s senses стра-
цiць ро зум; bring/come to one’s senses прывес-
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цi да ро зуму/аду мацца 4. сэнс, значэ нне; 
com mon sense здаро вы сэнс; in a sense у вя-
до мым сэ нсе; in а certain sense у некато рай 
ступе нi ♦ make no sense не мець сэ нсу, не 
мець значэ ння

senseless  adj. 1. бeссэнсо ўны, недарэ ч-
ны 2. непрыто мны; fall sensless стра  ціць пры-
то мнасць

sensibility  n. 1. ура жлівасць 2. pl. 
sensibilities чуллвасць, схльнасць ху тка кры ў-
дзіцца

sensible  adj. 1. разу мны, разва жлiвы; 
практы чны (пра адзенне) 2. зна чны, адчу ва ль-
ны, відаво чны, прыкме  тны; а sensible rise 
in temperature зна чнае павышэ нне тэм пе ра-
ту ры

sensitive  adj. 1. чулл  вы, ура жлівы, 
успрыма льны; sensitive to light успрыма ль-
ны да святла ; а sensitive skin далiка тная ску -
ра; sensitive paper святлоадчува льная папе ра 
2. ура злiвы, крыўдл  вы; She has а seпsitive 
nature. У яе тонкая натура.

sensitivity  n. (to) ура жлівасць; чу-
ласць, чуллвасць

sensor  n. tech. да тчык; адчува льны 
элеме нт

sensual  adj. пажа длiвы, пачуццёвы 
(по гляд, задавальненнe i да т.п.)

sensuous  adj. пачуццёвы (пра ўс пры-
манне); sensuous poetry эмацы йна насы ча ная 
паэ зія

sent  past, p.p. → send
sentence1  n. 1. ling. сказ, фра за; а com-

pound/complex/simple sentence; складана-
злу  чаны/складаназале жны/про сты сказ 2. пры-
гаво р, прысу д; рашэ нне; а life sentence пры-
гаво р да пажыццёвага зняво лення; under 
sentence of death пад смяро тным прыгаво-
рам; pass/commute/quash a sentence выно -
сіць/змяня ць/адмяня ць прысу д; serve one’s 
sentence aдбыва ць тэ рмiн пакара ння

sentence2  v. (to) прыгаво рваць, пры-
суджа ць, асу джваць (выносiць прысуд); He 
was sentenced to life imprisonment. Яго пры-
гаварылi да пажыццёвага зняволення.

sentiment  n. fml 1. пачуццё; а senti-
ment of pity пачуццё жа лю 2. pl. sentiments 
адно сiны; настро й; а speech full of lofty sen-
timents прамо ва, по ўная ўзнёслых эмо цый

sentimental  adj. сентымента льны; 
по ўны пачу ццяў; have a sentimental attach-
ment to one’s birthplace мець сентымента ль-
ныя пачу цці да ме сца нараджэ  ння

sentinel  n. lit. = sentry

sentry  n. mil. вартавы ; be on sentry 
duty стая ць у караву ле, быць на ва рце

Sep., Sept. (пісьмовае скар. ад September) ве-
расень

separable  adj. (from) асо бны; Are 
these parts separable? Гэтыя часткi аддзя-
ляюцца?

separate1  adj. 1. (from) асо бны, паасо б-
ны; go separate ways разыхо дзiцца 2. ро зны; 
самасто йны; iндывiдуа  льны 3. сепара тны; 
а separate peace treaty сепара тны м  рны 
дагаво р

separate2  v. 1. аддзяля ць, раз’ядно ў-
ваць 2. расклада  ць (на часткi) 3. аддзяля цца; 
разлуча цца; разыхо  дзiцца (пра мужа i жон-
ку) 4. сартава ць ♦ separate the sheep from 
the goat разбiра цца, хто ёсць хто; separate 
the wheat from the chaff аддзяля ць зе рне ад 
мякны

separately  adv. (from) паасо бку, асо б-
на (ад)

separation  n. 1. (from) аддзяле нне 
(ад) 2. расста  нне, расстава нне; decide on (a) se-
paration вы рашыць разысцся (жыць асоб на)

September  n. ве расень; in Septem-
ber у ве расні

septic  adj. med. септы чны, зара жаны; 
My fi nger has gone septic. У мяне загнаіўся 
палец.

sequel  n. 1. вы нiк; аn unfortunate 
sequel няшча сны вы нiк 2. (to) праця г, пра-
даўжэ нне (фiльма, рамана i да т.п.)

sequence  n. 1. паслядо  ўнасць; се-
рыя; a sequence of events ход падзе й; in strict 
sequence у стро гай паслядо ўнасці 2. эпi зо  д 
(фiльма)

sequence of tenses  n. ling. 
the sequence of tenses дапасава нне часо  ў

Serbian1  n. 1. серб; се рбка 2. се рбская 
мо ва

Serbian2  adj. се рбскi
Serbo-Croatiаn  n. се  рбахар-

ва  цкі
serenade  n. серэна да
serene  adj. ц  хi, спако йны; the serene 

sky я снае, бязво  блачнае не ба; a serene look 
цi хамрны по гляд

serenity  n. 1. пако й; ціхамрнасць 2. я с-
насць, бясхма рнасць

serf  n. hist. прыго нны селян  н
serfdom  n. hist. прыго ннае пра ва
sergeant  n. сяржа нт
sergeant-major  n. ста ршы 

сяр жа нт
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serial1  n. шматсеры йны фiльм, серыя л; 
серы йная публіка цыя

serial2  adj. 1. : a serial number пара д-
кавы ну мар 2. серы йны

series  n. (pl. series) 1. шэ раг; а series of 
misfortunes паласа  няўда ч 2. се  рыя, вы  пуск, 
кампле  кт

serious  adj. 1. сур’ёзны, ва жны; be seri-
ous about smth. ста вiцца сур’ёзна да чаго  -н. 
2. ця жкi, сур’ёзны; а serious illness ця жкая 
хваро ба; а serious argument ва жкі аргуме нт

seriously  adv. сур’ёзна; пава  жна; 
take smth. seriously успрыма ць што-н., ста-
вiцца да чаго -н. сур’ёзна

seriousness  n. сур’ёзнасць; пава ж-
насць; in all seriousness без жа ртаў; ве льмi 
сур’ёзна

sermon  n. 1. про паведзь, ка зань; 
 preach a sermon прамаўля  ць ка зань 2. infml 
па ву ча нне

serpent  n. lit. вуж, вужа ка, змяя ; змiй 
(у Бiблiі)

serpentine  adj. lit. зв  лiсты, па кру-
ча сты, змеeпадо  бны; а serpentine road зв -
лiстая даро га

serum  n. (pl. sera or serums) 1. сыро-
ватка 2. med. сы варатка

servant  n. 1. слуга ; слу  жка; служа нка; 
на йміт; на ймiчка; keep servants трыма ць слуг 
2. слу жачы; службо  вец; а public/civil servant 
дзяржа ўны слу жачы, ура давы чыно ў нiк

serve  v. 1. служы ць; serve as (a) gardener 
служы ць садо ўнiкам; serve in the аrmy 
служы ць у а рмii; if my memory serves me 
right кал мяне  не падво дзiць па мяць 2. па-
дава ць на стол; serve dinner падава ць абе д 
3. аб слу го ўваць (пакупнiкоў) 4. быць прыда т-
ным, задавальня ць; This room can serve for/as 
a study. Гэты пакой можа служыць ка бi нетам. 
5. sport падава ць мяч (у тэнісе, валей боле) 
♦ іt serves you right так табе  i трэ  ба; serve 
two masters і таму  , і друго  му
serve out  phr.v. 1. раздава ць 2. infml 
адпла чваць

server  n. 1. comput. се рвер 2. падно с; 
 лы жка; відэ лец (для сервіравання) 3. AmE 
той, хто абслуго ўвае; афіцыя нт; афіцыя  нтка

service  n. 1. слу жба; church service 
набажэ  нства, богаслужэ  нне; civil service цы-
в  льная, грамадзя  нская слу жба; адмiнiс тра-
цы йны апара т; be in the service служы ць у 
во й ску; return from service пайсц   ў адста ў-
ку 2. паслу га; be of service быць кары сным; 
do smb. a service зраб  ць каму -н. паслу гу 

3. абслуго ўванне, сэ рвiс; а bus service аўто-
бусны рух; а health service медыцы нскае 
абслуго ўванне; social services сацыя льнае 
абслуго ўванне насе льнiцтва; a rental service 
атэлье  прака ту ♦ be at smb.’s serviсe : I’m at 
your service. Я гатовы зрабiць вам паслугу; 
be of no service быць непатрэ бным

service area  n. BrE ста  нцыя 
абслуго  ўвання на аўтастра  дзе

service fl at  n. кватэ ра з гатэ льным 
абслуго ўваннем

serviceman  n. (pl. -men) ваеннаслу-
жачы, вайско вец

service station  n. ста нцыя абслу-
го ўвання, запра вачная, бензазапра ўка

serviette  n. BrE сурвэ тка; a paper ser-
viette папяро вая сурвэ  тка

servile  adj. 1. ліслвы, нізкапакло н-
ніцкі 2. ра бскі, няво льнічы; servile labour ра б-
ская пра ца

servility  n. уго дніцтва, сервілзм
sesame  n. bot. кунжу т, сеза м
session  n. се сiя; пасяджэ нне; a plenary 

session пле  нум; a private session закры  тае/ 
та  йнае пасяджэ нне; in session на се сii, на па-
сяджэ ннi; be in session засяда ць, мець се сію

set1  n. 1. набо р, кампле кт, серв  з; a com-
plete set of Dickens по ўны збор тво раў Ды-
кенса; a tea set серв  з для гарба ты 2. ко ла 
людзе й (звязаных агульнымi iнтарэсамi); lit-
erary sets лiтарату рныя ко лы 3. прыбо р; 
a toilet set туале  тны прыбо  р 4. фо рма, л  нiя, 
абры с; а set of shoulders л  нiя плячэ й, раз-
варо т 5. дэкара цыя 6. малады  па растак

set2  adj. 1. нерухо  мы, засты  лы; a set stare 
нерухо  мы по  гляд; with a set face з каме  нным 
тва  рам 2. пастая   нны, цвёрда вы  значаны; 
нязме  нны; set wages цвёрды акла  д; a set pat-
tern штамп; a set phrase клішэ   3. насто  й-
лівы, упа  рты; a man of set opinions чалаве  к 
цвёрдых по  глядаў; We’ve come here for a set 
purpose. Мы прыйшлі сюды з цвёрдым 
намерам. ♦ be set on doing smth. мець наме  р 
раб ць што-н.; be (dead) set against smth. 
быць су  праць чаго  -н.

set3  v. (set) 1. ста  віць, кла  сці; размяшча  ць; 
The house is set in the suburbs. Дом зна хо-
дзіцца ў прыгарадзе; The novel is set in pre-
war London. Месца дзеяння ў рамане – перад-
ваенны Лондан. 2. саджа  ць, уса  джваць; set 
smb. by the fi re-place усадз ць каго  -н. каля   
кам на 3. напраўля  ць, накіро  ўваць; паваро  ч-
ваць; set one’s face towards the sun паваро  ч-
вацца тва  рам да со  нца 4. падрыхто  ўваць, 
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прыво  дзіць у стан гато  ўнасці; set a piano на-
стро  йваць піян на; set the  stage расстаўля  ць 
дэкара   цыі 5. прызнача   ць, назнача   ць, вызна-
ча   ць; set a date назнача  ць да  ту 6. захо  дзіць 
(пра нябесныя свяцілы); The sun is setting. 
Сонца заходзіць. 7. ста віць, настаўля  ць; set 
an alarm-clock заво  дзіць будз льнік; set a 
goal ста  віць мэ  ту; set a sum задава  ць зада  чу 
8. даво  дзіць да ла  ду, папраўля  ць; set a hat 
папраўля  ць капялю  ш; set a broken arm 
упраўля  ць руку  9. прымуша  ць; We were set at 
work. Нас засадзілі за працу; His words set me 
thinking. Яго словы прымусілі мяне заду-
мацца. 10. застыва  ць; The jelly has set. Жэле 
застыла. ♦ set about doing smth. infml пача  ць 
раб ць што-н.; set smb. against smb. пад бух-
то  рваць каго  -н. су  праць каго  -н.
set apart  phr.v. аддаля  ць, раздзяля  ць
set aside  phr.v. адклада  ць, адкла  д-
ваць; set aside a verdict анулява  ць прыгаво  р
set back  phr.v. 1. затры  мліваць, 
тармаз ць; The bad weather has set them back. 
Дрэннае надвор’е затрымала іх. 2. размя-
шча   ць далёка; адсо  ўваць; The house is set well 
back from the road. Дом знаходзіцца даволі 
далёка ад дарогі.
set down  phr.v. 1. выса  джваць (па-
сажыраў) 2. зап сваць
set forth  phr.v. fml адпраўля   цца, 
выпраўля  цца (у падарожжа); set smth. forth 
фармулява  ць (думкі, ідэі)
set in  phr.v. пачына  цца; Winter has set 
in early. Зіма наступіла рана.
set off  phr.v. адпраўля  цца, выпраўля  ц-
ца ў даро  гу
set out  phr.v. 1. выхо   дзіць, выяз-
джа   ць; set out to do smth. збіра  цца раб ць 
што-н. 2. выстаўля   ць; расклада  ць, раскла  д-
ваць, расстаўля   ць
set up  phr.v. 1. устана  ўліваць, фар-
мірава  ць; set up a monument узве  сці по  мнік; 
set up a new government сфармірава  ць но  вы 
ўра  д; set up a new record паста  віць но  вы 
рэко  рд 2. распачына  ць (справу); set up as a 
chemist’s адкры  ць аптэ  ку 3. дапамага  ць 
(каму-н.) уладкава  цца; Her father set her up in 
business. Бацька дапамог ёй распачаць 
справу. 4. аднаўля  ць (сілы); A week in the 
country set her up nicely again. Тыдзень за 
горадам вярнуў ёй здароўе.

setback  n. няўда ча; пара за, спад; 
а crop setback неўраджа й; suffer a setback 
пацярпе ць паражэ нне

set square  n. BrE вуго льнiк

settee  n. кушэ тка, кана па (невялiкая)
setting  n. 1. апра ва, абрамле нне, ра мка 

(карціны) 2. навако лле; ме сца i час дзе яння 
3. маста цкае афармле нне (спектакля); па-
стано ўка 4. му зыка на сло вы 5. за хад (сонца)

settle  v. 1. пасяля ць; пасяля цца; settle 
new lands засяля ць но выя зе млi 2. уладко ў-
ваць; уладко ўвацца, уса джвацца; Will the 
snow settle? Снег пратрымаецца?; He settled 
himself in an armchair. Ён усеўся ў крэсла. 
3. раша ць, выраша ць; ула джваць; ула джвац-
ца; settle affairs упарадко ўваць, ула  джваць 
спра вы; settle problems выраша ць пыта ннi; 
settle differences знiма ць рознагало ссi; settle 
on smth. дамо вiцца аб чым-н., прыня ць яко е-н. 
рашэ нне; The pill will help you (to) settle your 
nerves. Таблетка дапаможа табе супакоiць 
нервы. 4. аплац  ць (рахунак) ♦ settle an old 
score расквiта цца, паквiта цца; settle an account 
(with smb.) адпо мсцiць каму  -н.
settle down  phr.v. 1. сц  шыцца, 
суц шыцца, суня цца; When will he settle 
down? I калi ж ён пасталее? 2. супако iць; 
супако iцца; заспако  iць; заспако  iцца; settle 
down to smth. узя цца што-н. раб  ць

settled  1. adj. асе лы 2. усталява ны, вы-
значаны (дата, цана і да т.п.)

settlement  n. 1. урэгулява нне; пагад-
не нне; рашэ нне; зго да; an amicable settle-
ment сябро ўская здзе лка; палюбо ўнае па-
гадне нне; hаmpеr а political settlement тар-
маз  ць палiты чнае ўрэгулява нне 2. пасяле н-
не, кало нія, засяле нне; пасе лiшча, сял  ба; an 
old settlement site гарадзшча; make a settle-
ment засяля  ць (землі)

settler  n. пасяле нец; пасяле нкa
set-up  n. infml 1. сітуа цыя; абста віны; 

2. план, загаво р, інтры жка
seven  n., num. сем; сямёра; сямёрка ♦ at 

sixes and sevens infml ≅ уве рх дном, дагары  
нага мi

seventeen  num. сямна ццаць
seventeenth  n., num. сямна ццаты; 

сямна ццатая ча стка
seventh  num., n. сёмы; сёмая ча стка
seventieth  num., n. сямiдзяся ты; ся-

мi дзяся тая ча стка
seventy  num., n. се мдзесят; the seven-

ties гады , тэмперату ра ад 70 дa 79; in оne’s 
seventies : He is in his seventies. Яму за 
семдзесят.

sever  v. fml 1. (from) разраза  ць, разрэ  з-
ваць; адраза   ць, адрэ  зваць 2. (i)рва  ць, разры-
ва  ць; sever relations with smb. разарва ць 
адно сiны з кiм-н.
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several  n. не калькi; ко лькі; several of 
you некато рыя з вас

severance  n. fml 1. разры ў; the sev-
erance of diplomatic relations разры ў ды пла-
маты чных адно сін 2. заканчэ нне; severance 
pay вы плата пры звальне нні з пра цы

severe  adj. 1. (on/with) суро вы; стро гi; 
цвёрды, непах  сны 2. ве льмi ця жкi, невыно с-
ны, по ўны выпрабава нняў; а severe pain мо ц-
ны боль; а severe loss вял  кая стра та 3. не-
спрыя льны для жыцця ; хало дны; а severe 
winter суро вая зiма ; а severe wind рэ зкi ве-
цер, с вер

severely  adv. суро ва, жо  рстка, стро га; 
мо цна; punish smb. severely суро ва пакара ць 
каго -н.

severity  n. суро васць, жо рсткасць; 
стро гасць; severities of life ця жкасцi жыцця 

sew  v. (sewed, sewn or sewed) шыць; за-
шыва ць; sew by hand шыць уручну ю
sew on  phr.v. прышыва ць; Sew this 
button on, please. Прышый, калі ласка, гэты 
гузік.
sew up  phr.v. зашыва ць

sewage () n. сцёкавыя во ды; нечысто-
ты; a sewage system каналiза цыя

sewer1  n. шва чка; краве ц
sewer2 () n. каналiзацы йная труба , сцё ка-

вая труба 
sewerege () n. каналіза цыя
sewing  n. шыццё; шытво 
sewing machine  n. шве йная ма-

шы нка
sewn  p.p. → sew
sex  n. 1. biol. пол; the fair sex прыго жы 

пол 2. сeкс; sex appeal сeкcуа льная прыва б-
насць

sexual  adj. 1. сeксуа льны 2. палавы ; 
sexual intercourse палавы  акт

sexuality  n. сeксуа льнасць
sexy  adj. сeксуа льны, эраты чны; па чуц-

цёвы, пажа длiвы
sh(h)  interj. ш-ш; Sh! Keep your voice down! 

Ш-ш! Цішэй гавары!
shabby  adj. 1. пашарпа ны, пацёрты, па-

но шаны; a shabby house занядба ны дом; 
look shabby выгляда ць убо га 2. н  зкi, гане б-
ны, по длы; play a shabby trick on smb. по д-
ла падману ць каго -н.

shack  n. 1. халу па, хац  на 2. буда н, шала ш
shackles  n. pl. 1. ако вы, кайда  ны, кан-

далы  2. ву зы; the shackles of convention fml 
цяжа  р умо  ўнасцей

shade1  n. 1. цень, засe нь; in the shade 
у цяньку , у халадку  2. абажу р; марк  за; аn 
eye shade брыль; shades infml цёмныя акуля -
ры 3. адце нне (колеру); shades of blue адце н-
нi блак  тнага; people with all shades of opin-
ion лю дзi з ро знымi по глядамi 4. нязна чная 
ро знiца, нюа нс; I feel а shade better today. 
Я адчуваю сябе крыху лепш сёння. 5. цень; 
пры  від ♦ put smb./smth. in the shade засла-
ня  ць каго -н./што-н. (таксама перан.)

shade2  v. 1. засланя  ць (ад святла), за цям-
ня ць, за сціць 2. штрыхава ць, тушава ць; sha d-
ed areas on the map заштрыхава  ныя ме сцы 
на ма пе 3. (into) непрыкме тна перахо  дзiць 
(з аднаго адцення ў iншае, з аднаго стану 
ў iншы)

shadow1  n. 1. цень; cast a shadow (on) 
кiда ць цень на (каго-н.) (таксама перан.); 
the shadows of evening начны я це нi; dark 
shadows under eyes цёмныя круг пад вачы-
ма 2. цень, паўце мра, паўзмро к; sit in the 
shadow не запа льваць святла , сядзе ць у паў-
це мры 3. пастая нны спадаро жнiк; He’s his 
mother’s shadow. Ён ходзiць за маткаю як 
цень. 4. цень, намёк; There is not a shadow of 
(a) doubt. Няма і ценю сумнення. ♦ be afraid 
of one’s own shadow бая цца свайго  це ню; 
live in the shadow трыма цца ў це нi

shadow2  v. 1. кiда ць цень, зацямня ць 
2. высо чваць, хадз  ць па пя тах; He was shad-
owed by the police. Палiцыя ішла па ягоных 
слядах.

shadowy  adj. 1. цян  сты, заце нены; 
shadowy woods цян  стыя лясы  2. перан. няя с-
ны, невыра зны, цьмя ны; the shadowy past 
тума ннае міну  лае

shady  adj. 1. цян  сты, заце нены; а shady 
tree разга лiстае/раск  дзiстае дрэ  ва 2. infml 
сумне ўны; а shady transaction сумне ўная 
здзе лка

shaft  n. 1. дрэ ўка (дзiды); тапары шча; аг-
ло бля 2. lit. про мень (святла); успы шка (ма-
ланкi) 3. fml зло сны вы пад, кп ны, насме ш ка 
4. tech. вал, вось

shaggy  adj. касма ты, калма ты, кудла ты, 
махна ты; shaggy eyebrows касма тыя бро вы

shaggy-dog story  n. до ўгi i ну д-
ны анекдо т (увесь гумар якога ў бязглу з-
дзiцы)

shake1  n. 1. устрэ сванне, узвару  шванне; 
give smth. a shake устрэ сваць; трэ сцi што-н. 
2. pl. shakes infml : а fi t of shakes гара чка, 
лiхама нка 3. землятру с, землетрасе  нне 4. мо-
мант ♦ in a couple of/in two shakes як ба чыш, 
у адз  н мо мант
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shake2  v. (shook, shaken) 1. трэ сцi; трэ  с-
цiся; калац  ць; калаццца; бо  ўтаць; бо   ўтацца; 
shake with fear калац  цца са стра ху; shake 
smb.’s hand/shake hands (with smb.)/shake 
by the hand пацiска ць руку /ру кi (пры 
прывiтаннi); shake one’s head пакруц  ць 
галаво ю (адмоўна) 2. узруша ць, узру шваць, 
хвалява ць; shaken by the news узру шаны 
навiно ю 3. дрыжа ць; Her voice shook with 
emotions. Яе голас задрыжэў ад хвалявання. 
♦ shake like an aspen leaf дрыжа ць як ас -
навы лiсто к (ад страху)
shake down  phr.v. 1. прыстасо  ў-
вацца, асво   йвацца 2. AmE infml абшу  кваць, 
абшна  рваць
shake off  phr.v. 1. страса ць, стрэ с-
ваць (пыл) 2. пазбаўля  цца (ад кепскага на-
строю)
shake out  phr.v. вытраса ць
shake up  phr.v. устрэ сваць

shake-up  n. (in/of) ператасо  ўка, пе-
ра мяшчэ  нне службо  ўцаў; a management 
sha ke-up чы стка ў кіраўнцтве

shaky  adj. 1. дрыго  ткі, дрыжа  чы; His 
hands are shaky. У яго трасуцца рукi; He looks 
а bit shaky on his feet. Ён ня цвёрда трыма-
ецца на нагах. 2. х  сткi, няпэ ў ны; а shaky 
 argument хсткi аргуме нт; My French is a bit 
shaky. Я не вельмi добра ведаю французскую 
мову.

shale  n. сла нец (мінерал)
shall  v. (should) 1. дапаможны дзеясл. 

для ўтварэння буд. ч. у 1-й асобе адз. i мн. л.; 
I shall be glad. (Я) буду рады. 2. мадальны 
дзеясл., які выражае абавязковасць дзеяння, 
пагрозу; He shall answer for his actions! Ён 
усё роўна адкажа за свае ўчынкi!

shalt  v. poet. = shall (2-я асоба адз. л.)
shallow  adj. 1. плы ткi, неглыбо кi; shal-

low waters мелкаво  ддзе 2. derog. павярхо ў-
ны, пусты ; а shallow writer несур’ёзны пiсь-
ме ннiк; а shallow mind пуста я галава 

sham1  n. 1. прытво ршчык, сiмуля нт 
2. пры тво рства; фальшы  ўка

sham2  v. прык  двацца, прытвара цца; He 
is shamming asleep. Ён прытвараецца, што 
спiць.

shamble  v. валачы  но гi; валачы ся, 
цягну  цца, пле сціся

shambles  n. infml беспара дак, гарм -
дар; бязла ддзе; Your room is in а sham bles. 
У тваiм пакоi гармiдар.

shame  n. 1. со рам, га ньба; feel shame at 
having told a lie адчува ць со рам за то е, што 

схлу сiў; To my shame, I never thanked him. 
Мне сорамна, што нiколi не падзякаваў яму; 
bring shame on smb. га ньбiць, нясла вiць 
каго -н.; it’s a shame бры дка, со рам 2. пры-
красць, жаль : What а shame! Як шкада! Якая 
прыкрасць! ♦ put smb. to shame прыса ра-
мац  ць каго -н.; shame on you! як табе  не со -
рамна!

shameful  adj. гане бны, со рамны; 
сараматны ; shameful conduct сканда льныя 
паво дзiны

shameless  adj. бессаро мны; You sha-
meless little boy! Але ж ты i сараматнiк!

shammy  n. за мша
shampoo1  n. шампу нь, ва дкае мы ла
shampoo2  v. мыць галаву  шампу нем
shamrock  n. 1. bot. трыл  снiк 2. bot. 

дзя целіна 3. на цыя на льная эмбле ма Iрла ндыi
shandy  n. су  месь про  стага п  ва з 

лiмана дам або  з iмбрным п  вам
shan’t  скар. ад shall not
shanty1  n. хац  на, халу па; бара к
shape1  n. 1. фо рма, абры с; вiд; round in 

shape кру глы па фо рме 2. стан; be in good 
shape быць у до брай фо рме ♦ get (oneself) 
into shape увахо дзiць у фо рму; get/knock/
lick smth./smb. into shape прыво дзiць што-н./
каго -н. да пара дку; give shape to smth. выка  з-
ваць я сна (думкi); take shape вырысо ўвацца, 
набыва ць фо рму

shape2  v. 1. (into) надава ць фо рму, ляп  ць; 
shape the sand into a mound раб  ць курга н з 
пяску  2. фармава ць, вызнача ць; shape one’s 
attitudes вызнача ць свае  адно сiны

shapeless  adj. 1. бясфо рменны, нязгра б-
ны 2. хааты чны (пра расказ)

shapely  adj. згра бны, ла дны (асаблiва 
пра жаночую фiгуру)

shaping  n. sport шэ йпінг
shard  n. чарапо к, аско лак, аске пак
share1  n. (in/of) 1. ча стка, до ля; get a share 

in the profi ts атрыма ць до лю ад прыбы  ткаў; 
take a share in smth. браць удзе л у чым-н. 
2. а кцыя, пай ♦ get one’s fair share of smth. 
атрыма ць справядл  вую до лю чаго -н.; go 
shares (with smb.) (in smth.) infml дзялцца 
паро ўну (з кiм-н.) (чым-н.)

share2  v. 1. дзялць; дзял  цца; share news 
with smb. паведамля  ць каму  -н. навiну ; share 
a secret ве даць сакрэ т 2. (among/between) мець 
што-н. агу льнае, карыста  цца ра зам; sha re a 
room жыць у адны м пако i; share smb.’s 
opinion далучы цца да чыёй-н. ду мкi; share 
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joys and sorrows with smb. перажыва ць ра-
зам з кім-н. i го  ра, i ра дасць 3. удзе льнiчаць, 
быць па йшчыкам; share profi ts удзе льнiчаць 
у дахо дах ♦ share and share alike мець ро  ў-
ную до  лю ва ўс  м

shareholder  n. акцыяне р
shark  n. аку ла (таксама перан.)
sharp1  adj. 1. во стры, востраканцо вы, 

спіча  сты; а sharp pencil до бра заво страны 
ало вак 2. рэ зкi, круты ; а sharp wind пран  з-
лiвы ве цер; а sharp frost мо цны маро з 3. я с-
ны, выра зны; а sharp contrast рэ зкi кантра ст 
4. е дкi, пяку  чы, во стры (пра пах, смак i да т.п.) 
5. то нкi, пранклiвы, во стры (пра розум, 
зрок); sharp sight во стры зрок 6. калю чы, з’е д-
лiвы, рэ зкi, дасц  пны (пра заўвагi); He has a 
sharp tongue. Ён востры на язык. ♦ as sharp 
as a needle ве льмi разу мны, дасц  пны

sharp2  adv. 1. ро ўна, дакла дна; at 7 sharp 
a сёмай гадз  не ро ўна 2. BrE рэ зка, кру та; 
turn sharp left павярну ць кру та нале ва; stop 
sharp рэ зка спын  цца

sharpen  v. 1. вастры ць, тачы ць; раб  цца 
во стрым 2. абвастра ць, уз мацня ць; sharpen 
one’s wits удаскана  льваць ро  зум; напру  жваць 
ува  гу

sharply  adv. рэ зка, кру та; speak sharply 
to smb. размаўля ць рэ зкiм то нам з кiм-н.

sharpener  n. тачы лка (для алоўка)
shatter  v. 1. (into) разбiва  ць на аско лкі; 

разбiва  цца на дру зачкi 2. разбура ць, знiшча ць; 
My hopes shattered. Мае надзеi пайшлi марна. 
3. псава ць, разла джваць; shatter confi dence 
падрыва ць даве р; I feel shattered. Я адчуваю 
сябе разбiтым.

shave1  n. гале нне, брыццё; I want a shave. 
Мне трэба пагалiцца ♦ a close shave : That 
was a close shave! Мы ледзь выратавалicя!

shave2  v. 1. галць; гал  цца 2. струга ць; 
скаблць, скрэ  бці
shave off  phr.v. зго льваць, збрыва ць

shaven  adj. паго лены; He is clean shav-
en. Ён гладка паголены.

shaver  n. бры тва; an electric shaver 
электры чная бры тва

shaving brush  n. памазо  к для га-
ле  ння

shaving cream  n. крэм для га ле ння
shavings  n. pl. стру жкi; габлю шкi
shaving set  n. прыбо р для гале ння
shawl  n. ху стка; ша ля
she   pron. яна ; The ship has come in, but 

she will leave in some minutes. Карабель пры-
быў, але ён адыдзе праз некалькi хвiлiн.

sheaf  n. (pl. sheaves) 1. сноп (жыта, пша-
ніцы і да т.п.) 2. вя зка, к  па (паперы), пук 
(стрэлаў)

shear  v. (shеarеd, shorn or shеarеd) стры г-
чы (авец)
shear off  phr.v. адраза ць, адрэ зваць

shearer  n. стрыга ль, стрыга льшчык; 
стры га льшчыца

shears  n. pl. нажн  цы; garden shears садо -
выя нажн  цы

sheath  n. футля р, футара  л; но жны
sheaves  pl. → sheaf
shed1  n. пу ня, паве ць, адры на; свран; 

хлеў; а cow shed каро ўнiк
shed2  v. (shed) 1. губля ць, скiда ць; The 

snake sheds its skin. Змяя скідае скуру; Trees 
shed their leaves. Дрэвы скiдаюць лiсце. 
2. fml лiць, пралiва ць (слёзы); shed blood 
пра лiва ць кроў 3. выпраме ньваць, вылуча ць 
(цяп ло) ♦ shed light on smth. пралiва ць свят-
ло  на што-н.

she’d  скар. ад 1. she had 2. she would
sheen  n. бляск; ззя нне; hair with а golden 

sheen валасы  з залаты  м во  дбліскам
sheep  n. (pl. sheep) аве чка; ♦ а black she ep 

паршы вая аве чка; follow smb. like a sheep сле -
 па хадзць за кiм-н.; а wolf in a sheep’s cloth-
ing воўк у аве чай шку ры

sheep-dog  n. аўча рка
sheepish  adj. дурнава ты (пра выгляд, 

усмешку i да т.п.)
sheepskin  n. аўчы на; a sheepskin coat 

кажу х
sheer  adj. 1. я ўны; по ўны, абсалю  тны; by 

sheer chance зусм выпадко ва; а sheer waste 
of time дарэ  мнае марнава нне ча су; sheer 
nonsense бязглу здзiца 2. празры сты, то нкi 
(пра тканiну); sheer stockings то нкiя панчо хi 
3. вертыка льны, стро мкi (пра скалу)
sheer off  phr. v. знiка ць, уцяка ць

sheet  n. 1. по  сцілка, прасцiна  2. а ркуш (па-
перы), лiст (шкла) 3. паве рхня (вады), шы ро-
кая пало ска; а sheet of snow сне жнае по-
крыва; The rain came down in sheets. Дождж 
лiў як з вядра. ♦ as white as a sheet бле дны як 
палатно 

sheet lightning  n. зарнца
shelf  n. (pl. shelves) 1. пал  ца 2. geol. 

шэльф; во дмель; рыф ♦ be on the shelf infml 
быць стары м i непатрэ  бным, быць сп саным

shelfi sh  n. zool. малю ск
she’ll  скар. ад. she will
shell1  n. 1. ра кавiна; шкарлу  пiна, шалупа й-

ка (яйка) 2. абало нка 3. mil. г  льза (патрона); 
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снара д; грана та ♦ come out of one’s shell вы -
лупіцца,  вы й сцi са сваёй шкарлу   піны; go/
retreаt, etc. into one’s shell замыка цца ў 
сваёй шкарлу  пiне

shell2  v. знiма ць шкарлу  пiну; shell peas 
 лу ш чыць гаро х
shell out  phr.v. infml (for) раскашэ   ль-
вацца

shelter1  n. 1. прыту лак, прыста  нiшча; 
 gi ve/afford shelter прытуля ць; fi nd shelter 
from the wind знайсц   зацшак ад ве тру 
2. схо вiшча, укры  цце; аn air-raid shelter 
бам ба схо  вiшча

shelter2  v. 1. прытуля ць, дава ць прыту-
лак; укрыва ць (таксама перан.); shelter smb. 
from criticism засцерага ць каго -н. ад кры-
тыкi 2. хaва ць; хава цца, прытуля цца; shelter 
from rain хава цца ад дажджу 

shelve1  v. 1. кла сцi на пал  цу 2. адкла д-
ваць напасля  (план, працу)

shelve2  v. пака та спуска цца (пра пагоркі)
shelves  pl. → shelf
shepherd  n. пасту х (авечак)
shepherdess  n. dated пасту шка (аве-

чак)
shepherd’s pie  n. ВrЕ бульбяна я 

запяка нка з мя сам
sherbet  n. ВrЕ шарбе т
sheriff  n. шэры ф
sherry  n. хе рас (вiно), шэ ры
she’s  скар. ад she is
shield1  n. 1. шчыт, шы льда 2. (against) 

аба ро на; абаро нца
shield2  v. (from) засланя ць, прыкрыва ць; 

абараня ць, засцерага ць
shift1  n. 1. (in) пераме на, зме на; пера мяш-

чэ нне; a shift of accent ling. перано с на цiску; 
a shift of crops севазваро т 2. зме на (у школе, 
на заводзе i да т.п.); work in shifts праца-
ва  ць пазме нна; to be on the night shift пра-
цава  ць у начну  ю зме  ну

shift2  v. 1. перамяшча ць; перамяшча  цца; 
shift the blame (onto others) зва  льваць вiну  
(на   ншых); shift smb. from job to jоb пераво -
дзiць каго -н. з пра цы на пра цу 2. мяня ць; 
мяня цца; shift from one foot to another пе-
раступа ць з наг   на нагу ; The wind has shifted. 
Вецер змянiў напрамак. ♦ shift one’s ground 
мяня ць по гляды; shift for oneself BrE абыхо-
дзiцца без (чыёй-н.) дапамо гi

shifting  adj. : shifting sand сы  пкі пясо   к
shifty  adj. хтры, ло ўкi, спры тны; не-

сумле нны; She has shifty eyes. У яе бегаюць 
вочкi.

shilling  n. шы лiнг (манета = 12 пенсам, 
1/20 фунта; ужываўся да 1971 г.)

shimmer  v. мiгаце ць, мiгце ць; мільга ць, 
паблскваць; The moonlight was shimmering 
on the lake. Возера паблiсквала ў святле 
поўнi.

shin  n. anat. галёнка
shine1  n. святло , бляск, гля нец; give a 

shine глянцава ць, наво дзiць гля нец; We’ll go 
rain оr shine. Мы паедзем, якое б ні было на-
двор’е. ♦ take a shine to smb./smth. рапто  ў на 
спадаба  цца

shine2  v. (shone) 1. ззяць, свяц  ць, блiшча ць, 
зiхаце ць; His face shone with joy. Яго твар 
засвяціўся ад радасцi. 2. (of, in) вызна ча  ц ца; 
быць адме тным; He’s a shining example of a 
hard-working person. Ён уяўляе сабой яркi 
прыклад працавiтасцi 3. (shined) infml чы-
сцiць, глянцава ць (абутак )

shingle  n. 1. га лька 2. то нкая до шка; 
гонт

shiny  adj. блiску чы; лакiрава ны; iльс ня-
ны  ; The cups are clean and shiny. Кубачкi 
такiя чыстыя, што аж блiшчаць.

ship1  n. 1. карабе ль, су дна; on board ship 
на бо рце карабля ; go by ship падаро жнічаць 
на карабл ♦ when my ship comes home/
comes in ≅ кал я разбагаце ю

ship2  v. пераво зiць па вадзе ; груз  ць на су д-
на; ship oars падыма ць вёслы
ship off  phr.v. адпра вiць, адасла ць 
(ка го-н., што-н.)

shipbuilding  n. караблебудава  нне
ship canal  n. суднахо дны кана л
shipment  n. 1. пагру зка (тавару на 

карабель); адпра ўка (тавараў) 2. груз; па р-
тыя тава раў

shipping  n. 1. гандлёвы флот; су  дны; 
The canal is open for shipping. Канал адкрыты 
для суднаходства. 2. пераво зка, перасы лка 
гру заў

shipwreck  n. караблекрушэ  нне; suffer 
shipwreck пацярпе ць караблекрушэ нне

shipyard  n. карабе  льная верф
shirk  v. выкру чвацца, ув  льваць, ухiля цца 

(ад работы, абавязкаў i да т.п.); He shirked 
school. Ён прагульваў урокi.

shirt  n. мужчы нская кашу ля; a dress shirt 
прыго жая кашу ля (звыч. пад смокiнг); а shirt 
front ман  шка ♦ keep your shirt on! infml не 
злу йся!; the shirt off smb.’s back кашу  ля з 
чужо  га пляча  

shirtsleeve  n. рука ў кашу лi ♦ in one’s 
shirtsleeves без пiнжака , нефарма льнa
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shiver1  n. дры  жыкі, дрыго  тка; уздры  г; 
give smb. a shiver прыму  сіць каго  -н. ку  р-
чыцца ♦ send shivers down smb.’s spine : It 
sent shivers down my spine. Ад гэтага ў мяне 
мароз па скуры пайшоў.

shiver2  v. дрыжэ ць, уздры гваць, трэ сцiся; 
shiver with cold трэ сцiся ад хо ладу; shiver at 
the thought of... уздры гваць ад ду мкi, што...

shivery  adj. дрыго ткі; I feel shivery. 
Мяне калоцiць.

shoal1  n. 1. кася к (рыбы) 2. ма  са, мно  ст-
ва; нато ўп; shoals of people мно ства людзе й

shoal2  n. 1. мель, ме лiна, мелкаво  ддзе 
2. pl. shoals скры тыя ця жкасцi або  небяспе кi

shock1  n. 1. уда р, штуршо к; earthquake 
shocks падзе мныя штуршк   2. узрушэ нне; 
What a shock you gave me! Як ты мяне напа-
лохаў! 3. med. шок; be in (a state of) shock 
быць у шо кавым ста не

shock2  v. узру шваць, шак  раваць; I was 
shocked at the news of her death. Мяне ашала-
мiла навiна пра яе смерць.

shocking  adj. жахл  вы, жу дасны; shoc k-
ing behaviour абура  льныя паво  дзiны; a shoc k-
ing sight страшэ ннае вiдо  вiшча

shock-proof  adj. ударатрыва  лы, 
ударасто   йкі (пра гадзiннiк)

shock therapy  n. med. шо кавая 
тэрап  я

shoddy  adj. дрэ нны, пага ны; shoddy 
goods дрэ нныя тава ры; shoddy work дрэ нная 
пра ца

shoe1  n. 1. чарав  к, панто фля; strong shoes 
мо цныя чарав  кi; walking shoes панто флі на 
ко жны дзень/штодзе нь 2. падко ва ♦ be in 
smb.’s shoes ≅ быць у чужо й ску ры; put one-
self in smb.’s shoes паста  вiць сябе  на чыё-н. 
ме сца

shoe2  v. падко ўваць (каня)
shoehorn  n. ражо  к (для абутку)
shoelace  n. шнуро к (чаравiка); do up 

one’s shoelaces завязва ць шнурк  
shoemaker  n. шаве ц
shoestring  n. : ♦ live on a shoestring 

infml жыць на капе йкi
shone  past, p.p. → shine
shoo  interj. кш! (ужываецца каб напу-

жаць, адагнаць жывёлу, птушак)
shook  past → shake
shoot1  n. 1. bot. па растак, ато жылак, расто к; 

put out shoots пуска ць па расткi 2. палява  нне; 
гру  па паляўн чых 3. зды  мка (фільма)

shoot2  v. (shot) 1. страля  ць; shoot an ar-
row пусц  ць стралу  2. застрэ лiць, заб  ць 3. па-
лява  ць; be out shooting быць на палява  нні 

4. не  сціся, імча  цца; An idea shot in his mind. 
Яму раптам у галаву прыйшла думка. 5. к-
даць; shoot a glance к нуць ху  ткі по  зірк 
6. здыма  ць фільм ♦ be/get shot of smth./smb. 
BrE, infml адчап цца ад чаго -н./каго -н.; shoot 
a line infml перабо льшваць, iлга ць
shoot down  phr.v. застрэ  лiць; рас-
страля ць; shoot down a plane збiць самалёт
shoot off  phr.v. infml сысц, адысцся 
♦ shoot one’s mouth off (about smth.) infml 
хвал  цца; выдава  ць сакрэ   т
shoot up  phr.v. падско чыць (пра цэ-
ны, тэмпературу)

shooting  n. стральба ; go shooting хадз ць 
на палява нне; the shooting season паляўн  чы 
сезо н

shooting star  n. зн чка; метэо р
shop1  n. 1. магаз н, кра ма; а shop window 

вiтры на; а multiple shop; магаз н з філія  ламі; 
а residential shop кра ма з жылы м памяшка н-
нем (для ўладальнiка) 2. майстэ рня, цэх (на 
заводзе); а closed shop прадпрые мства, яко е 
прыма е на пра цу то лькi чле наў прафсаю за 
♦ set up shop распача ць спра ву; talk shop 
гавары ць пра службо выя спра вы (у гасцях)

shop2  v. : go shopping раб  ць паку пкi, ха-
дз  ць па магазнах
shop around  phr.v. (for) прыгля  д-
вацца да цэ  н, падбіра  ць тава  ры

shop assistant  n. прадаве ц; пра-
даўшчы ца

shopkeeper  n. улада льнiк магаз  на; 
кра мнiк; кра мніца

shoplifter  n. пакупн к, як  кра дзе 
тава ры ў кра ме

shopper  n. пакупн  к; пакупнца
shopping  n. : do the shopping раб  ць 

па ку пкi; a shopping bag гаспада рчая су мка
shopping centre  n. гандлёвы 

цэнтр
shopping mall  n. гандлёвы паса  ж 

(крыты)
shop steward  n. цэ хавы ста раста; 

прафсаю  зны арганiза тар
shoptalk  n. гу тарка на прафесйныя 

тэ мы (у гасцях)
shore  n. 1. бе раг (мора, возера); go on 

shore сысц на бе раг; two miles off shore дзве 
м  лi ад бе рага 2. pl. shores lit. зямля , кра  на; 
distant shores далёкiя зе млi

shorn  p.p. → shear
short1  adj. 1. каро ткi, нядо  ўгi; for a short 

time нядо ўга; It’s а short distance from here. 
Гэта недалёка адсюль; Time is getting short. 
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Застаецца мала часу. 2. : short for; Fran is 
short for Francis. Фрэн – скарачэнне ад 
Фрэнсiс. 3. нiзкаро слы; каро ткi; short grass 
н  зкая трава ; He is quite short. Ён малога 
росту. 4. недастатко вы, няпо ўны; be short of 
smth. адчува ць недахо п чаго -н.; I am short of 
time. У мяне мала часу; He’s short of breath. 
Ён задыхаецца. 5. (with) рэ зкi, гру бы (пра 
нораў); He has a short temper. Ён мае гарачы 
нораў; He was short with me. Ён мне нагрубiў. 
6. ло мкi, кро хкi, рассы пiсты (пра печыва) 
♦ in short караце й; in short supply дэфiцы т-
ны; a short cut : I took a short cut through the 
fi eld. Я пайшоў напрамкi праз поле.

short2  adv. рэ  зка, ра  птам; cut short спы-
ня  ць; рабць перапы нак; stop short рэ зка спы-
н  цца ♦ fall/go/run short (of) вычэ рпвацца, 
спусташа цца, канча цца; He fell short of my 
expectations. Ён не апраўдаў маiх спадзяван-
няў; to cut a long story short караце й ка жучы

shortage  n. недахо п, няста  ча, дэфiцы т; 
брак; There is a shortage of potatoes this year. 
У гэтым годзе мала бульбы.

shortbread  n. пясо чнае пе чыва
short circuit  n. tech. каро ткае за мы-

ка нне
shortcoming  n. недахо п, зага на, сла-

бае ме сца; expose shortcomings выкрыва ць 
недахо пы

shorten  v. укаро чваць; укаро  чвацца; ска-
рача ць; скарача цца

shortfall  n. недахо  п, дэфіцы  т; невы-
кана  нне пла  на вы  пуску праду   кцыі

shorthand  n. стэнагра фiя
shorthand typist  n. стэ на-

граф  ст; стэнаграф  стка
shortlist  n. канчатко  вы спіс (на рабо-

ту, на ўзнагароду і да т.п.); be on the short-
list (for) быць у сп се (на)

short-lived  adj. недаўгаве  чны; мiма-
лётны; short-lived happiness нядо  ўгае шча  сце

shortly  adv. 1. ху тка, ско ра; shortly be-
fore his departure нeзaдо  ўга да яго  ад’е зду 
2. рэ зка, абры вiста, гру ба; He answered rather 
shortly. Ён адказаў грубавата.

shorts  n. pl. трусы , шо рты
short-sighted  adj. 1. блiзару  кi 2. не-

прадба члiвы; a short-sighted politician не-
пра дба  члівы пал тык

short-term  adj. кароткатэрмiно вы; 
a short-term agreement кароткатэрміно вае 
пагадне  нне

shot1  n. 1. стрэл; take a shot at smb./smth. 
стрэ лiць у каго -н./што-н. 2. спро ба; have 

a shot at doing smth. спрабава ць зрабць 
што-н. 3. уда р (пра тэнiс, крыкет i да т.п.) 
4. ядро  (гарматнае i спартыўнае) 5. страло к 
6. кадр, зды мак ♦ a big shot infml ва жная 
 шы ш ка; like a shot infml (ху ткi) як ку ля; it’s 
just a shot in the dark infml ≅ (тра піць) па  ль-
цам у не  ба

shot2  past, p.p. → shoot
should  v. past → shall 1. дапаможны 

дзеясл. для ўтварэння : 1) будучага ў прош-
лым; I told him I should come. Я сказаў яму, 
што прыеду. 2) умоўнага ладу; I should like to 
leave earlier. Я хацеў бы выехаць раней; 
I suggest that he should go there. Я б раiў яму 
паехаць туды. 2. мадальны дзеясл. (выражае 
неабходнасць, параду, папрок, меркаванне); 
You should be more attentive. Табе трэба быць 
больш уважлiвым; You should have consulted 
a doctor. Табе трэба было параіцца з докта-
рам; Why should I do this? I навошта мне гэта 
рабiць?

shoulder1  n. 1. плячо ; across the shoul-
ders у пляча  х; shrug one’s shoulders пацiс-
ка  ць плячы ма 2. плячо  (гары), або чына (да-
рогi) ♦ put one’s shoulder to the wheel энер-
г чна бра  цца за спра  ву; give smb. the cold 
shoulder хо ладна сустрака ць каго -н.; shoul-
der to shoulder плячо  ў плячо ; straight from 
the shoulder не паду маўшы, усляпу ю, адра зу

shoulder2  v. 1. узва  льваць на пле чы; 
браць на сябе  (адказнасць, працу i да т.п.) 
2. ад штурхо ўваць убо к; shoulder one’s way 
працiска цца, прап  хвацца (плячыма)

shoulder-blade  n. anat. лапа тка
shoulder-length  adj. да плячэ   й; 

shoulder-length hair валасы   да плячэ   й
shouldn’t  скар. ад should not
shout1  n. крык; shouts of joy ра дасныя 

кры кi
shout2  v. крыча ць; shout for joy/in pain 

крыча ць ад ра дасцi/бо  лю; shout at smb. кры-
ча ць на каго -н.; shout for help прас  ць ра ту нку
shout down  phr.v. перакрыча ць, 
заглушы ць кры кам

shove  v. 1. пiха  ць 2. infml засо  ўваць; вы-
со  ў ваць; He shoved his head out of the window. 
Ён высунуў галаву з акна.
shove off  phr.v. infml адыхо дзiць, вы-
бiра цца; Shove off! Iдзi прэч!

shovel1  n. шу фель; чарпа  к; коўш
shovel2  v. шуфлява  ць; shovel snow згра-

ба  ць снег шу флем; shovel grain перак  дваць 
збо жжа шу флем
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show1  n. 1. спекта  кль; вiдо  вiшча, шо  у 
2. па ка  з, дэманстра цыя, выста  ва; а fl ower 
show выста  ва кве так; be on show быць вы стаў-
ле ным, пака заным 3. вы гляд; make a show of 
sym pathy раб  ць вы гляд, бы  ццам спачува еш; 
put up a good show до бра сябе  паказа ць 
(у якой-н. справе); It’s just all show. Гэта адна 
паказуха. ♦ for show для зне шняга эфе кту; 
а show of hands галасава нне шля  хам узня  ц-
ця рук

show2  v. (showed, shown) 1. пака зваць, дэ-
манстрава ць 2. све дчыць 3. вадз  ць (па го-
радзе)

show bill  n. тэатра льная афша
shower1  n. 1. л  вень, зале  ва, пралiўны  

дождж; We were caught in a shower. Мы тра-
пiлi пад моцны дождж; а shower of insults 
град абра з, знява г 2. душ; take/have a shower 
прыма ць душ

shower2  v. 1. асыпа ць; сы пацца; shower 
honours on smb. ушано ўваць каго -н.; He was 
showered with gifts. Яго засыпалi падарунка-
мi. 2. мы цца пад ду  шам

showman  n. (pl. -men) 1. шо  ўмен; 
спе цыял  ст па арганiза цыi канцэ  ртаў, шо  у 
2. : He’s a real showman. Ён умее сябе паказаць.

shown  p.p. → show
show-off  n. 1. задава нне, выстаўле нне 

2. infml хвалько ; пазёр
showpiece  n. 1. экспана  т 2. рэч выда  т-

най я  касці
showroom  n. вы ставачная за ла
showy  adj. derog. к  дкi; безгусто ўны; раз-

лчаны на эфе кт; showy behaviour паказны я 
паво дзiны

shrank  past → shrink
shrapnel  n. шрапне ль
shred1  n. 1. шмато к, кава лачак; абрэ  зак; 

tear smth. to shreds infml iрва  ць, драць што-н. 
на шматк  ; раскрытыкава  ць мо  цна 2. часц н-
ка, мiзэ рная ко лькасць ♦ not a shred of truth 
нi кро плi пра ўды

shred2  v. драць на шматк  , кава лкi
shrew  n. 1. zool. земляры йка 2. dated меге -

ра, злю ка
shrewd  adj. пран  клiвы; ке млiвы; разу м-

ны; a shrewd remark тра пная заўва га; make 
a shrewd guess дакла дна ўгада ць

shriek1  n. пран  злiвы крык, ля мант; give 
a loud shriek мо цна закрыча ць

shriek2  v. (with) пран  злiвa крыча ць, ля-
ман тава ць; shriek with laughter вішча ць ад 
сме ху

shrill  adj. 1. прарэ злiвы; рэ  зкi, вiскл  вы; 
а shrill whistle прарэ злiвы свiст 2. шу мны, 
неўтайма  ваны; shrill protests шу  мныя пра-
тэ  сты

shrimp  n. дро бная крэве тка
shrine  n. 1. ра ка; маг  льны склеп; маў-

зале  й; a shrine with relics ра ка з мо шчамi 
2. алта  р, храм; про шча; ме сца паклане  ння; 
a national shrine нацыяна  льная святы  ня

shrink  v. (shrank, shrunk) сцiска цца, 
збяга цца (пра тканiнy); shrink from doing 
smth. fml пазбяга ць раб  ць што-н.
shrink away  phr.v. адступць, 
адско чыць; адхiл  цца, адхіну цца
shrink back [phr.v. = shrink away

shrinkage  n. скарачэ  нне, сцiска нне; 
уса дка, усу шка

shrivel  v. высу шваць; змо ршчваць; 
маршчы  ніцца, ссыха цца; The leaves shrivelled 
(up) in the sun. Лiсточкi скруцiлiся ад сонца; 
He has a shrivelled face. У яго маршчыністы 
твар.

shroud1  n. 1. relig. са ван, плашчан  ца; 
the shroud of Turin Туры  нская плашчан  ца 
2. по крыва; а shroud of snow сне жнае по-
крыва; in a shroud of mystery аху таны таям-
н  цаю

shroud2  v. хава ць, аху тваць; shrouded in 
mist аху таны тума нам; crime shrouded in 
mystery схава нае злачы  нства

Shrove Tuesday  n. ≅ апо шнi 
дзень ма сленiцы (звычайна аўторак)

Shrovetide  n. ≅ Ма сленiца
shrub  n. 1. куст; shrub roses куставы я ру -

жы 2. AmE шраб, фрукто вы сок з вадо ю i во-
цатам; raspberry shrub мал  навы шраб

shrubbery  n. 1. кусто ўе 2. хмыз, 
хмызня к

shrug  v. : shrug one’s shoulders пацiска ць 
плячы ма
shrug off  phr.v. адхiля ць (што-н.); 
адма хвацца, адкру  чвацца (ад чаго-н.); He had 
a way of shrugging off criticism. Ён умеў ад мя-
таць крытыку.

shrunk  p.p. → shrink
shrunken  adj. змо рчшаны, маршчы -

ністы; shrunken cheeks шчо кi ў змо ршчынах
shuck1  n. 1. шалупа йка, шалуп  на, шкар-

лу п  на (арэха); pl. shucks лузга , шалуп  нне 
2. лухта  ♦ not worth shucks infml ≅ паўшэ-
лега не ва рты; I don’t care shucks about it. 
Мне на пляваць.

shuck2  v. лу шчыць (гарох, арэхi i да т.п.)
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shuck off  phr.v. : shuck off а bad 
habit пазба вiцца ке пскай звы чкi

shudder1  n. дры жыкi, уздры г; It gave me 
the shudders. У мяне мароз па скуры пайшоў.

shudder2  v. (with) уздры гваць; shudder 
with cold дрыжа ць ад хо ладу; shudder to 
think of smth. дрыжа  ць ад ду  мкі аб чым-н.

shuffl e1  n. 1. ша рканне, шо рганне (нага-
мi) 2. перабiра нне, ператасо ўка; give smth. a 
good shuffl e до бра што-н. ператасава ць 3. 
шафл (народны танец пад валынку)

shuffl e2  v. 1. шо ргаць, ша ркаць (нагамi) 
2. тасава ць (карты) 3. падма нваць, хiтры ць; 
Don’t shuffl e. Не хiтры.
shuffl e off  phr.v. : shuffl e off respon-
sibility пераклада ць адка знасць (на iншых)

shun  v. пазбяга ць, трыма цца ўбаку ; асцe ра-
га цца; shun temptation не паддава цца спаку се

shunt  v. 1. пераво дзiць на запасны  пуць 
(пра цягнік) 2. infml адкла дваць, кла  сцi пад 
сукно ; shunt the conversation towards more 
pleasant topics пераво дзiць размо ву на бо льш 
прые мныя тэ мы

shush  interj. шш! цха!
shut  v. (shut) зачыня ць; зачыня цца; shut 

one’s eyes заплю шчваць во чы; shut an um-
brella зго ртваць парасо н; shut one’s ears to 
smth./smb. не хаце ць слу хаць, затыка ць ву-
шы; shut one’s eyes to smth. закрыва ць во чы 
на што-н., не хаце ць ба чыць ♦ shut one’s 
mouth slang закры ць рот, замо ўкнуць; Shut 
your mouth! Заткніся!
shut away  phr.v. : shut oneself away 
жыць у адзiно це, жыць само  тна
shut out  phr.v. засланя ць, загаро дж-
ваць; shut out light/noise не прапуска ць свят-
ло /шум
shut up  phr.v. 1. замыка ць; зачыня  ць 
2. infml замо ўкнуць; Shut up! Змоўкнi!

shutdown  n. закрыццё (прадпры ем ст-
ва), спыне нне пра цы

shut-eye  n. infml сон; get a bit of shut-
eye крыху  паспа ць

shutter  n. 1. акан  ца 2. затво р фота аб’ек-
ты ва ♦ put up the shutters infml закры ць 
(якую-н. справу)

shuttle1  n. 1. чаўно к (швeйнай машынкi) 
2. рэгуля рная су вязь памж двума  пу нктамi 
(у авiяцыі); а shuttle bus маршру тка; а shut-
tle service рух туды  i наза д; «чаўно чныя» 
 рэ йсы; shuttle diplomacy чаўно  чная дыплама- 
тыя; I’m fl ying to Boston on the shuttle. Я лячу 
ў Бостан на самалёце мясцовага прызна-
чэння.

shuttle2  v. ру хаць; ру хацца (назад i на-
перад)

shuttlecock  n. мя чык з пёрамi (для 
бадмiнтона), вала н

shy1  adj. 1. нясме лы, сарамл  вы, сарамя  ж-
лівы, нелюдз  мы; He makes her feel shy. Яна 
бянтэжыцца перад iм. 2. (of) баязл  вы; be shy 
of smth. бая цца чаго -н. ♦ оnce beaten, twice 
shy ≅ апёкшыся малако м, i ваду   студз  ць бу-
дзеш

shy2  v. адступа ць, спыня цца (перад чым-н.); 
вага  цца, хiста цца; He will never shy to do it. 
Ён зробіць гэта не заду маўшыся.
shy away  phr.v. (from) пазбяга ць, 
ухiля цца, выкру чвацца; He has shied us away 
lately. Ён пазбягаў нас апошнiм часам.

shyness  n. сарамл  васць, сарамя   жлі-
васць, нясме  ласць; Shyness came over her. 
Яна засаромелася.

shyster  n. infml цёмны дзяло к, цёмная 
асо ба

Siamese cat  n. сiя мскi кот
Siamese twins  n. pl. сiя мскiя 

блiзня ты
Siberіan  n., adj. сiбiра к; сібіра чка; 

сiб  рскi; a Siberian husky сiбрская ла йка 
(сабака)

sibilant  n. ling. шыпя чы або  свiсця чы 
(гук), сiбiля нт

sibling  n. fml ро дны брат; ро дная ся-
стра ; siblings дзе цi адны х бацько ў; sibling ri-
valry дзiця чая за йздрасць

sic  adv. лацін. (паказвае на дакладную ад-
паведнасць арыгiналу): sic itur ad astra так   
шлях да зо рак

sick1  n. 1. the sick хво рыя; heal the sick ля-
чы ць хво рых 2. infml пры ступ вантаў, рво та

sick2  adj. 1. хво ры; be sick хварэ ць 2. infml 
(of) сто млены; I’m sick of waiting here. Мне 
надакучыла чакаць тут. ♦ fall sick (with 
smth.) захварэ ць (на што-н.); make smb. sick 
надаку чыць каму -н.; sick to death of smth./
sick and tired of smth. : I’m sick and tired of 
it. Мне гэта да смерцi абрыдла; be sick as a 
dog/horse адчува ць сябе  дрэ нна

sick bay  n. карабе льны лазарэ т
sickbed  n. ло жак хво рага
sicken  v. BrE 1. выклiка ць аг  ду; I was 

sickened at the sight… Мне стала агiдна, калi 
я ўбачыў… 2. (for) захварэ  ць; sicken for 
mumps захварэ  ць на св  нку

sickening  adj. га дкi, аг  дны; a sicken-
ing sight аг  днае вiдо вiшча

sick headache  n. med. мiгрэ нь
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sickle  n. серп
sick leave  n. во дпуск з-за хваро  бы; be 

granted sick leave атрыма ць во дпуск з-за 
хваро бы; be on sick leave быць на бюлетэ  нi

sick list  n. 1. спiс хво рых 2. бюлетэ  нь, 
бальн  чны лiст; be on the sick list быць на 
бюлетэ  нi

sickly  adj. 1. хваравты; a sickly plant 
кво лая расл  на; a sickly smile бязра  дасная 
ўсме шка 2. мо ташны, мо ташлiвы; а sickly 
green colour ядавта-зялёны ко лер

sickness  n. 1. хваро ба 2. мло  снасць
sickness benefi t  n. BrE дапамо га 

па хваро бе (дзяржаўная), вы плата па бюлетэ нi
sick pay  дапамо га па хваро бе (выплач-

ваецца прадпрыемствам)
side1  n. 1. бок (у розных значэннях); the 

other side of the street друг   бок ву лiцы; the 
right/wrong side of cloth пра вы (до бры)/ле вы 
бок ткан  ны; sit at/by smb.’s side сядзе ць збо -
ку ад каго -н. 2. край, або чына; схiл, адхо н 
(гары); at the side of the road на або чыне 
даро гi 3. старана , бок (у спрэчцы); паз  цыя, 
пункт гле джання, падыхо д; keep one’s side of 
smth. прытры млiвацца свайго   пу нктa гле-
джання нако нт чаго -н. 4. л  нiя (сваяцтва); 
He’s a cousin on my father’s side. Ён мне стры-
ечны брат з боку бацькi. ♦ come down on one 
side of the fence or the other зраб  ць вы бар 
пам  ж дзвюмa  альтэрнаты вамi; get on the 
right side of smb. выклiка ць прых  льнасць у 
каго -н. да сябе ; let the side down падво дзiць 
каго -н. (у справах); on/from all sides; on/from 
every side з ус  х бако  ў, адусю  ль; on the right/
wrong side of (forty, fi fty) : He’s on the right 
side of forty. Яму за сорак; on the side : work 
on the side працава ць, падзарабля ць у ншым 
ме сцы; be on the side of smb. быць на чым-н. 
баку ; Whose side are you on? На чыім ты 
баку?; side by side по бач, по руч; take sides 
(with smb.) узя ць чый-н. бок

side2  v. (with) станавцца на (чый-н.) бок; 
аб’ядно ўвацца, групава цца; They sided aga-
inst us. Яны аб’ядналіся супраць нас.

sideboard  n. 1. буфе т, серва нт 2. pl. 
sideboards бакенба рды

sideburns  n. pl. = sideboards
sidecar  n. бры чка матацы кла, бакавы  

прычэ п
side dish  n. гарн  р; сала та (што па да-

ецца да мясной або рыбнай стравы)
side effect  n. pl. side effects med. па-

бо чныя эфе кты  (лекаў)

side issue  n. пабо чнае, дру гаснае пы-
та нне

sidekick  n. infml 1. памо чнік; памо ч-
ніца 2. неразлу чны, шчы ры ся бар

sidelight  n. 1. BrE падфа рнiк 2. : give 
a few sidelights on smth./smb. дава ць няпо ў-
ную iнфарма цыю аб чым-н./кiм-н.

sideline  n. неасно  ўная пра ца; тава ры, 
як  я не з’яўля юцца гало ўнымi; Writing is his 
sideline. Ён мае пабочны заробак ад таго, 
што пiша (артыкулы, эсэ i да т.п.).

sidelong  adj. бакавы , касы ; накiрава-
ны ўбо к; She gave me a sidelong glance. Яна 
паглядзела на мяне скоса.

side-on  adv. BrE збо ку; The car hit us 
side-on. Mашына стукнула нашу збоку.

sidereal  adj. astron. зо ркавы, сiдэры ч-
ны; sidereal time зо ркавы час

side road  n. бакава я даро га, аб’е зд
side-saddle  n. да мскае сядло  
sideshow  n. 1. iнтэрме дыя; a circus 

sideshow цыркава я рэпры за 2. што-н. нява ж-
нае, неiсто тнае

sideslip  v. 1. хiл  цца на крыло  (пра са-
малёт); зано сiць убо к (пра машыну) 2. па-
слiзну цца; спатыкну цца

sidesplitting  adj. infml ве льмi сме ш-
ны, паце шны; He gave a sidesplitting account 
of the trip. Калi ён расказваў пра падарожжа, 
мы хапалiся за бакi.

sidestep1  n. прысту пка; падвясна я ле с-
вiчка

sidestep2  v. 1. адступа ць убо к 2. ухi-
ля цца (ад удару); адхiля цца (ад пытання); si-
destep responsibility пераклада  ць адка знасць; 
sidestep facts замо ўчваць фа кты

side street  n. бакава я ву лiца, ву лач-
ка, заву лак

sidestroke  n. sport пла ванне на 
баку 

sideswipe  n. 1. AmE уда р збо ку, уда р 
у бок 2. infml (at) выпадко вая заўва га; «шп  ль-
ка»; She couldn’t resist a sideswipe at the actor. 
Яна не магла не адпусцiць «шпiльку» у бок 
акцёра.

sidetrack1  n. запасны  пуць (на чы-
гунцы)

sidetrack2  v. пераве сцi размо ву на н-
шую тэ му

sideview  n. вiд збо ку; про фiль
sidewalk  n. AmE тратуа р; a sidewalk 

artist ву лiчны маста к (якi малюе на тра-
туары)
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sideways  adj., adv. 1. бакавы ; збо ку; 
а sideways glance по зiрк ско са 2. убо к, бо-
кам; turn sideways павярну цца бо кам

siding  n. 1. = sidetrack 2. AmE шалёўка
sidle  v. 1. ру хацца бо кам; ве сцi або  ста-

вiць бо кам 2. прабiра цца бачко  м, крадко м
siege  n. абло га, аса да; raise/lift a siege 

зняць аса ду ♦ lay siege to smth. акружа ць, 
асаджа ць што-н.; under siege у аса дзе

sienna  n. сiе на, во хра (фарба); burnt si-
enna чырванава та-кары чневая фа рба

siesta  n. сiе ста, паўдзённы адпачы нак; 
have/take a siesta прыле гчы, задрама ць днём

sieve1  n. ста, рэ шата; put fl our through a 
sieve прасе йваць муку  ♦ a memory/mind like 
a sieve infml : I have a memory like a sieve. У 
мяне галава як сіта.

sieve2  v. прасе йваць
sift  v. 1. (from) прасе йваць, адсе йваць; The 

snow sifted softly. Снег цiха сыпаўся. 2. (thro ugh) 
п  льна аналiзава ць, разгляда ць (факты, ар гу-
менты i да т.п.); sieve a question to the 
 bottom разабра цца ў якм-н. пыта ннi да 
канца 

sifter  n. с  та; а fl our sifter с  та для мук  
sigh1  n. узды х; breathe/utter/heave/give 

a sigh уздыха ць; I breathed a sigh of relief. 
Я ўздыхнуў з палёгкай.

sigh2  v. 1. уздыха ць; sigh with pleasure уз-
дыха ць ад задавальне  ння. 2. lit. (for) тужы ць, 
сумава ць; sigh for home сумава ць па до ме

sight1  n. 1. зрок; long/short sight дальна-
зо  ркасць/блізару  касць; lose one’s sight сле п-
нуць 2. по ле зро ку; be in/within sight быць 
ба чным; be out of sight быць няба чным 3. по -
зiрк; at the sight of smth./smb. уба чыўшы 
што-н./каго -н. 4. вiд, вiдо вiшча; а sore sight 
нiкчэ мнае вiдо вiшча 5. выда тная мясц  на (го-
рада), славу  тасць; see the sights агляда ць 
сла ву  тыя мясц ны ♦ at fi rst sight на пе ршы 
по гляд; at/on sight адра зу, без падрыхто ўкi; 
catch sight of smb./smth. уба чыць каго -н./
што-н.; hate/loathe/be sick of the sight of 
smb./smth. : I hate the sight of him. Я бачыць 
яго не магу; keep sight of smb./smth.; keep 
smb./smth. in sight трыма ць што-н./каго  -н. 
у по лi зро ку; не выпуска  ць з-пад ува гi; lose 
sight of smth. губля ць што-н. з по ля зро ку; 
оut of sight, out of mind з вачэ й сышо ў – i з 
па мяцi звал  ўся

sight2  v. fml 1. заўважа  ць, ба чыць; After 
months at sea we sighted land. Пасля многiх 
месяцаў у моры мы ўбачылi зямлю. 2. са-
чы  ць, назiра ць (за зоркамi)

sighted  adj. 1. вiду шчы 2. (кампанент 
складанага слова): weak-sighted са сла бым 
зро кам

sightless  adj. сляпы ; sightless species 
of bat невiду шчыя в  ды кажана 

sightread  v. (sightread) iгра ць або  
пець з лiста   (па нотах); чыта ць з лiста  (но-
ты, тэкст)

sightseer  n. туры ст, экскурса нт
sightseeing  n. агля д славу   тых ме  сцаў; 

go sightseeing агляда ць славу  тасці
sign1  n. 1. прыкме  та, с мвал; а sign of 

rain прыкме та дажджу  ; as a sign of respect у 
знак пава гi; а sign of the times адзна ка ча су; 
There is no sign of him anywhere. Яго нiдзе не 
бачна. 2. знак, абазначэ нне; шы льда; traffi c 
signs даро жныя зна кi 3. знак, сiгна л, жэст; 
make a sign of the cross перахрысц цца 
4. знак задыяка

sign2  v. 1. падп  сваць; падп  свацца, расп  с-
вацца; sign a contract падп  сваць кантра кт; 
I signed for the parcel. Я распiсаўся, што ат-
рымаў пасылку. 2. раб  ць знак (рукою); He 
signed me to be quiet. Ён падаў знак, каб я 
маўчаў.
sign away  phr.v. перадава ць 
(правы)
sign in [ phr.v. зарэгiстрава цца ў гатэ лі
sign on [ phr.v. запiса цца добраахво т-
нiкам (у войска)
sign out [ phr.v. вы  пісацца з гатэ ля
sign over [ phr.v. = sign away
sign up [phr.v. = sign on

signal1  n. (of/for) сiгна л, знак; а dis-
tress signal сiгна л бяды ; а traffi c signal свят-
лафо р; on а signal па кама ндзе

signal2  v. сiгналiзава ць, сігна ліць, пада-
ва ць знак; signal a message перадава  ць паве-
дамле нне

signal box  n. BrE сiгна льная бу дка
signally [ adv. прыкме тна, я ўна; fail sig-

nally правал  цца з трэ скам
signalman  n. BrE (pl. -men) 1. су-

вяз ст 2. сігна льшчык
signatory  n. fml (to/of) : signatories to 

a treaty кра  ны, як я падпіса  лі пагадне нне
signature  n. по дпiс; аўто граф; put 

one’s signature to a document паста вiць по д-
пiс пад дакуме нтам

signature tune  n. BrE музы чная 
заста ўка; мело дыя пе рад пача ткам або  ў 
канцы  перада чы; пазыўны я (на радыё)

signet  n. пяча  ць, пяча  тка; King’s/ 
Que en’s signet карале ўская пяча ць
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signet ring  n. пярсцёнак з пяча ткаю
signifi cance  n. 1. значэ нне, сэнс; 

What’s the signifi cance of this symbol? Што 
азначае гэты сiмвал? 2. зна чнасць, ва жнасць; 
а matter оf great signifi cance спра ва вял  кай 
ва  жнасцi; attach signifi cance надава  ць зна-
чэ  нне

signifi cant  adj. 1. зна чны, ва жны; 
iсто тны 2. шматзна чны, выра зны; a signifi -
cant look выра зны по зiрк

signifi cantly  adv. 1. зна чна 2. ва ж-
на, выра зна

signifi cation  n. ling., fml змест, 
значэ  нне; the signifi cation of the word зна-
чэ  н не сло ва

signify  v. 1. fml зна чыць, азнача ць, 
мeць значэ нне; It doesn’t signify. Гэта не мае 
зна чэння. 2. пака зваць, выка зваць; signify 
one’s agreement by nodding пака зваць сваю  
зго ду кiўко м галавы 

sign language  n. 1. мо ва жэ с-
таў 2. ling. кiнеты чная мо ва

signpost  n. паказа льнiк даро  г, 
паказа льны слуп

silage  n. с  лас; silage crop с  ласная 
культу ра; a silage tower сласная ве жа

silence1  n. 1. цiшыня ; in dead silence у 
мёртвай цiшы ; keep/break silence захо ўваць/
паруша ць цiшыню  2. маўча нне; in silence 
 мо ўчкi; Silence gives consent. Маўчанне – знак 
згоды. ♦ silence is golden маўча нне – зо лата

silence2  v. 1. прымуша ць замо  ўкнуць, 
супако йваць 2. заглуша ць; silence а noise 
заглуша ць шум

silencer  n. BrE глушы цель, глушы ль-
нiк

silent  adj. 1. ц  хi; бязгу  чны, бясшу м-
ны; a silent volcano пату хлы вулка н; silent 
spirit ачы шчаны спiрт 2. маўкл  вы; keep/re-
main silent маўча ць; fall silent замаўча ць 
3. няма я (лiтара)

silent fi lm  n. нямы  фiльм
silent majority  n. the silent 

majority маўкл вая бо  льшасць; joc. насе  ль-
нікі таго   све  ту ♦ join the silent majority ад-
пра  віцца да про  дкаў

silent partner  n. AmE пас  ўны 
партнёр кампа ніі

silhоuette1  n. сiлуэ т; smth. shown in 
silhouеtte сiлуэ тная выя ва

silhouеtte2  v. вызнача цца; silhouеtte 
against the sky вырысо ўвацца на фо не не ба

silica  n. chem. крэмназём, кварц; silica 
brick сiлiка тная цэ гла

silicate  n. chem. сiлiка т
silicon  n. chem. крэ мнiй
silicosis  n. (pl. silicoses) n. med. сi-

лiко з
silk  n. шоўк; raw silk шоўк-сырэ ц; be 

dressed in silks хадзць у шаўка х ♦ as smooth 
as silk гла дкi як шоўк

silken  adj. lit. шаўкавсты; гла дкi; мя к-
кi; a silken voice мя ккi, прые мны го лас

silkworm  n. шаўко ўнiчны чарвя к, 
ту тавы шаўкапра д

silky  adj. 1. шаўкав  сты 2. прые  мны, 
даліка  тны; silky manners мя ккiя мане ры

sill  n. 1. падако ннiк, падако   нне 2. паро г 
(дзвярэй)

sillabub  n. узб  тыя вяршк   з вiно м
silly1  n. infml дурн  ца; бла зан; Don’t be 

such a silly! Не будзь дурнем!
silly2  adj. дурны , неразу мны; a silly thing 

глу пства; a silly mistake дура цкая памы лка; 
scared silly адурэ лы ад стра ху; Don’t be silly! 
Не рабi глупства!; You silly boy! Дурненькi 
ты! ♦ go silly over a woman стра цiць ро зум 
ад каха ння да жан чы ны; the silly season BrE 
мёртвы сезо н; жн  вень i ве расень (час парла-
менцкiх канiкулаў)

silo  n. (pl. -os) с  ласная я ма або   ве жа; 
а silo cutter сiласарэ  зка

silt1  n. глей, буза , мул
silt2  v. асяда  ць гле  ем

silt up  phr.v. засме чваць, забiва ць 
(гле ем); засме чвацца, загле йвацца; The sand 
has silted up the mouth of the river. Пясок забiў 
усё вусце ракi.

silty  adj. глe iсты, гле  йкі, му лісты; silty 
rocks гле iстыя ска лы

silvan  adj. ляс  сты; лясны  ; silvan 
glades лясны  я паля  ны

silver1  n. 1. серабро  , срэ бра; fi ne silver 
чы стае серабро    2. срэ  бныя мане ты; ₤ 5 in sil-
ver 5 фу  нтаў серабро  м 3. сярэ браныя вы-
рабы; table silver стало  вае срэ   бра

silver2  adj. сярэ  браны, срэ   бны; silver 
hair сiвы я валасы   ♦ speech is silver, silence is 
golden cло ва – серабро  , маўча нне – зо лата

silver3  v. серабры ць; серабры цца; па-
крыва ць серабро м; His hair is silvering. У яго 
з’яўляецца сiвiзна.

silver birch  n. bot. серабры стая бя-
ро за

silver-haired  adj. сiвы , з сiвы мi ва-
ласа мi

silver jubilee  n. сярэ браны юбi-
ле й (25 гадоў)
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silver maple  n. bot. серабры сты клён
silver medal  n. сярэ браны меда ль
silver-plated  adj. пакры ты срэ б-

рам; silver-plated dishes срэ  браны по суд
silverside  n. шы нка, кумпя к
silversmith  n. сярэ браных спраў ма й-

стар
silver spoon  n. сярэ  браная лы   жка; 

бага  цце ♦ be born with a silver spoon in one’s 
mouth ≅ нарадзцца ў кашу лi

Silver State  n. AmE, infml the Silver 
State «Срэ бны штат» (назва штата Невада)

silver thaw  n. галалёдзіца
silver-tongued  adj. красамо  ўны; 

саладкамо ўны, лiсл  вы
silverware  n. стало вае серабро  , вы-

рабы са срэ бра
silver wedding  n. сярэ бранае вя се л-

ле (25 гадоў сумеснага жыцця)
silvery  adj. 1. серабры сты; а silvery 

surface серабры стая паве рхня 2. чы сты, я с-
ны, мелады чны (пра гук); а silvery voice се-
рабры сты го лас (жаўрука)

simian  adj. малпападо  бны
similar  adj. (to, in) падо бны (да); a si-

milar system аналаг  чная сiстэ ма; We have 
similar tastes. У нас падобныя густы.

similarity  n. (to, in) падабе нства; 
There are points of similarity between them. 
Паміж iмі ёсць нейкае падабенства.

similarly  adv. такса ма, так  м чы нам; 
She was late, and I similarly was delayed. Яна 
спазнiлася, i я таксама затрымаўся.

simile  n. ling. параўна нне; Her style is 
rich in similes. Яе стыль багаты на параў-
наннi.

simmer1  n. паво льнае кiпе  нне, закiпа н-
не; keep at a simmer/on the simmer падтры м-
лiваць паво льнае кiпе  нне

simmer2  v. 1. трыма ць на малы  м агн  ; 
кiпе ць на малы  м агн   2. (with) бу лькаць, буль-
каце  ць; бурл  ць; simmer with indignation 
кiпе ць ад абурэ  ння; Ideas were simmering at 
the back of his mind. У глыбiнi яго свядомасцi 
раiлiся думкi.
simmer down  phr.v. infml супако-
iцца, перакіпе  ць

simoom  n. саму  м (вецер)
simper1  n. мане рная ўсме шка, ухмы лка
simper2  v. мане  рна ўсмiха  цца, гава-

ры  ць (што-н.) з дурнава тай ухмы лкай; sim-
per consent пака  зваць зго ду ўхмы лкаю

simple  adj. 1. про сты, несклада ны; 
a simple statement comput. про  сты апера  тар 

2. немудраге лiсты, про сты; sіmple food звы-
ча йная е жа; simple people про сты люд 3. эле-
мента  рны, нерасклада  льны; а simple sen-
ten ce ling. про сты сказ 4. прастаду шны, на  ў-
ны; дурнава ты; as simple as a child шчы ры 
як дзiця  5. я ўны, вiдаво  чны; simple facts го-
лыя фа кты; the simple truth шчы рая пра ўда

simple fraction  n. math. про сты 
дроб

simple fracture  n. med. невял кі 
перало  м

simple-hearted  adj. прастаду ш-
ны, нях  тры

simple interest  n. fi nance про  сты 
працэ  нт

simple machines  n. pl. най пра-
сце йшыя прыла ды (кола, клiн i да т.п.)

simple-minded  adj. 1. няхтры 
2. тупава ты, дурнава ты; a simple-minded ap-
proach прастава тае ста ўленне

simpleton  n. dated прасця  к; прасця  ч-
ка; ду  рань; дурн ца

simplicity  n. 1. прастата , несклада-
насць 2. прастаду шнасць; нях трасць; the 
simplicity of character прастаду шнасць, нях- 
трасць; simplicities of cottage life ц  хiя ра-
дасцi вяско  вага жыцця ; for the sake of sim-
plicity дзе  ля прастаты   ; каб было   прасце  й; 
She is simplicity itself. Яна сама наiўнасць.

simplifi cation  n. спрашчэ нне
simplify  v. спрашча ць, раб  ць менш 

склада ным; simplify a problem пале гчыць 
прабле му

simplistic  adj. derog. спро шчаны
simply  adv. 1. про ста, несклада на; live 

simply жыць про ста 2. (ужываецца для 
ўзмацнення) про ста, абсалю  тна; I simply re-
fuse to go! Я проста адмаўляюся ехаць!; It’s 
simply unbelievable! Проста неверагодна! 
3. то лькi, про ста; I bought the house simply 
bеcause it was large. Я купiў дом проста таму, 
што ён вялiкi.

simulate  v. 1. сiмулява ць, прык  двац-
ца; simulated joy прытво рная ра дасць 2. ма-
дэ л  раваць, мадулява ць; узнаўля ць 3. кап -
раваць, iмiтава ць; simulate smb.’s voice імі-
тава  ць чый-н. го лас; падрабля ць го лас пад 
чый-н.

simulated  adj. падро блены, фаль-
шы вы; simulated pearls шту чны жэ  мчуг; 
а simulated fl ight мадэлява  ны палёт

simulation  n. 1. сiмуля цыя, прык д-
ванне, прытво рства; the simulation of sym-
pathy прытво  рнае спачува  нне 2. прыпадаб-
не   нне; a simulation fur шту чнаe фу тра
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simulator  n. трэнажо р
simultaneity  n. аднача снасць, 

адначасо  васць
simultaneous  adj. (with) аднача-

со вы, аднача сны; simultaneous translation 
сiнхро нны перакла д; be simultaneous with 
smth. супада ць у ча се (з чым-н.)

sin1  n. 1. грэх; a life of sin грэ шнае жыццё; 
commit a sin саграшы ць 2. зага на, недахо п; 
х ба; It’s a sin to stay indoors today. Грэх ся-
дзець сёння дома. ♦ as ugly as sin : She is as 
ugly as sin. infml Яна такая страшная, як смя-
ротны грэх; like sin я расна, апанта  на, ве льмi 
мо цна; It was raining like sin. Дождж лiў як з 
вядра.

sin2  v. (against) грашы ць; паруша ць (пра-
вілы); sin against the  laws of society пару-
ша ць зако ны грама дства

since1  adv. з той пары , з таго  ча су; I ha-
ven’t seen him since. Я не бачыў яго з тых ча-
соў; not long since няда ўна; ever since з тых 
часо  ў, уве сь час

since2  prep. з; since 10 o’clock з 10 гадз  н
since3  conj. 1. з таго  ча су, як; It is a long 

time since I saw him last. Прайшло шмат часу 
з той пары, як я яго бачыў апошнi раз. 
2. таму  што, пако лькi; Since you are ill, I’ll go 
alone. Паколькi ты хворы, я паеду адзiн.

sincere  adj. шчы ры, чыстасардэ  чны; 
sincere friendship сапра ўднае сябро ўства; It’s 
my sincere belief that... Я шчыра веру, што…

sincerely  adv. шчы ра ♦ Yours sincere-
ly BrE, fml Шчы ра Ваш/Ва  ша (у канцы лiста)

sincerety  n. шчы расць, чыстасардэ  ч-
насць; In all sincerety I thought that... Я i праў-
да лiчыў, што…

sine  n. math. с  нус; sine curve сiнусо iда
sine die  adv. fml, law, лацiн. без 

вызначэ ння да ты; adjourn sine die адкла д-
ваць на нявы значаны тэ рмiн (сеciю, сустрэ чу 
i да т.п.)

sinew  n. 1. сухажы лле, жы ла 2. pl. sin-
ews мускулату ра; фiз  чная с  ла; моц, эне  ргія; 
moral and intellectual sinew мара льная i 
iнтэлектуа льная ўсто йлiвасць 3. lit. асно ва, 
апо ра; sinews of war вае нны бюджэ  т

sinewy  adj. му  скулiсты, жы лiсты; а 
 si n ewy piece of beef жы лiсты кава лак я  ла вi-
чыны

sinful  adj. грэ шны; распу  сны; sinful 
deeds грэ шныя спра вы

sing  v. (sang, sung) 1. (for, to) спява ць; 
sing to a guitar спява ць пад гiта ру; sing smb. 
to sleep люля   ць, закалы   хваць каго  -н. 2. гу-

дзе  ць (пра вецер); звiне ць (у вушах); свiста ць 
(пра кулю) 3. праслаўля  ць; sing smb.’s/
smth.’s praises хвал  ць, усхваля ць каго -н./
што-н. ♦ sing a different tune змян  ць тон
sing up  phr.v. BrE спява ць мацне й

singe  v. асма льваць, смал  ць ♦ singe 
one’s feathers/wings ≅ апячы ся на чым-н.; 
singe one’s reputation псава ць, пля мiць сваю  
рэпута цыю

singer  n. 1. спява к; спява чка; a folk song 
singer выкана ўца наро дных пе сень 2. пе  ўчая 
пту  шка; пяю   ха

singing  n. спе вы; a singing teacher на-
ста  ўнік спе ваў; take singing lessons браць 
уро кi спе ваў; singing in the ears звон у вуша х

single1  adj. 1. адзны, адз  нкавы; There 
isn’t a single ticket left. Не засталося нiводнага 
бiлета. 2. асо  бна ўзя  ты; а single bed адна-
спа  льны ло жак; а single room пако й на aд-
наго  3. халасты , адзiно кi (мужчына) 4. пры-
да тны ў адзн кане ц (пра бiлет); а single 
ticket біле т у адз  н кане ц

single2  v. раздзяля  ць; раздзяля  цца
single out  phr.v. адбiра ць, выбiра ць, 
вылуча ць; single out smb. for а reward прад-
стаўля ць каго -н. да ўзнагаро ды

single-breasted  adj. аднабо ртны 
(пра гарнiтур)

single-decker  n. аднапавярхо вы 
аўто бус

single-handed  adj. 1. аднару кi 
2. як   працу е без дапамо гi; вы кананы без да-
памо гi; single-handed efforts аднабако выя 
намага ннi

sinlge-minded  adj. 1. праста-
ду  ш ны, шчы ры, прамы  2. мэтанакiрава ны

single parent  n. : a single-parent 
family сям’я , у яко й заста  ўся то  лькі адз н з 
бацько  ў

singles  n. pl. 1. па ртыя (у тэнiс, гольф 
i да т.п.), у яко й удзе льнiчаюць то лькi дво е 
2. адзiно кiя; а club for singles клуб для адзi-
но кiх

singlet  n. BrE 1. фуфа йка 2. ма йка, 
наце льнiк; цяльня шка

singly  adv. асо   бна, паасо   бку, індыві-
дуа   льна; singly or in groups паасо  бку або   гру -
 памі

singsong1  n. 1. чыта нне нараспе ў; 
 spe ak in singsong гавары ць нараспе ў 2. BrE 
спе вы хо рам у сваёй кампа нii; a singsong 
round the campfi re спе вы ля во гнiшча

sing-song2  adj. вы маўлены нараспе ў; 
манато нны; in a sing-song manner манато нна
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singular1  n. ling. the singular адзiно ч-
ны лiк; in the singular у адзiно чным л  ку

singular2  adj. 1. ling. адзiно чны (лік) 
2. fml незвыча йны; выклю чны; своеасабл  вы; 
рэ дкi; a person of singular honesty чалаве к 
выклю чнай сумле ннасцi; a singular adven-
ture дз  ўная прыго да

singularity  n. fml арыгiна ль-
насць, непаўто рнасць, своеасабл  васць; the 
singularity of manners незвыча йнасць мане р

singularly  adv. fml незвыча йна, 
надзвыча  йна, асабл  ва; singularly hоnest 
надзвыча йна сумле нны

sinister  adj. 1. злаве  сны, ву  сцішны; 
няшчы ры, н  зкi; а sinister infl uence ке пскi 
ўп лы ў; sinister affections гане бныя сх  ль-
насцi; а sinister place г  блае ме сца 2. дрэ нны, 
пага ны, благ  ; а sinister face пану ры твар

sink1  n. 1. ра  кавiна (водаправода); а kit-
chen sink кухо нная ра кавiна; мы йка 2. злiў, 
сцёк, сцёкавы кало дзеж; клаа  ка

sink2  v. (sank, sunk) 1. тану  ць, патанa  ць 
2. тап  ць (судна), затапля ць (мясцовасць) 
3. асяда ць; апуска цца; I sank into an armchair. 
Я апусцiўся ў крэсла. 4. па даць; знiжа цца 
(пра цэны, фундацыі i да т.п.); The sun sank 
behind the hill. Сонца зайшло за ўзгорак; be 
sunk in smth. : He is sunk in depression. Яго 
ахапiла дэпрэсiя. ♦ sink like a stone тану ць 
як тапо  р; sink or swim ≅ або  пан або  прапа ў

sinker  n. груз  ла (для рыбнай лоўлi)
sinless  adj. fml бязгрэ шны
sinner  n. грэ шнiк; грэ шнiца; saints and 

sinners святы я i грэ шнікі
sinologist  n. кiтаязна вец, сiно лаг
sinology  n. кiтаязна ўства, сiнало  гiя
sinuosity  n. fml 1. хва лiсты рух; зв -

 лiна; завлiна, вы гiн 2. pl. sinuosities склада-
ныя шлях  ; перыпеты  і

sinuous  adj. lit. зв  лiсты, зав лісты; 
крывы  , пакруча  сты; the river’s sinuous 
 co urse зв  лiстае рэ   чышча рак 

sinus  n. anat., bot. па зуха
sinusoid  n. math. сiнусо iда
sip1  n. глыто к; невял  кая ко лькасць; take 

a sip каўтну  ць, сербану ць, хлебану ць, глыт-
ну ць; take a sip of wine вы пiць глыто к вiна 

sip2  v. паця гваць, прыхлёбваць; пiць мале  нь-
кiмi глытка мi; сёрбаць; sip one’s coffee пры-
хлёбваць ка ву

siphon1  n. сiфо н
siphon2  v. адка чваць, злiва ць сiфо нам; 

siphon water from the cellar выка чваць ваду  
з падва ла

siphon off  phr.v. infml перака чваць; 
накiро ўваць у   ншае рэ чышча, на   ншыя па-
трэ бы; The big clubs siphon off all the best 
players. Вялiкiя клубы пераманьваюць усiх 
лепшых iгракоў.

sir  n. 1. сэр; Dear Sir шано  ўны сэр, шано  ў-
ны спада  р (зварот у пачатку афiцыйнага 
пiсьма) 2. сэр (тытул); Sir John cэр Джон

sire1  n. вытво рнiк (самец)
sire2  v. дава ць пато мства, быць вытво р-

нiкам
siren  n. 1. сiрэ  на, гудо к 2. myth. сiрэ  на 

3. кава рная спаку снiца
sirloin  n. фiле й (ялавічыны)
sirocco  n. (pl -os) сiро ка (гарачы віль-

готны вецер)
sirup  AmE = syrup
sisal  n. лубяно е валакно  «сiза ль»; sisal 

grass валакн  стая трава 
sissy  n. infml, derog. пясту  н, пе ста, ма м-

чын сыно к; sissy habits распе шчанасць
sister  n. 1. сястра ; а full sister ро дная 

сястра ; а big/little sister старэ йшая/мало  д-
шая сяcтра  2. Sister BrE старэ йшая мед-
сястра  3.  Sister relig. сястра ; мана шка

sisterhood  n. 1. сястры нскiя адно -
сiны 2. сёстры; бра цтва, саю з

sister-in-law  n. (pl. sisters-in-law) 
ня ве стка; зало ўка

sisterly  adj. 1. сястры нскi 2. клапатл -
вы, ласка  вы, пяшчо  тны; a sisterly kiss пя-
шчо  тны пацалу нак

Sistine  adj. сiксцнскi; Sistine Madon-
na Сiксц нская мадо  нна

Sisyphean  adj. 1. myth. сіз фаў; Si-
syphean labour сіз фава пра  ца 2. дарэ   мны, 
ма  рны; ця  жкі і бяско  нцы

sit  v. (sat) 1. сядзе  ць; sit cross-legged ся-
дзе ць пакла ўшы нагу  на нагу ; сядзе  ць падку р-
чыўшы но гi; сядзе ць па-турэ цку 2. саджа ць, 
уса джваць; sit oneself уса джвацца, садз  цца 
3. паз  раваць; sit for a famous painter паз -
раваць знакам  таму мастаку  4. засяда ць; The 
House of Commons will sіt at 8 o’clock. Пася-
джэнне палаты абшчын пачнецца а восьмай 
гадзiне. 5. высе джваць птушаня т, сядзе ць на 
я йках 6. сядзе ць (пра сукенку); The dress sits 
too close on the shoulders. Сукенка цесная ў 
плячах. 7. застава цца, ляжа ць (на старым 
месцы); The book’s still sitting on the shelf. 
Кніга ўсё яшчэ на палiцы. 8. займа цца (чым-н.); 
сядзе  ць (над чым-н.); sit for an exam рыхта-
ва  цца да экза мену ♦ sit at smb.’s feet быць 
чым-н. ву чнем (паслядоўнiкам); sit on one’s 
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hands нiчо  га не раб  ць; па  льцам не варух-
ну  ць; sit on the  fence займа ць нейтра льную 
паз  цыю, чака ць; sit pretty infml быць у вы-
гадным стано вiшчы; sit still сядзе ць ц  ха; 
паво дзiць сябе  мрна; sit tight мо цна сядзе ць, 
сто йка трыма цца; бяздзе йнiчаць
sit about [phr.v. = sit around
sit around  phr.v. сядзе ць без спра -
вы; We have no time to sit around and gossip. 
У нас няма часу расседжвацца i пляткарыць.
sit back [phr.v. 1. адкіда  цца, адк  д-
вацца (на спiнку крэсла) 2. расслабля цца, 
гультаява ць
sit down [phr.v. 1. садз  цца, займа ць 
ме сца; уса джваць каго  -н. 2. бра цца (за спрa-
ву); sit down to one’s work бра цца за рабо  ту 
3. мiры цца, цярпе ць, трыва ць; sit down un-
der insults ц  ха трыва ць абра зы
sit in [phr.v. 1. дагляда ць дзiця , кал   
бацько ў няма  до ма 2. засяда ць, удзе льнiчаць 
у рабо це (камiсii) 3. удзе льнiчаць у сядзя чай 
забасто  ўцы 4. (on) удзе  льнiчаць як нагля-
да  льнiк, госць; We sat in on the debate. Мы 
слухалi дэбаты.
sit out [phr.v. 1. сядзе ць да канца ; sit 
out a concert заста  цца да канца  канцэ рта 
2. сядзе ць убаку , не ўдзе льнiчаць; Let’s sit 
this dance out. Давай прапусцiм гэты танец.
sit through [phr.v. прасядзе ць, вы-
тры ваць
sit up [phr.v. 1. прыўздыма цца; sit up 
in bed прыўзня  цца ў ло жку 2. уско кваць ад 
здзiўле  ння; make smb. sit up прыму  сiць ка-
го  -н. уско чыць; здзiв  ць каго -н. 3. не кла с-
цiся спаць; сядзе ць по зна; sit up for smb. ча-
ка ць каго  -н.

sit-down  n. сядзя чая забасто ўка
sit-downer  n. удзе льнiк сядзя  чай за-

басто ўкi
site1  n. 1. ме сца, пляц для пабудо  вы; а 

 bu il ding site будаўн  чы аб’е кт; а camping 
site пляцо ўка для ла гера 2. месцазнахо  джан-
не; размяшчэ  нне; the site of a battle по ле б  т-
вы 3. comput. сайт

site2  v. размяшча ць; размяшча цца; Is it 
safe to site the atomic station here? Цi бяспеч-
на будаваць тут атамную станцыю?

sit-in  n. сядзя чая забасто ўка; пратэ  ст; 
hold a sit-in пратэстава  ць (седзячы)

sitter  n. 1. нату  ршчык; нату  ршчыца; ма-
дэ   ль 2. ня  нька, сядзе  лка

sitting  n. 1. пасяджэ  нне; an opening sit-
ting пе ршае пасяджэ   нне; а public sitting 
 ад кры тае пасяджэ  нне; се  сія (парламента) 

2. се а нс; at a/one sitting адны  м захо дам, за 
адз  н раз 3. сеа нс (пазiравання); in ten sit-
tings за дзе сяць сеа нсаў

sitting hen  n. квакту ха
sitting room  n. BrE гасцёўня, га сц ная
situate  v. fml размяшча ць; The house is 

situated on the bank. Дом знаходзiцца на беразе.
situated  adj. 1. разме шчаны; а badly 

situated village вёска, яка  я ста ць у дрэ  нным 
ме сцы 2. fml той, хто знахо  дзiцца ў як  х-н. 
абста вiнах, умо вах; situated as I am у ма  х 
абста вiнах

situation  n. 1. стано вiшча, сiтуа цыя, 
абста  віны, стан; an external situation знеш-
непалiты чная сітуа  цыя; cope with the situa-
tion выхо дзiць з ця жкага стано  вiшча 2. ме с-
ца, месцазнахо джанне 3. fml, dated рабо та, 
паса да; situations vacant патрабу юцца рабо-
чыя (аб’ява)

situation comedy  n. каме-
дыя, камеды йны серыя л

six  num., n. шэсць; шасцёра; шасцёрка; 
six hundred шэсцьсо т ♦ at sixes and sevens 
infml ≅ уве рх дном, дагары  нага мi; у разла  дзе

sixfold  adv. у шэсць разо ў бо лей, у 
шасцiкра тным паме  ры; increase sixfold па-
вял  чыцца ў шэсць разо ў

six footer  n. infml чалаве к ро стам у 
6 фу таў; прадме т вышынёю ў 6 фу таў

six-pack  n. блок/упако  ўка з шасц   
бутэ лек або   бляша нак

sixpence  n. срэ браная мане та ў шэсць 
пе н саў

sixpenny  adj. ва  ртасцю ў шэсць пе н-
саў; а sixpenny bit/piece шасцiпянсо вiк

sixteen  num., n. шасна ццаць
sixteenth  num., n. шасна  ццаты; шас-

на ццатая ча стка
sixth  num., n. шо сты; fi ve sixth пяць шо-

с тых
sixth-form  n. BrE «шо  сты клас» 

(апошнiя два класы сярэдняй школы)
sixth-former  n. BrE шасцiкла снiк
sixth sense  n. «шо  стае пачуццё», 

ін туцыя
sixtieth  num., n. шасцiдзяся ты; шас-

цідзяся тая ча стка
sixty  num., n. шэсцьдзяся т; the sixties 

гады , тэмперату ра ад 60 да 69; He is in his 
sixties. Яму за шэсцьдзясят.

size1  n. паме р, разме р, велiчыня ; аб’ём; 
What size do you take? Якi размер вы носiце?; 
I take size nine shoes. Я нашу туфлi дзявятага 
размеру; They are both of a size. Яны ад-
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нолькавага памеру. ♦ that’s about the size of 
it infml вось у чым спра ва; cut smb. down to 
size паста вiць каго -н. на ме сца

size2  v. сартырава ць па велiчын; size sol-
diers стро  іць салда т паво дле ро сту
size up  phr.v. infml ацэ ньваць; size 
up the situation вы  значыць сiтуа цыю

size3  n. клей; size colour клеява я фа рба
size4  v. пракле йваць, шлiхтава ць
siz(e)able  adj. до  сыць вял кі, зна чных 

паме раў; а sizeable sum of money зна чная су  -
ма гро шай

sizzle1  n. шыпе нне, шыпя чы гук; сквірчэ  н-
не (ад чаго-н., што смажыцца на агнi)

sizzle2  v. 1. шыпе ць (на патэльнi) 2. infml 
кіпе  ць, кіпяц цца; sizzle with anger кіпе  ць ад 
зло  сці

skate1  n. 1. канёк; fi gure skates каньк 
для фiгу рнага ката ння; racing skates бегавы я 
каньк; skate guards чахлы  для канько  ў 2. ро -
лiкавы канёк; ро лiк ♦ get/put one’s skates on 
BrE, infml ≅ навастры ць лы жы

skate2  v. 1. ката цца на канька х; skate a 
match удзе льнiчаць у канькабе жным спабо р-
нiцтве 2. сл  згацца, ко ўзацца па паве рхнi; 
skate over smth. нага дваць пра што-н. ♦  be 
skating on thin ice закрана ць далiка тную тэ-
му; быць у ця жкiм стано вiшчы; хадз  ць над 
бе  зданню

skateboard  n. скейтбо рд, скейт, до ш-
ка на ро лiках для ката ння на асфа льце

skateboarding  n. ката нне на скей т-
бо рдзе; скейтбо рдынг

skater  n. канькабе жац; канькабе жка; 
а short-distance skater канькабе жац-спры н-
тар; а speed skater канькабе жац-скарасн к

skating  n. бег на канька х; ката нне на 
канька х; канькабе жны спорт; free (style) ska-
ting адво льнае ката нне (на канька  х); pair/sin-
gle skating па рнае/адзiно чнае ката нне (на кань-
ка х); go skating займа цца канькабе жным 
 спо ртам; ката цца на канька х

skating rink  n. като к, ко ўзанка
skedaddle  v. BrE, infml уцяка  ць, да-

ва  ць драпака  , дава ць лататы 
skein  n. 1. мато к (пражы) 2. чарада   дз-

кіх пту  шак (у палёце)
skeleton  n. 1. шкiле т, касця к; карка с; 

He is reduced to a skeleton. Ад яго застаўся 
адзiн шкiлет. 2. на  кід, план, эск  з; the skele-
ton of a lecture канспе кт ле кцыi; the skeleton 
of a play канва  п’е сы; а skeleton map ко н-
турная ка  рта 3. мiнiма льная ко лькасць (ча-
го-н.) ♦ а skeleton in the cupboard BrE, infml 
сяме йная таямн  ца, яка я хава  ецца ад   ншых

skeleton key  n. адмы чка
skeptic  AmE = sceptic
sketch1  n. 1. эск  з, на  кід; замалёўка, эцю д; 

make a sketch рабць на  кiд 2. скетч, каро ткi 
агля  д; на  рыс; а concise sketch каро  ткiя на-
та  ткi; give a short sketch of smth. ко  ратка 
ап с ваць што-н.

sketch2  v. раб  ць замалёўку, эск  з i да т.п.; 
go out sketching выязджа ць на нату ру; 
sketch from nature раб  ць эск  з з нату ры
sketch out  phr.v. ап  сваць у агу ль-
ных ры сах; sketch out a plan накiда ць план; 
sketch out the situation апiса ць сiтуа цыю ў 
не калькiх сло  вах

sketchbook  n. 1. альбо м для зама-
лёвак, эцю днiк 2. ната тнiк

sketchily  adv. схематы чна, у агу льных 
ры сах, ко ратка; The book treats the problems 
too sketchily. У кнiзе праблема разглядаецца 
вельмi схематычна.

sketchmap  n. схематы чная ка рта
sketchpad  n. = sketchbook
sketchy  adj. 1. схематы чны, каро ткi, 

сц  слы; a sket chy treatment of the problem 
павярхо ўны раз гля д прабле мы; a sketchy 
knowledge of philology павярхо ўныя ве  ды ў 
фiлало гiі 2. эск  з ны, ко нтурны ♦ on the 
sketchy side нядба й ны, няўва жны (пра мову); 
зро блены наспе х, зро  блены абы  -як

skew1  n. нах л, перако  с; on the skew ко-
са, у нах  леным ста не

skew2  1. v. скажа  ць; skew facts скажа  ць 
фа  кты 2. BrE адхiля  цца, зваро  чваць убо  к

skewed  adj. касы , ско шаны, перако -
шаны, скасабо  чаны; скры ўлены; skewed sta-
tistics скажо  ная статы  стыка

skewer1  n. шампу  р; невял  кi ражо  н, 
во  жаг

skewer2  v. прако  лваць; наса джваць на 
ражо н; сма жыць на шампу ры; He skewered 
his foot on a nail. Ён пракалоў нагу цвiком.

ski1  n. лы жа; a pair of skis лы жы; go on 
skis хадз  ць на лы жах; a ski depot лы жная ба -
за; ski races лы жныя го  нкі

ski2  v. хадз  ць на лы жах; go skiing ката цца 
на лы жах

skid1  n. 1. зано с, буксава нне; юз; The car 
went into a skid. Машына забуксавала. 2. пад-
ста ўка, падпо рка 3. тармазны  башма к ♦ be on 
the skids infml кац цца ўніз, права  львацца; 
put the skids under smb./smth. infml права-
л  ць каго -н./што-н.

skid2  v. буксава ць; зано сiць убо к; The car 
skidded. Машыну занесла ўбок.
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skidrow  n. infml раён прыто наў i нач-
ле жaк; ву лiца валацу г i п’я нiц

skier  n. лы жнiк; лы  жніца; a racing skier 
лы жнiк-го ншчык

skiff  n. я лiк, скiф-адзiно чка (лодкa)
skiffl e  n. скіфл (народныя песнi 1950-х 

у выкананнi спевакa-гiтарыста з iмправi за-
ваным ансамблем)

skiing  n. лы жны спорт; а skiing cham-
pion чэмпiён па лы жным спо рце; а skiing 
suit лы жны касцю м; а skiing relay лы жная 
эстафе та; downhill skiing скарасны  спуск; 
cross-country skiing лы жны крос; hot-dog 
ski ing лы жная акраба тыка

ski jump  n. скачо к на лы жах (з 
трамплiна); а ski-jump hill гара  разго ну (на 
трампліне)

ski jumping  n. скачк   на лы жах; 
а ski-jumping board лы жны трамплн

skilful  adj. (in/at) уме лы, майстэ рскi; 
He’s skilful at inventing excuses. Ён умела 
прыдумвае апраўданнi.

ski lift  n. пад’ёмнiк для гaрналы ж-
нiкаў

skill  n. (in/at) 1. майстэ  рства, уме льства; 
во пыт, спрыт; спра  ўнасць; show great skill at 
driving уме ла вадз  ць машы ну; skill in de-
bate уме нне ве сцi дэба ты; skill in lecturing 
майстэ рства ле ктара; basic skills гало ўныя 
ўме  нні (чытанне, пiсьмо, падлiк) 2. квалi-
фiка цыя; та лент; прафе  сiя; professional skills 
прафес  йная квалiфiка цыя; language skills 
маўле нчыя на выкi i ўме ннi; skill formation 
падрыхто ўка квалiфiкава ных ка драў; creati ve/
inventive skill тво рчы/вынахо днiцкi та лент; 
skill in speech дар сло ва

skilled  adj. (in/at) квалiфiкава ны; во-
пытны; майстэ  рскi; a skilled job квалiфiкава-
ная пра ца; skilled labour квалiфiкава ная рабо -
чая с  ла

skillet  n. AmE = frying pan
skillful  AmE = skilful
skim  v. 1. знiма ць, здыма  ць (накiп, вярш кi 

i да т.п.); skim milk знiма ць вяршк   або  
 пе нкi з малака ; skim soup of its scum знiма ць 
пе  ну з су  па 2. лёгка, пла  ўна сл  згаць па па-
ве  р хнi; He seems to skim the ground. Ён, зда-
ецца, не дакранаецца да зямлi; The bike 
skimmed along the road. Веласiпед нёсся  па 
дарозе; Swallows were skimming over the 
 water. Ластаўкi ляталi нiзка над вадою. 
3. (thro ugh/over) бе гла прагляда ць (кнiгу, 
спіс i да т.п.), павярхо ўна знаёмiцца (з чым-н.); 
Read carefully, don’t skim! Чытай уважлiва, не 
прапускай!

skim(med) milk () n. зня  тае мала-
ко  , пераго  н

skimmer  n. 1. шумо ўка 2. zool. вадарэ  з 
(птушка)

skimp  v. (on) ке пска забяспе чваць, урэ з-
ваць (у чым-н.); скуп цца, экано мiць; They 
have to skimp on fuel in winter. Зiмою iм 
даводзiцца эканомiць на палiве; skimp and 
screw скупцца, скна рнiчаць; skimp to save 
money экано мiць на ўсiм, каб зберагчы   
 гро шы

skimpy  adj. недастатко  вы, бе  дны, мi-
зэ  рны; wear skimpy skirts нас  ць ву зкiя 
спад нцы

skin1  n. 1. ску ра; шку ра; а tender skin 
далiка тная ску ра; stripped to the skin раздзе-
ты дагала ; wear smth. next to the skin нас  ць 
што-н. на го  лае це  ла; save one’s skin рата-
ва  ць сваю  шку ру; sleep with/in a whole skin, 
keep a whole skin застава цца цэ лым i здаро-
вым 2. шку ра, фу тра жывёлы; the skin of 
a sheep аўчы на; cast/shed the skin мяня ць 
ску ру, лiня ць 3. ску ра, луп на, ску рка; the 
skin of a tomato ску рка памiдо ра; peel the 
skin of a potato луп  ць бу льбiну; potatoes in 
skins бу льба ў мундзрах 4. пе нка, пле ўка 
(малака) ♦ get soaked/wet to the skin прамо к-
нуць да касце  й; get under smb.’s skin infml 
раздражня ць, злава ць каго -н.; зале зцi ў пячо н-
ку ; have a thick/thin skin быць нечулл  вым/
чуллвым; nothing but skin and bone infml 
адна  ску ра ды косцi

skin2  v. 1. здзiра ць ску ру; луп  ць; skin a 
rabbit здыма ць шку ру з труса  ; skin an apple 
здыма ць з я блыка шку рку; skin smb. alive 
жыўцо м драць шку ру; спуска ць шку ру (з ка-
го-н.); не пакiда  ць жыво га ме сца (на кiм-н.); 
I skinned my knee. Я абадраў калена. 2. за-
рубцо ўвацца, заго йвацца; пакрыва цца то н каю 
пле ўкаю; The wound began to skin over. Рана 
пачала заpyбцоўвацца.

skin-deep  adj. павярхо ўны; неглыбо -
кi; а skin-deep wound неглыбо кая ра на; skin-
deep feelings несур’ёзныя пачу ццi; а skin-
deep impression нядо ўгае ўра жанне

skin-diver  n. 1. акваланг  ст; спар тс-
ме н-падво днiк 2. збо ршчык жэ  мчугу

skin-diving  n. sport падво днае пла -
ванне, да  йвінг

skinfl int  n. infml скупе ча, скупянда , 
скна ра

skinful  n. infml вял  кая ко лькасць, 
 ко лькi душа  жада е; a skinful of food яды  
 ко лькi ўле зе; have a skinful BrE, slang ≅ на-
бра цца, напцца, нахлёбацца
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skingraft  n. med. пераса дка ску ры, 
транспланта цыя ску  ры

skinhead  n. 1. ко ратка пастры жаны 
юна к, малады  чалаве к са стры жкаю «во жык» 
2. ск нхэд, «брытагало вы»

skinny  adj. infml, derog. ве льмi худы ; 
ску ра ды ко сцi

skint  n. BrE, infml без капе  йчыны ў кі-
шэ  ні

skin-tight  adj. у абл  пку, у абця жку 
(пра вопратку)

skip1  n. скачо к; give a skip for joy падско -
чыць ад ра дасцi; hop, skip and jump sрort 
трайны   скачо  к; skip jumping скачк са ска-
ка  л каю

skip2  v. 1. BrE скака ць (звычайна са ска-
калкай); skip from one subject to another пе-
рас ко кваць з адно й тэ мы на   ншую 2. пра-
пуска ць (заняткi, пасяджэнне); He skips as 
he reads. Ён чытае не ўсё запар.

skipper  n. 1. шк  пер, капiта н ганд лё-
вага су  дна 2. infml капiта  н спарты  ўнай ка-
ма  нды

skipping rope  n. BrE скака лка
skirmish1  n. суты чка, схва тка; border 

skirmishes паме жныя суты чкi; domestic skir-
mishes ха тнiя сва ркi; fall in a skirmish заг -
нуць у схва тцы; a skirmish of wits барацьба  
ду мак

skirmish2  v. змага цца (малымi грy па-
мi); схап  цца; распача ць перастрэ лку

skirt1  n. 1. спадн  ца; 2. pl. skirts край, 
ускра iна, мяжа  ; on the skirts of the town на 
ўскра iне го рада

skirt2  v. 1. быць разме шчаным або   iсц   
ўздоўж мяжы  ; акружа ць (таксама перан.) 
2. прахо дзiць, абыхо дзiць бо кам; быць на 
валасо к (ад чаго-н.); skirt round death быць 
на валасо к ад сме рцi; The road skirts the forest. 
Дарога iдзе вакол лесу; The sun skirted the 
cloud with gold. Сонца пазалацiла край во-
блака. 3. skirt round a question ухiля  цца ад 
пыта  ння; 

skirting board  n. BrE пл  нтус
skit  n. (on) жарт, паро дыя (на што-н.), 

саты ра; а skit on the play паро дыя на п’е  су
skittish  adj. 1. нарав  сты, упа рты; a skit-

tish horse нарав  сты конь 2. жывы , жва вы; 
каке тлiвы; гарэ злiвы, гулл  вы; get skittish 
рас каке тнiчыцца

skittle  n. pl. skittles ке глi; play (at) skit-
tles iгра ць у ке глi; ♦ skittles! лухта !; аll beer 
and skittles усё заба вы і паце хi

skittle alley  n. sport кегельба н

skive  v. BrE, infml халту рыць, сачкава ць; 
ухiля цца (ад абавязкаў); He skived the last 
lecture. Ён уцёк з апошняй лекцыі.

skul(l)duggery  n. dated or joc. ашу-
ка нства, махля рства

skulk  v. derog. 1. кра сцiся; прабiра цца 
ўпо тай/крадко  м; skulk into the town тайко м 
прабiра цца ў го рад; skulk away from sight 
знiка ць з вачэ й 2. хава цца; ухiля цца ад абавя з-
каў; skulk in woods хава цца ў ляса х; skulk 
behind the laws прыкрыва цца зако намi

skull  n. чэ рап; skull and crossbones чэ-
рап i ко сцi (эмблема смерцi) ♦ an empty skull 
пуста я галава  ; а thick skull ме дны лоб

skullcap  n. ярмо лка; цюбeце йка; 
капту рык; скуфе йка (у святароў)

skunk  n. 1. zool. скунс, смярдзю чка 
2. infml дрэнь, падлю  га, няго  днік

sky  n. 1. не ба; under the open sky пад 
адкры тым не бам; out of а clear sky нi з таго , 
нi з сяго ; зус  м нечака на; як гром з я  снага не -
ба 2. pl. skies кл  мат, надво р’е; live under 
bluer skies жыць у цяпле йшым кл  маце; the 
sunny skies of Italy цудо ўны кл  мат Iта лii 
♦ praise smb. to the skies узно сiць каго -н. да 
нябёс; the sky’s the limit infml ≅ канца -бе-
рагу не віда ць

sky-blue  adj. блак  тны (як неба)
skycap  n. AmE нас льшчык у аэра-

по   рце
skydiver  n. парашуты ст; парашуты  -

  стка
skydiving  n. вiд парашу тнага спо р-

ту; go skydiving займа  цца парашу  тным спо  р-
там

sky-high  adj., adv. ве льмi высо  кi; аж 
да не ба; Prices are sky-high at the moment. Ця-
пер цэны вельмi высокiя.

skyjacker  n. паве  траны піра  т, 
выкрада  льнік самалётаў

skylark  n. zool. палявы  жа  варанак, 
жаўру к

skylight  n. светлавы  люк, акно   ў да  ху
skyline  n. 1. ба чны далягля д; л  нiя 

далягля ду; небасх л, небакра  й; the London 
skyline небасх  л над Ло нданам 2. абры сы (на 
фоне неба)

skyrocket  n. сiгна льная раке та
skyscraper  n. хмарачо с, небаскро б, 

небася  г
skyward(s) () adv. у не ба, увы сь, уга ру  
slab  n. 1. скрыль, кава лак; а slab of 

cheese кава лак сы ру 2. пліта  ; а marble slab 
мармуро вая плiта 
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slack1  n. сла бая, ке пска напя тая ча стка 
(чаго-н.) ♦ take up the slack 1) напіна ць 
(вяроўку, канат i да т.п.) 2) рацыяналiзава ць 
(вытворчасць)

slack2  adj. 1. ненапя ты (канат, вяроўка i 
да т.п.) 2. (at/about) сла бы; вя лы, мля вы, 
ма ру дны; get slack расслабля цца; slack in 
duty нядба йны
slack off  phr.v. слабе  ць; памянша  ц-
ца; slack off one’s efforts паслабля  ць нама-
га  н нi; збаўля ць ху ткасць; slack off one’s la-
bour працава ць з ме ншым iмпэ там; The rain 
slacked off. Дождж сцiх.
slack up [ phr.v. = slack off

slacken  v. 1. аслабля ць, развя зваць, 
адпуска ць; slacken the reins адпуска ць ле й-
цы 2. запаво льваць, прыц  шваць; Slacken 
your speed! Збаў хуткасць!

slacker  n. infml лайда  к, гульта  й, абібо  к
slacks  n. pl. dated or AmE, fml шыро кiя 

штаны , нагав  цы, сла ксы
slag  n. шлак
slagheap  n. BrE шла кавы адва л; тэ-

рыко н (у гарах)
slain  p.p. → slay
slalom  n. sport сла лам; giant slalom 

сла лам-гiга нт
slalomist  n. sport слалам  ст
slam1  n. стук (дзвярэй); мо цнае бра зган-

не, гру канне; close a door with a slam з шу-
мам зачын  ць дзве ры

slam2  v. 1. зачыня ць; зачыня цца з трэ  с-
кам 2. кiда ць з гру катам, шпурля ць; slam 
the door in smb.’s face зачын  ць дзве ры пе-
рад са мым но сам 3. infml рэ зка крытыкава ць; 
разно  сіць каго  -н./што-н.; The play was 
slammed by the reviewers. Крытыкi зрабiлi 
п’есе разнос.

slander1  n. паклёп, ілжы  вае абвінава -
чанне; a vicious slander зло сны паклёп

slander2  v. паклёпнiчаць, чарн  ць, на-
гаво  рваць

slanderous  adj. паклёпнiцкi; абра з-
лiвы; slanderous remarks абра злiвыя заўва  гі

slang1  n. слэнг, жарго  н; use slang гава-
ры  ць на жарго не

slang2  v. infml свары цца, зневажа  ць, ла яц-
ца; a slanging match BrE, infml ла янка, сва  рка

slangy  adj. жарго  нны, вульга  рны, пра-
стамо  ўны; slangy style вульга  рны стыль

slant1  n. 1. касiзна , схіл, нах  л, спад, 
скос; on the/a slant ко са, у нах  леным ста не; 
a slant of the eyes касы  разрэз вачэ й 2. каса я 
л  нiя, «дроб» (/) 3. infml (on) сх льнасць; па-

зцыя; пункт гле джання; a slant on the ques-
tion падыхо д да пыта ння

slant2  v. 1. нахiля ць; нахiля цца; адхiля ць; 
адхiля цца; slant off from the road адхiлцца 
ад даро гi; His handwriting slants from left to 
right. Ён пiша з нахiлам управа. 2. асвятля ць 
тэндэнцы йна; скажа ць, перакру чваць (фак ты)

slanted  adj. перакру чаны, скажо  ны; a 
rather slanted account of the meeting пера-
кру чаныя фа кты пра м  тынг

slantwise  adv. ко  са, кры  ва, з нах-
лам; наўскася  к

slap1  n. пляска ч; give smb. a slap даць 
каму  -н. плескача  /по  ўху ♦ a slap in the  face 
по  ўха, апляву ха; a slap on the wrist infml 
папярэ джанне; slap and tickle BrE, infml, dated 
шу мная валтузня 

slap2  v. 1. шлёпаць, пля скаць, ля паць; He 
slapped my hand. Ён ляснуў мяне па руцэ. 
2. плёскаць; The water slapped against the 
boat. Вада плёскала аб лодку.
slap down  phr.v. 1. шпурля  ць, 
кiда ць 2. infml абарва ць (размову); асадз  ць 
каго -н.

slap3  adv. infml 1. стрымгало  ў; кулём; не-
разва жлiва, неабду мана; rush slap into a bog 
з разбе гу бу хнуцца ў ба гну 2. якра з; She 
stood slap in the middle of the path. Яна стаяла 
якраз на сярэдзiне сцежкi.

slap-bang n. infml = slap3

slapdash  adv. стрымгaлo ў; aбы-я  к, 
як папа ла; на ху ткую руку ; do one’s work 
slapdash працава ць як папа ла

slap-happy  adj. infml бестурбо  тны, 
бесклапо  тны, бесшаба   шны; He is too slap-
happy in his attitude to schoolwork. Ён занадта 
бесклапотна ставiцца да працы ў школе.

slapstick  n. гру бы фарс, балага н
slap-up  adj. BrE, infml шыко ўны; 

have a slap-up lunch at a city restaurant шы-
ко  ўна паабе   даць у гарадск м рэстара  не

slash1  n. 1. рэ зкi ўдар; уда р наво дмаш 
(шабляю) 2. глыбо кая ра на; рубе ц 3. разрэ з 
(у адзежы); slashes in the sleeves разрэ зы на 
рукава х 4. знак (/)

slash2  v. 1. паласава ць, сячы  (шабляю); 
slash at smth. (with smth.) лупцава  ць, хвa-
ста   ць што-н. (чым-н.); slash one’s way thro-
ugh/past smth. праклада   ць сабе   шлях, па-
ласу  ючы ша бляю напра ва i нале ва 2. знiжа ць 
(цэны); рэ  зка скарача  ць; slash the text of a 
speech мо цна скарача  ць тэкст прамо вы 
3. раб  ць разрэ зы (у адзеннi) 4. рэ зка кры-
тыкава ць



slat 572 sleeping pill

slat  n. перакла дзiна, пла нка; фiлёнга; 
slats of a Venetian blind пла нкi жалюз  

slate1  n. 1. geol. сла нец 2. шы фер 3. AmE 
спiс кандыда таў (для выбараў) ♦ а clean slate 
бездако рная рэпута цыя; put smth. on the 
slate зап  сваць што-н. у крэды т

slate2  v. 1. пакрыва ць шы ферам, шы фер-
наю пл  ткаю 2. AmE, infml зано сiць у спiс 
кан дыда таў; прызнача ць (на якi-н. час); а mee t-
ing slated for Tuesday сустрэ  ча, запланава-
ная на аўто рак 3. BrE, fml крытыкава  ць (асаб-
ліва ў газеце)

slaughter1  n. 1. забо й, забіва  нне; зарэ  з 
(жывёлы); for slaughter на забо й 2. разня , ма -
савае забо  йства; кровапрал  цце; the slaugh-
ter on the  roads смяро тнасць на даро гах

slaughter2  v. 1. забiва ць, рэ заць (жывё-
лу) 2. учыня ць ма савае забо  йства; бязл  тасна 
забiва  ць 3. infml разбiва  ць у пух i прах/уш-
чэ  нт/датла 

slaughterhouse  n. бо йня
Slav  n. славянн; славя нка; the Slavs сла-

вя не
slave1  n. 1. раб; рабы  ня; няво  льнiк; ня-

во   ль ніца; slave labour падняво льная пра ца 
2. (of/to) ахвя ра, раб (iдэй, чужой волi i 
да т.п.); She’s a slave to fashion. Яна па-раб-
ску пераймае моду.

slave2  v. (at) працава ць да знямо гi, на д-
рыва цца; slave for the master працава ць на 
гаспадара ; працава ць падняво льна

slave driver  n. нагля дчык (над 
рабамi); бязл  тасны працада   вец; паганя  ты

slaver1  n. 1. гандля р раба мi 2. карабе  ль 
з раба  мі

slaver2  v. сл  ніць, пуска ць сл  ну
slavery  n. 1. ра бства, няво льнiцтва; 

sell smb. into slavery прадава ць каго  -н. у ра б-
ства 2. ця жкая падняво льная пра ца

slave trade  n. га ндаль раба мi
Slavic1  n. славя нская мо ва
Slavic2 [adj. славя нскi
Slavicist  n. славст
slavish  adj. derog. няво  льніцкі; ра бскi; 

slavish imitation ра бскае перайма нне (моды, 
манер i да т.п.); а slavish yes-man лiсл  вы 
падхал  м

Slavonian1  n. славян  н; славя нка
Slavonian2  adj. славя нскi
Slavonic1  n. славя нская мо ва; Old/

Church Slavonic стараславя  нская/царко ўна-
славя нская мо ва

Slavonic2  adj. славя нскi
Slavonic studies  n. слав  стыка

Slavophil  n. славянаф  л
slay  v. (slew, slain) fml забiва ць; be slain in 

battle заг  нуць у ба  
sleazy  adj. infml 1. неаха йны; а sleazy 

appearance непрыва  бны вы  гляд 2. непры-
сто  йны; по  длы, н зкі; sleazy political methods 
непрысто йныя палiты чныя махiна цыi

sled(ge)1  n. са нi, са нкi
sled(ge)2  v. 1. ката  цца/ваз  цца на са нках; 

go sledging ваз  цца на са нках (асаблiва з гары)
sledgehammer  n. кузне  чны/ка-

ва   льскі мо лат ♦ use a sledgehammer to crack 
a nut ≅ біць з гарма  ты па вераб’я   х

sleek1  adj. гла дкi, iльсняны , прыгла  джа-
ны; sleek hair прыл  заныя валасы  ; а sleek 
hor se пяле гаваны, дагле джаны конь ♦ as sle ek 
as a cat гла дкi як кот; лiсл  вы

sleek2  v. наво  дзіць лоск, гля  нец; прыгла  дж-
ваць, прыл зваць (валасы)

sleep1  n. 1. сон; а sound sleep мо цны сон; 
get to sleep засну  ць; get enough sleep высы-
па   цца; go to sleep засына ць; send smb. to 
sleep укла  дваць каго  -н. спаць 2. poet. ве  чны 
сон, смерць ♦ put animals to sleep усыпля ць 
жывёл

sleep2  v. (slept) 1. спаць; sleep the clock 
round спаць цэ лы дзень 2. дава ць, забяспе ч-
ваць начле г; This hоtel sleeps 300 men. Гэты 
гатэль прымае 300 чалавек. ♦ let sleeping 
dogs lie ≅ не будз  л ха, паку  ль спіць ц ха; not 
sleep a wink : I didn’t sleep a wink. Я не звёў 
вачэй; sleep like a log/a baby infml спаць 
мёртвым сном; спаць як дзіця  тка
sleep around  phr.v. infml распу с-
нiчаць, гуля  ць з кiм папа ла
sleep away  phr.v. праспа ць; He 
slept the morning away. Ён праспаў усю ра нiцу.
sleep off  phr.v. праспа цца, адаспа  ц-
ца; sleep off a hangover вы  цверазіцца; I slept 
off my headache. Я паспаў, i галаўны боль 
прайшоў.
sleep out  phr.v. не начава ць до ма

sleeper  n. 1. : а light/heavy sleeper лёг-
кi/ця жкi на пад’ём; I’m a bad sleeper. У мяне 
кепскi сон. 2. спа  льны ваго  н 3. BrE шпа ла 
(чыгункi)

sleeping bag  n. спа льны мяшо к
sleeping car  n. спа льны ваго н-купэ 
sleeping compartment  n. 

спа  льны ваго  н-купэ  
sleeping partner  n. BrE пасўны 

партнёр кампа ніі
sleeping pill  n. снатво рная табле тка, 

табле  тка на сон
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sleeping policeman  n. (pl. -men) 
BrE, infml грэ бень упо перак даро гі (каб 
сцiшыць рух машын), ляжа чы паліцэ йскі

sleeping sickness  n. med. со нная 
хваро ба, спя  чка

sleep-learning  n. навуча нне ў сне, 
гiпнапе дыя

sleepless  adj. бяссо нны; pass a sleep-
less night праве сцi бяссо нную ноч; I lay 
 sle ep less until dawn. Я не спала да ранку.

sleeplessness  n. бе  ссань, бяссо  н-
ніца

sleepwalker  n. луна цiк, самна м-
була

sleepy  adj. 1. со нны, санл  вы; I feel 
sleepy. Я хачу спаць. 2. спако йны; a sleepy 
little village со нная вёсачка

sleet  n. сло та, слата  ; снег або  град з да ж-
джо м; мо кры снег

sleety  adj. хлюпо  тны, сло тны; sleety rain 
снег з дажджо м

sleeve  n. 1. рука ў 2. канве рт (для пла сцін-
кі, дыскеты) ♦ have/keep smth. up one’s 
sleeve мець што-н. у запа  с; laugh up one’s 
sleeve смяя цца ў кула к, смяя  цца ўпо тай; roll 
up one’s sleeves закаса ць рукавы ; узя цца за 
спра  ву

sleeveless  adj. без рукаво ў
sleigh  n. са ні; а sleigh ride пае здка на 

саня х
sleighing  n. язда   на саня  х; go sleighing 

е  здзіць у саня  х
slender  adj. 1. то нкі; ста тны, згра бны; 

а slender fi gure стро йная, згра бная фігу  ра 
2. бе дны; сла бы; мізэ  рны; нязна чны; slender 
means сцплыя сро дкі; а slender chance ма-
лавераго дная магчы масць; slender hope сла-
бая надзе я

slept  past, p.p. → sleep2

slew  past → slay
slice1  n. 1. лу стачка, скбачка, скры  лік, то н-

кі кава лачак; а slice of bread лу ста хле ба; 
а slice of cheese скры  лік сы  ру 2. infml ча стка, 
до ля; He got a good slice of the profi t. Ён адха-
піў добрую долю даходу.

slice2  v. 1. нараза ць, нарэ зваць (лустач-
камі) 2. sport біць мяч зрэ  зана
slice off  phr.v. адраза ць, адрэ зваць
slice up  phr.v. нарэ зваць, нараза ць

slick  adj. 1. спры тны, ло  ўкі; хтры; а slick 
answer бо йкі адка з 2. гла дкі; ко ўзкі; слзкі 
(пра паверхню); slick with mud слзкі ад граз 

slid  v. past, p.p. → slide2

slide1  n. 1. слзганне, слізгаце нне, ко ў-
занне; have a slide on the ice ко ўзацца, ката ц-
ца на лёдзе 2. като к, ледзяна я го рка; ко ўзанка 
3. слайд, дыяпазіты ў 4. geol. апо ўзень

slide2  v. (slid) 1. слзгаць, саслзгваць; 
The drawers slide in and out easily. Шуфляды 
добра засоўваюцца і высоўваюцца; He slid 
down the banisters. Ён з’ехаў уніз па парэн-
чах. 2. прахо дзіць мма, непрыкме  тна кра с-
ціся; прашмы  гваць; The years slid past/by. 
Гады прайшлі непрыкметна. ♦ let things slide 
ста віцца да спраў абыя кава, нядба йна; раб ць 
што-н. спусц ўшы рукавы  

sliding scale  n. рухо  мая шкала   
(цэн, падаткаў і да т.п.)

slight  adj. 1. лёгкі, невялкі, нязна чны; 
а slight cold лёгкая прасту да; а slight mistake 
нязна чная памы  лка 2. то нкі; шчу  плы; кво лы; 
а slight girl то ненькая дзяўчы нка ♦ not in 
the slightest ні кро пелькі

slighting  adj. непачц вы; зневажа  льны, 
пага  рдлівы

slightly  adv. злёгку, ледзь, ле дзьве; 
I know him only slightly. Я толькі крыху ведаю 
яго.

slim1  adj. 1. стро йны; шчу  плы; хударля-
вы; згра бны, get slim худзе ць 2. малы  , сла бы; 
slim hope мала  я надзе  я

slim2  v. BrE худзе ць, танчэ ць; раб ць тан-
чэ  йшым
slim down  phr.v. 1. пахудзе ць 
2. ска рача  ць, памянша  ць (штат, працоўныя 
сілы і да т.п.)

slime  n. лпкая гразь; глей, буза , мул
slimmer  n. BrE той, хто худзе  е або   ся-

дз ць на дые  це
slimming  n. : BrE a slimming diet 

дые та для пахудзе ння
sling1  n. 1. med. перавя зь; He had his arm 

in a sling. У яго рука была на тальмаху. 2. рэ-
мень, раме нь; ля мка, кана т 3. рага  тка

sling2  n. AmE cлiнг (напой з рому або 
кань яку з лiмонным сокам, вадой i цукрам)

sling3  v. (slung) 1. infml шпурля ць, кіда ць; 
He was slung out of the club. Яго вышпурнулі 
з клуба. 2. падве шваць (гамак)

slink  v. (slunk) ісц кра дучыся, крадко  м
slink away  phr.v. вышмы гваць; 
зні ка ць
slink in  phr.v. прашмыгну ць (ку-
ды-н.)
slink out  phr.v. вы шмыгнуць (ад-
куль-н.)

slip1  n. 1. слзганне 2. памы лка (нязнач-
ная); хба; make a slip зрабць памы лку 
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3. камбіна цыя (бялізна) 4. пало ска (паперы) 
5. на валачка ♦ give smb. the slip infml уцячы  
ад каго -н.;  а slip of a girl dated то ненькая 
дзяўчы нка; а slip of the pen апска; а slip of 
the tongue агаво рка

slip2  v. 1. слзгаць; сл згацца; паслізну цца 
2. вышмы гваць; уцяка ць
slip away  phr.v. вы шмыгнуць; сы-
с ц  не развіта  ўшыся
slip by  phr.v. праляце ць (пра час), 
пране  сціся
slip in  phr.v. укра сціся (пра па-
мылку); незаўва  жна ўвайсц 
slip off  phr.v. скіда  ць (адзенне, 
абутак)
slip on  phr.v. нак нуць (адзежу), 
наспе  х апрана  ць
slip out  phr.v. вы шмыгнуць; вы  р-
вац ца; He let the name slip out. Імя сарвалася 
з языка.

slippers  n. pl. панто флі; та  пачкі, та  пкі; 
бале  ткі

slippery  adj. 1. слзкі, ко ўзкі 2. infml 
ненадзе  йны ♦ a slippery slope рызы ко   ў ны 
шлях; as slippery as an eel ≅ слзкі як вужа ка

slit1  n. прадо льны разрэ з; шчы ліна; а skirt 
with slits спаднца з разрэ  замі

slit2  v. (slit) разраза  ць уздо  ўж; нараза  ць ву з-
кімі пало скамі; slit the envelope open рас-
пяча тваць канве рт

slither  v. слзгацца; I slithered down on 
the icy hill. Я скаціўся ўніз з абледзянелага 
ўзгорка.

sliver  n. лучы на; трэ ска, шчэ  пка; а sli-
ver of cheese то нкі кава лачак сы ру

slobber  n. 1. сл на 2. расчу  ленасць; 
сентымента  льная балбатня  

slog  v. мо цна біць; slog (at) the ball біць 
па мячы  
slog away  phr.v. infml (at) упа рта 
працава ць; зубры  ць; He slogged away at Ger-
man. Ён зубрыў нямецкую мову.

slogan  n. ло зунг, за клік, сло  ган; кліч
slop  v. 1. разліва ць; разліва цца 2. расплю х-

ваць; расплю хвацца
slop about  phr.v. BrE, infml плю-
хаць, шлёпаць (па гразі, вадзе і да т.п.)
slop around [phr.v. = slop about

slope1  n. схіл; адхо  н; спуск; the slope of 
a roof бок, схіл да ху; а steep slope круты  
пад’ём

slope2  v. 1. нахіля ць; нахіля цца; His 
handwriting slopes backwards. Ён піша з на-
хілам улева. 2. спуска  цца; The garden slopes 
down to the river. Сад спускаецца да рэчкі.

sloping  adj. пах лены, нах лены; спа  -
дзісты, пака  ты

sloppy  adj. 1. нядба йны, неаха йны (пра 
працу) 2. infml сентымента льны 3. мо кры, 
сло  тны, хлюпо тны; а sloppy fl oor залтая 
падло га; а sloppy road бру дная даро га

slot  n. паз, прарэ з; адту ліна, шчы ліна; put 
a coin in the slot кіда ць мане ту ў аўтама т

sloth  n. fml лень, ляно та
slot-machine  n. BrE гандлёвы, 

 іг ра льны аўтама т
slouch  v. трыма цца нязгра бна, нехлямя-

жа; суту ліцца, го рбіцца
slouch about  phr.v. сланя цца, 
сно ўдацца без спра вы
slouch around [ phr.v. = slouch 
about

slough  n. бало  та, дрыгва  ; a slough of de-
spair lit. безнадзе  йны адча  й

Slovak1  n. 1. слава к; слава  чка; the 
Slovaks слава кі 2. сла ва цкая мо ва

Slovak2  adj. слава цкі
Slovene  n. славе нец; славе нка; the 

Slovenes славе нцы
Slovenian1  n. славе нская мо ва
Slovenian2  adj. славе нскі
slovenly  adj. неаха йны; нядба   йны
slow1  adj. 1. паво льны, цхі, мару  дны, 

няху ткі; а slow oven малы , сла бы аго нь (у ду-
хоўцы); а slow train цягнк з усмі прыпы н-
камі; walk at a slow pace ісц  паво льнай хадо  й 
2. тупы , няке млівы; He is slow at fi gures. Ён 
дрэнна цяміць у лічбах. 3. (in/about) мару д-
ны, мару длівы; He was slow in arriving. Ён 
спазніўся з прыездам. 4. су мны, неціка вы 
(пра фільм, кнігу і да т.п.) 5. : My watch is 
3 mi nutes slow. Мой гадзіннік адстае на 
3 хві ліны.
slow down  phr.v. 1. збаўля ць ху т-
касць 2. запаво льваць; запаво львацца; The traf-
fi c slowed down. Рух стаў больш па вольным.
slow up  phr.v.= slow down

slow2  adv. паво льна; go slow зніжа ць 
тэмп пра цы; Go slow with your decision. Не 
спяшайся з рашэннем.

slow-down  n. замару джванне; спад; 
an economic slow-down эканамчны спад

slowly  adv. паво  льна, мару  дна ♦ slowly 
but surely паво  льна, але   надзе  йна

sludge  n. 1. сло та, гразь 2. tech. адсто  й
slug1  n. zool. смоўж, сліма  к
slug2  n. 1. ку  ля 2. infml глыто к (віскі, га-

рэлкі і да т.п.)
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sluggish  adj. мару дны, непаваро тлівы; 
вя лы, іне ртны; а sluggish river паво льная 
рака ; а sluggish reaction вя лая рэа кцыя

sluice  n. шлюз
slum  n. трушчо ба; slum clearance знос 

трушчо баў; urban slums гарадск я нізы  
slumber  n. lit. сон, дрымо та; fall into 

a deep slumber засну ць глыбо кім сном
slump1  n. 1. (in) спад, рэ  зкае падзе нне 

(цэн, акцый) 2. кры зіс, засто й (у эканоміцы)
slump2  v. 1. рэ зка па даць, валцца 

2. зні жа цца, па  даць (пра цэны, актыўнасць)
slung  past, p.p. → sling2

slunk  past, p.p. → slink
slur1  n. пля  ма; cast a slur on smb. нясла -

віць, ганьбава  ць каго  -н.
slur2  v. глыта  ць (словы); вымаўля  ць не-

выра  зна
slurp  v. infml хлябта  ць, сёрбаць; чмя  каць
slush  n. 1. та лы, раста лы снег 2. infml 

сен тымента льная лухта , дурно  та
slushy  adj. сло тны, хлюпо тны; It’s slushy 

today. Сёння слота.
sly  adj. 1. хтры 2. патае мны, праны  рлівы, 

скры ты ♦ on the sly та йна, крадко  м, упо тай
smack1  v. шлёпаць, пля скаць, ля паць; 

smack one’s lips цмо каць ву  снамі
smack2  adv. infml про  ста; smack in the 

centre у са  мы цэнтр
smacking  n. лупцо  ўка; give a good 

smacking до  бра адлупцава  ць
small  adj. 1. мале нькі; small letters ма-

лы я лтары 2. малы , малады ; а small girl 
дзяў чо  3. дро бны; нязна чны; а small farmer 
дро бны фе рмер; а small mistake нязна чная 
памы лка; I’m a small eater. Я мала ем. ♦ it’s 
small wonder that... не дзва, што...; іt’s a 
small world! як це  сны свет!; the small hours 
пе ршыя гадзны пасля  по ўначы

small beer  n. BrE, infml драбяза  
small change  n. дро бныя гро шы, 

рэ  шта
smallish  adj. мале  нькі, дро  бненькі; 

a smallish man н  зкi чалаве  к
smallpox  n. med. во спа
small print  n. дро  бны шрыфт
small talk  n. лёгкая све  цкая размо -

ва; гу тарка абы   пра што (каб наладзіць кан-
такт)

small-town  adj. 1. местачко  вы, 
правінцы  йны 2. ву  зкі, абмежава   ны (пра по-
гляды); small-town manners правiнцы  йныя 
мане  ры

smart1  adj. 1. прыго  жа апра  нуты, эле-
га  нтны 2. разу мны, ке млівы; дасцпны 3. ху т-
кі; рэ зкі; суро вы; give a smart blow мо цна 
ўда рыць

smart2  v. адчува  ць во  стры боль; мо  цна 
бале  ць

smarten  v. прыбіра  ць, прыхаро  шваць
smarten up  phr.v. : smarten one-
self up прыбіра цца, прыхаро швацца

smash1  n. 1. біццё (посуду) 2. ава рыя, 
катастро фа

smash2  v. 1. разбіва ць; разбіва цца ўш чэнт; 
лама ць; лама цца 2. infml разбіва  ць, знішча  ць 
(ворага); smash into/against/thro ugh smb. 
сутыкну цца з кім-н.; He smashed into the 
wall. Ён урэзаўся ў сцяну.

smash-and-grab  adj. BrE гра-
бе жніцкі, рабаўнцкі (налёт на краму)

smash hit  n. infml хіт, папуля  рны 
твор

smashing  adj. BrE, infml, dated выда т-
ны; We had a smashing time on holiday. Мы 
выдатна правялі адпачынак.

smear1  n. 1. пля ма, мазо к 2. паклёп, 
ганьбава нне; а smear campaign паклёпніц-
кая, гане бная кампа нія

smear2  v. (on/over) 1. ма заць, пля  міць, 
пэ цкаць 2. га ньбіць, ганьбава ць; нясла віць, 
знеслаўля ць

smell1  n. 1. нюх; а keen sense of smell во-
стры нюх; fi nd smth. by smell знайсц што-н. 
па па ху 2. пах; take/have a smell ню хаць; 
There’s a smell of baking. Пахне нейкім пе-
чывам.

smell2  v. (smelt or smelled) 1. адчува ць 
пах; ню хаць; Animals can smell danger. Жывё-
лы прадчуваюць небяспеку. 2. (of) па хнуць 
(чым-н.); The rose smells sweet. Ружа цудоўна 
пахне. ♦ smell a rat infml адчува  ць, падазра-
ва ць нядо брае
smell out  phr.v. разню хаць, вы-
сачыць, вы  ведаць

smelly  adj. infml смярдзю  чы
smelt  past, p.p. → smell2

smile1  n. усме шка; give smb. a smile 
усміхну цца каму -н. ♦ be all smiles быць ве ль-
мі шчаслвым; свяццца ад усме шкі

smile2  v. (at) усміха цца; Keep smiling! 
Не вешай нос!; She smiled a bitter smile. Яна 
горка ўсміхнулася; She smiled her thanks. Яна 
выказала падзяку ўсмешкаю. ♦ if luck smiles 
on me кал  мне пашча   сціць

smirk  v. усміха   цца самазадаво   лена, 
ух мы ля  цца
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smith  n. кава  ль
smithereens  n. pl. чарапк , абло  м-

кі ♦ break/smash/blow into smithereens infml 
разб ць ушчэ   нт

smithy  n. ку   зня
smock  n. камбінезо  н; рабо   чы хала   т
smog  n. смог (сумесь туману з дымам)
smoke1  n. 1. дым 2. infml курэ   нне, па-

ле    н не; а break for a smoke пераку    р; have 
a smokе куры    ць ♦ go up in smoke згарэ  ць 
ушчэ  нт; like smoke м гам, умо  мант; there is 
no smoke without fi re BrE няма   ды  му без 
агню  

smoke2  v. 1. дыме   ць, куро    дымець, ку-
рэ   ць; дым цца 2. куры   ць; No smoking! Не 
куры  ць! (надпіс) 3. вэ  ндзіць; smoked ham 
вяндл на, вянгл на

smoke-fi lled  adj. : ♦ a smoke-fi lled 
room закул   сныя перамо    вы; махiна   цыi

smokeless  adj. бязды  мны
smoker  n. курэ   ц; а heavy smoker за-

я   д лы курэ  ц; a chain smoker той, хто ку   рыць 
адну    цыгарэ   ту за друго   й

smokescreen  n. дымава   я засло   на
smoky  adj. 1. ды  мны, зады  млены; за-

ку  раны, куро   дымны; a smo ky hue ды   мчатае 
адце   нне

smolder  AmE = smoulder
smooth1  adj. 1. гла  дкі, ро  ўны (пра 

павeрхню); a smooth sea спако  йнае мо  ра 
2. пла  ўны, спако  йны; a smooth journey бес-
перашко  днае падаро  жжа; a smooth take-off 
пла  ўны ўзлёт 3. лісл вы ♦ (as) smooth as silk 
гла  дкі як шоўк

smooth2  v. прыгла  джваць, раб ць ро  ў-
ным, гла  дкім ♦ smooth the path/way лік ві-
дава   ць ця   жкасці на чы  м-н. шляху   
smooth away  phr.v. пазбаўля   ц-
ца; прыбіра  ць; ліквідава   ць; He smoothed 
away all the problems. Ён ліквідаваў усе пра-
блемы.
smooth down  phr.v. 1. прыгла  дж-
ваць (валасы); абця   гваць (сукенку) 2. супа-
ко   й ваць (каго-н.)
smooth out  phr.v. разгла джваць 
(складкі)
smooth over  phr.v. змякча ць; 
smo oth things over ула джваць спра вы; 
smooth differences over згла джваць роз нага-
ло ссі

smoothly  adv. гла дка, спако йна; 
Every thing is going smoothly. Усё ідзе гладка, 
як па маслу; The engine is running smоothly. 
Матор працуе роўна.

smorgasbord  n. «шве дскі» стол
smother  v. 1. душы  ць 2. гу  ста пакры-

ва  ць; a pudding smothered in cream пу дынг, 
зма  заны крэ  мам 3. тушы  ць (агонь); заглу-
ша  ць, прыглуша ць (пачуцці)

smoulder  v. 1. дагара ць, тлець 2. lit. 
та цца, хава цца (пра пачуцці); smouldering 
discontent скры тая незадаво ленасць 

smudge1  n. бру дная пля ма
smudge2  v. пэ цкаць; пэ цкацца
smug  adj. самазадаво    лены, самаўпэ   ў-

нены
smuggle  v. займа цца кантраба ндаю; 

smug gle smth. into the country уво зіць што-н. 
у кра ну кантраба ндаю

smuggler  n. кантрабанды ст; кантра-
банды стка

smut  n. 1. infml непрысто йнасць; не пры-
сто йны анекдо  т; Don’t talk smut. Хопіць 
гаварыць непрыстойнасці. 2. са жа; бру дная 
пля ма

smutty  adj. infml непрысто йны, бры дкі
snack  n. infml заку ска, пераку  с; have 

a snack перакус ць
snack bar  n. буфе т, заку сачная
snag  n. 1. (нечаканая) перашко да, за- 

гваздка; hit a snag сутыкну цца з перашко даю 
2. корч, карча га; сучо к 

snail  n. смоўж, сліма к ♦ at а snail’s pace 
ве льмі мару дна; ≅ чарапа шым кро кам 

snail mail  n. infml звыча йная по шта 
(у параўнанні з электроннай)

snake1  n. вужа ка, змяя  ♦ а snake in the 
grass скры ты во раг; ≅ падкало дная змяя ; сха-
ва ная небяспе ка

snake2  v. lit. в цца, круц цца; The road 
snaked into the forest. Дарога вілася ў лес.

snap1  n. 1. трэск; пстры  канне, шчо ў-
канне 2. імгне нны  зды мак, фатагра фія; take 
a snap of smb. здыма ць каго -н. 3. Snap снэп 
(дзіцячая гульня ў карты)

snap2  v. 1. лама ць; лама цца; ірва ць; ірва ц-
ца; The branch snapped. Галіна трэснула. 
2. пстры каць, ля скаць; The door snapped open. 
Дзверы адчыніліся з ляскам. 3. (at) агрыза ц-
ца (на) 4. infml зраб ць імгне нны зды мак 
5. (at) ухап цца (за магчымасць)

snappy  adj. 1. ху  ткі, энерг чны; ім г-
не  н ны 2. infml мо дны, к дкі; a snappy dress-
er мо дніца

snapshot  n. імгне нны зды мак 
snare  n. па стка, сіло ; be caught in a sna re 

тра піць у сіло ; snares and delusions суцэ ль ны 
падма н



snarl 577 snuffbox

snarl1  n. 1. бурча нне, гы рканне 2. ры кан-
не, рык

snarl2  v. 1. (at) бурча ць; агрыза цца; гы р-
каць; snarl against smth. бурча ць су праць 
чаго -н. 2. ры каць

snatch1  n. 1. хапа нне, імкне нне схап ць 
(што-н.); make a snatch at smth. схап ць 
што-н. 2. абры вак, уры вак; a snatch of an 
aria уры вак з а рыі

snatch2  v. хапа ць; вырыва ць, выхо п-
ліваць; He snatсhed the  book from my hand. 
Ён выхапіў кнігу ў мяне з рук. ♦ snatch at a 
straw хапа цца за сало мінку

sneak1  n. BrE, dated дано счык; па клёп-
нік; нагаво ршчык

sneak2  v. 1. падкра двацца, кра  сціся 
2. BrE, dated (on) дано сіць, нагаво рваць, на-
маўля ць
sneak in  phr.v. пракрада цца, пракра д-
вацца
sneak off  phr.v. адыхо дзіць крад-
ко м, упо тай

sneaker  n. AmE красо ўка, спарты ўны 
чарав к

sneer  v. (at) насміха цца, кпіць, здзе ка-
вацца

sneeze1  n. чха нне; give a sneeze чхнуць
sneeze2  v. чхаць ♦ not to be sneezed at 

 infml : He is not to be sneezed at. На яго нель-
га на пляваць.

sniff  v. 1. чхаць; фы ркаць 2. ню хаць; чуць 
ню хам; Can you sniff gas? Ты адчуваеш пах 
газу? ♦ sniff at smth. infml : His generous offer 
is not to be sniffed at. На яго шчодрую прапа-
нову нельга напляваць.

sniffl e  v. хл паць; сапц  праз зало жаны 
нос

snigger  v. BrE хіх каць; snigger at smth. 
пасме йвацца з чаго -н.

snip  v. (at/through) рэ заць нажн цамі 
snip off  phr.v. адрэ заць

snipe  v. (at) страля ць з укры цця, са схо -
ванкі

sniper  n. сна йпер
snips  n. pl. нажн цы (вялікія)
snivel  v. (about) хны каць; усхл пваць
snob  n. derog. сноб
snobbery  n. derog. снаб зм
snobbish  adj. derog. снаб сцкі; a snob-

bish attitude снаб сцкае ста ўленне 
snooker  n. сну кер (від гульні ў більярд)
snoop  v. (on) высо чваць, падгляда  ць, 

шпі ёніць 
snore  v. храпц ; snore a little пахра пваць

snorer  n. храпу н
snorkel  n. тру бка (акваланга)
snort  v. 1. (at) фы ркаць; пы рхаць; snort 

at smth. with disgust фы ркаць на што-н. з аг-
даю 2. ню хаць нарко тыкі

snout  n. лыч, пы са, ры ла ♦ poke one’s 
snout into everything derog. утыка ць нос ва 
ўсе спра вы, ле зці не ў свае   спра вы

snow1  n. 1. снег; a heavy fall of snow мо ц-
ны снегапа д 2. comput. снег на экра не 
(дэфект адлюстравання) ♦ as clean as the 
driven snow чы сты як снег; as white as snow 
бе лы як снег

snow2  v. ісц  (пра снег); It is snowing. Ідзе 
снег.
snow under  phr.v. 1. зано сіць сне- 
гам 2. зава льваць, загружа ць (працаю); She 
was snowed under with work. Яе завалілі 
работаю.

snowball  n. 1. сне жка, сне жны 
камя к; throw snowballs at each other кіда цца 
сне жкамі 2. bot. кал на

snowblower  n. снегаачышча льнік
snowboarding  n. sport снаўбо рд
snow-capped  adj. lit. пакры ты сне -

гам (на вяршыні)
snowdrift  n. сне жны зано с, сумёт, 

гу рба
snowdrop  n. bot. падсне жнік
snowfall  n. снегапа д; a heavy snow-

fall мо цны снегапа д
snowfl ake  n. сняжы нка
snowman  n. (pl. -men) снегава  я ба -

ба; снегав к
snow-plough  n. BrE снегаачыш чаль-

нік
snow-plow  n. AmE = snow-plough
snowstorm  n. заве я, завіру ха, 

замяту ха
snow-white  adj. беласне жны, бе лы 

як снег
snowy  adj 1. пакры ты сне гам; snowy 

roofs да хі, пакры тыя сне гам 2. сне жны; 
snowy weather сне жнае надво р’е 3. бела сне ж-
ны; а snowy tablecloth беласне жны абру с

snub  v. 1. асаджа ць, абрэ зваць, ста віць 
на ме сца (каго-н.) 2. ста віцца з пага рдаю, 
прыніжа ць

snub-nosed  adj. кірпано сы, кір паты
snuff1  n. таба ка; take snuff ню хаць та ба ку
snuff2  v. гас ць, тушы ць све чку
snuffbox  n. табаке рка
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snug  adj. 1. уту льны; зру чны, выго дны 
2. шчы льна дапасава ны (пра адзенне); Her 
coat was a snug fi t. Паліто добра сядзела на 
ёй. ♦ to be (as) snug as a bug in a rug infml, 
joc. ≅ адчува ць сябе  як жа ба ў бало це; ве льмі 
ўту льна ўладкава цца

snuggle  v. тул цца, ла шчыцца
snuggle up  phr.v. (to) прытул цца, 
прыхіл цца, прыгарну цца (да); She sпuggled 
up in bed. Яна ўтульна скурчылася ў ложку.

so1  adv. 1. (менав та) так, так м чы нам; so 
and in no other way то лькі так, то  лькі так м 
чы нам; how so? як жа гэ та? як (жа) так? so to 
say, so to speak так сказа ць 2. так, да тако  й 
ступе ні; сто лькі, так шмат; I’m  so pleased to 
meet you! Я вельмі рады пазнаёміцца з вамі! 
3. так, так і ёсць; такса ма, так м чы нам; ну; 
I thought you were Polish. – So am I. Я думаў, 
што вы паляк. – Так яно і ёсць; We were 
wrong, so were you. Мы памыліліся, і вы 
таксама; So you are going to the South. Такім 
чынам, вы едзеце на поўдзень; so...as так... 
каб; так... што; Would you be so kind as to lock 
the door? fml Будзьце ласкавы, замкніце 
дзверы; so... that так... што, насто  лькі... каб; 
She is so ill that she cannot speak. Яна такая 
хворая, што не можа гаварыць; so much and 
no more сто лькі і не больш; so much the bet-
ter/the worse тым лепш/горш; so much for 
that хо піць гавары ць пра гэ та; you don’t say 
so! няўжо ?; не мо жа быць!; or so або  каля  гэ -
тага; She stayed there for 2 hours or so. Яна 
засталася там на гадзіны дзве. ♦ and so forth 
and so on і так дале  й; and so on і так дале й, і 
да таго  падо бнае; so far да гэ тых пор, паку ль 
(яшчэ )

so2   conj. 1. так што, таму ; It was raining, 
so I did’t go out. Ішоў дождж, і таму я не вы-
ходзіў з дому. 2. каб; She worked hard, so that 
everything would be ready in time. Яна шмат 
працавала, каб зрабіць усё своечасова. ♦ so 
what? ну і што? so what of it? ну і што тут 
асабл вага?

soak  v. 1. намо чваць, прамо чваць 2. пра-
мака ць; мо кнуць; get soaked (to the skin) 
прамо кнуць (да н ткі); soak oneself in classi-
cal poetry ца лкам захап цца клас чнай паэ -
зіяй
soak up  phr.v. усмо ктваць; The 
child soaks up new facts like a sponger. Дзіця 
за свойвае новыя факты як губка.

so-and-so  n. так  і так  (замест 
імя, назвы); Mr. So-and-so м стар так  і так 

soap1  n. мы ла; а bar of soap кава лак мы ла

soap2  v. мы ліць, намы льваць; soap one-
self down намы ліцца

soapbox  n. 1. скры нка для мы ла 
2. infml імправізава ная трыбу на; a soapbox 
orator ву лічны ара тар (які стаіць на скрын цы)

soap bubble  n. мы льная бу рбалка
soapdish  n. мы льніца
soap opera  n. «мы льная о пера», 

шматсеры йная тэлевіз йная дра ма на сяме й-
ныя і бытавы я тэ мы (часта сентымен-
тальная)

soap powder  n. BrE пра льны па-
рашо к

soapsuds  n. pl. мы льная пе на
soapy  adj. 1. мы льны 2. infml лісл вы, 

падл злівы; in a soapy voice лісл вым го -
ласам

soar  v. 1. луна ць, высо ка лята ць; soaring 
mountains луна ючыя го ры 2. узлята ць, узно -
сіцца, імкл ва павыша цца; soaring tempera-
tures высо кія тэмперату ры; Prices are soar-
ing. Цэны скачуць; Our hopes soared. Нашы 
надзеі адрадзіліся з новаю сілаю.

sob1  n. усхл пванне, плач
sob2  v. галас ць; усхл пваць ♦ sob one’s 

heart out пла каць наўзры д
sober  adj. 1. цвяро зы 2. аб’екты ўны, 

разва жлівы; а sober man чалаве к цвяро зага 
ро зуму 3. спако йны (пра колер) ♦ as sober as 
a judge ≅ ні ў адны м во ку (зусім цвярозы)

sober-minded  adj. разва жлівы, 
цвяро зы

sobriety  n. fml 1. цвяро засць; уме ра-
насць 2. стры манасць, разва жлівасць; памяр-
ко ўнасць

Soc. (пісьмовае скар. ад Society) тавары ства, 
супо лка, гурто к

so-called  adj. так зва ны; Where is 
your so-called friend now? Дзе ваш так званы 
сябар цяпер?

soccer  n. футбо л
sociable  adj. тавары скі, кампане йскі; 

I’m not in a  sociable mood. Мне нікога не хо-
чацца бачыць.

social  adj. 1. сацыя льны, грама дскі; 
а social order/system грама дскі лад 2. све цкі; 
He leads a  very social life. Ён часта бывае на 
людзях. 3. камуніка бельны, канта ктны, пры -
я  зны, тавары скі

socialism  n. сацыял зм
socialist  adj. сацыялісты чны
socialize, BrE -ise  v. (with) мець зно -

сіны (з кім-н.); сустрака цца, быва ць на лю -
дзях
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social life  n. (pl. sociol lives) гра ма д-
скае жыццё

sociolinguistics  n. ling. са-
цыялiнгв стыка

social science  n. сацыяло гія
social security  n. BrE сацы яль-

нае забеспячэ  нне
social studies  n. грамадазна ўства
social welfare  n. = social security
society  n. 1. грама дства 2. тавары ст-

ва, супо лка; а drama society драматы чны 
гурто к; а sports society спарты ўнае тавары ст-
ва 3. свет, све цкія ко лы; а society womаn све ц-
кая да ма 4. fml кампа нія; in the society of 
one’s friends у кампа ніі сва х сябро ў

sociologist  n. сацыёлаг
sociology  n. сацыяло гія
sock1  n. шкарпэ тка; knee-length socks 

 го льфы ♦ pull one’s socks up infml падцягну ц-
ца (у працы, вучобе і да т. п.); ≅ закаса ць ру-
ка вы 

sock2  v. infml даць (каму -н.) кухталя /гры-
мака 

socket  n. упа дзіна, запа дзіна, заглы бле н-
не, я мка; an eye socket вачн ца; a socket for 
an electric light bulb патро н (электрычны)

sod  n. lit . дзірва н; дзёран; under the sod у 
маг ле

soda  n. 1. со да 2. со давая, газірава ная 
вада 

soda water  n. со давая, газірава -
ная вада  (з фруктовым сіропам)

sodden  adj. сыры , мо кры, прамо  клы
sodium  n. chem. на трый
Sodom and Gomorrah  n. 

 bibl. Садо м i Гамо ра
sofa  n. кана па; сафа 
soft  adj. 1. мя ккі; soft muscles сла быя му -

скулы; boil an egg soft вары ць я йка ўсмя тку; 
go soft мякчэ ць, змякча цца 2. гла дкі; даліка т-
ны на до  тык; as soft as velvet гла дкі як 
аксам т 3. няя ркі, спако йны (колер) 4. прые м-
ны; спако йны; даліка тны; а soft voice ц хі го -
лас; а soft wind цёплы ве цер; soft words пя ш-
чо тныя сло вы 5. безалкаго льны (пра напоі) 
♦ a soft spot/place сла бая стру  нка, сла бае 
 ме с ца, слабіна 

soft-boiled  adj. : soft-boiled eggs 
 я йкі ўсмя тку

soft drink  n. безалкаго льны напо й
soften  v. змякча ць, размякча ць; змякча цца, 

памякча цца; soften smb.’s heart расчу ліць 
каго -н.

soft fruit  n. я гады (клубніцы, парэчкі 
і да т.п.)

soft landing  n. мя ккая паса дка 
(самалёта)

soft palate  n. anat. за  дняе падня-
бе  нне

software  n. comput. прагра мнае за-
беспячэ нне

soggy  adj. сыры , вільго тны; багн сты, 
гра зкі; мо  кры; soggy bread ке пска вы печаны 
хлеб

soil1  n. глe ба; зямля ; грунт; rich soil урад-
л вая гле ба; one’s native soil lit. радз ма, ро д-
ны кут

soil2  v. fml бру дзіць, пэ цкаць; пэ цкацца; 
soil one’s hands (with smth. ) пэ цкаць ру кі 
(чым-н.)

sol  n. mus. соль (нота)
solace  n. fml уце ха; fi nd solace in music 

знахо дзіць уце ху ў му зыцы
solar  adj. со нечны; solar energy со неч-

ная эне ргія
solar system  n. со нечная сістэ ма
sold  past, p.p.→ sell
solder  v. пая ць, прыпа йваць; літава ць, 

прыліто ўваць
soldier  n. салда т, во ін, жаўне р 
soldier of fortune  n. наёмнік
sole1  n. падэ шва, падно сак
sole2  n. (pl. sole) zool. ка мбала; па лтус
sole3  adj. 1. адз ны, выклю чны; have sole 

responsibility for smth. аднаму  адка зваць за 
што-н.; have the sole right to do smth. мець 
асаб стае пра ва зраб ць што-н. 2. адзіно чны; 
a sole heir law адз ны спадкае мца

solecism  n. 1. ling. салецы зм, сін-
так с чная няпра вільнасць 2. парушэ нне пра -
вілаў паво дзін

solemn  adj. 1. ва жны, сур’ёзны; хму р-
ны; solemn faces пану рыя тва ры 2. урачы с-
ты; святы ; take a solemn оath урачы ста кляс-
ц ся; the solemn truth свята я пра ўда

solemnity  n. 1. ва жнасць, сур’ёз-
насць 2. pl. solemnities fml урачы стасць, 
урачы стая цырымо нія

solicit  v. fml хада йнічаць; насто йліва 
прасць; упро шваць, угаво рваць

solicitor  n. 1. BrE, law паве раны, ад-
вака т, салсітар 2. AmE аге нт ф рмы па рас-
паўсю джванні зака заў

Solicitor General  n. (pl. So-
licitors General) 1. BrE генера льны стра пчы 
2. AmE наме снік мін стра юсты цыі

solicitude  n. fml (for) кло пат, рупл -
васць, заклапо  чанасць
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solid1  n. 1. phys. цвёрдае це ла 2. pl. sol-
ids цвёрдая е жа 3. math. геаметры чнае це ла

solid2  adj. 1. цвёрды; суцэ  льны; become 
solid цвярдзе ць; solid granite суцэ льны гран т; 
a solid compound ling. склада нае сло  ва, яко е 
п шацца ра зам 2. мо цны, здаро вы; сы тны; 
a man of solid build мажны  чалаве к; have a so-
lid meal сы тна пае сці 3. надзе йны, грунто ў-
ны; have solid grounds ме ць ва жкія падста вы

solidarity  n. саліда рнасць; згур та-
ва насць; show solidarity with smb. праяўля ць 
саліда рнасць з кім-н.

solidify  v. 1. раб цца цвёрдым, цвяр-
дзе ць, застыва ць 2. fml крышталізава  ць

soliloquy  n. (уну траны) манало г; 
the soliloquy of Hamlet манало г Га млета

solitary1  n. fml само тнік; само тніца
solitary2  adj. 1. адзіно кі, само тны; lead 

a solitary life жыць у само  це 2. адасо б лены; 
a solitary village пак нутая вёска 3. па асо б-
ны; a solitary instance паасо бны вы па дак; 
I took a solitary walk. Я прагуляўся адзін.

solitary confi nement  n. 
адзіно чнае зняво лeнне

solitude  n. 1. адзіно та, адзіно цтва; 
само та 2. адасо бленасць

solo1  n. mus. (pl. -os) со ла; sing a solo 
выступа ць з со льным ну марам

solo2  adj. 1. со льны; a solo artist сал ст; 
сал стка 2. адзіно чны, самасто йны; a solo 
fl ight самасто йны палёт

soloist  n. сал ст; сал стка
Solomon’s wisdom  n. bibl. 

Кн га праму  драсцi Саламо на
solstice  n. astron. сонцастая  нне; the 

summer solstice ле тняе сонцастая  нне
soluble  adj. 1. (in) раствара льны, 

распушча льны; This tablet is soluble in water. 
Гэтая таблетка раствараецца ў вадзе. 2. fml 
выраша льны

solution  n. 1. (to) рашэ  нне; разга дка; 
а solution to a confl ict вырашэ нне канфл кту 
2. chem. раство р

solve  v. раша ць, выраша ць; solve a riddle 
разга дваць зага дку; solve problems выраша ць 
прабле мы; solve a mystery раскрыва ць 
таямн цу

solvent1  n. раствара льнік; Water is the 
common solvent. Вада – самы звычайны раст-
ва ральнік.

solvent2  adj. плацежаздо льны (пра 
фірму, асобу і да т.п.) 

somber  AmE = sombre

sombre  adj. 1. цёмны; змро чны; 
а somb re day пахму рны дзень 2. пану ры; 
а sombre look пану ры по гляд

some  pron. 1. не калькі; нямно  га; 
тро хі, крыху ; some years ago не калькі гадо ў 
(таму ) наза д; Give me some sugar, please. Дай 
мне (крыху) цукру, калі ласка; Would you like 
some milk in your tea? Хочаце (трохі) малака 
ў чай? 2. некато рыя; сёй-той, сёе-то  е; some 
people think... некато рыя (лю дзі) ду маюць...; 
I need some of the things. Мне сёе-тое 
патрэбна з гэтых рэчаў. 3. не йкі; не йкая; не й-
кае, не йкія; for some reason or other па той 
ці  ншай прычы не; There must be some solu-
tion. Павінна быць нейкае рашэнне. 4. даво лі, 
зна чна; He spoke at some length. Ён гаварыў 
даволі доўга; She is some girl! infml Вось дык 
дзяўчына! 

somebody  pron. хто сьці, не хта; He 
thinks he’s somebody. Ён лічыць сябе важнай 
асобай.

someday  adv. кал -не будзь; не калі, ка-
л сьці; Someday we’ll be together. Калі-не-
будзь мы будзем разам. 

somehow  adv. як-не будзь; не як; so me-
how or other так ці іна кш; Somehow I don’t 
feel I can trust him. Я неяк адчуваю, што яму 
нельга давяраць.

someone  pron. = somebody
somersault  n. са льта; do/turn som-

ersaults круц ць са льта; куля цца, пераку ль-
вацца

something  n. што сьці, не шта; or 
something або  не шта падо бнае; something 
like smb./smth. не шта накшта лт каго /чаго ; 
something of a something у некато  рай сту-
пе  ні; He’s something of a painter. Ён някепскі 
мастак. ♦ something else што-не будзь  ншае; 
think oneself something/think something of 
oneself быць высо кай ду мкі аб сабе 

sometime  adv. кал -не будзь, не калі, 
кал -ко лечы; Phone me sometime next week. 
Патэлефануй мне як-небудзь на наступным 
тыдні.

sometimes  adv. ча сам,  ншы раз
somewhat  adv. да некато рай ступе ні, 

частко ва; It’s somewhat diffi cult. Гэта даволі 
цяжка; He answered somewhat nervously. Ён 
адказаў неяк нервова.

somewhere  adv. не дзе, дзе-не будзь, 
дзе сьці; не куды, куды -не будзь, куды сьці; 
 so me where else дзе-не будзь у  ншым ме сцы 
♦ get somewhere infml ру шыцца з ме сца, раб ць 
по спехі
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son  n. 1. сын 2. the Son Ісу с Хрысто с; the 
Father, the Son and the Holy Spirit Aйце ц, 
Сын і Святы  Дух ♦ a/the prodigal son bibl. 
блу дны сын

sonata  n. сана та
song  n. 1. пе сня; а folk song наро дная пе с-

ня; а drinking song засто льная пе сня 2. спе -
вы; the song of a brook журча нне ручайка ; 
break/burst forth into song заспява ць ♦ buy/
sell for a song купля ць/прадава  ць за бе сцань; 
change one’s song заспява ць на  ншы лад; 
not worth an old song ≅ ло манага гро ша не ва р-
ты; sing the same song over and over цягну ць 
стару ю пе сню; song and dance пустасло ўе, 
пусты я адгаво ркі

songbird  n. пе ўчая пту шка, пяю ння
songwriter  n. пе сеннік (паэт або 

кампазітар)
sonic  adj. гукавы , акусты чны; а sonic 

barrier гукавы  бар’е р 
sonic boom  n. aeron. гукавы  ўда р, 

звышгукавы  во плеск 
son-in-law   n. (pl. sons-in-law) зяць, 

муж дачк 
sonnet  n. сане т; а sonnet sequence 

вяно к сане таў
sonny  n. infml сыно к; Try not to teach me, 

sonny. Пастарайся не вучыць мяне, мой сынку.
sonorant  n. ling. сано рны гук
sonority  n. 1. fml гу чнасць, зво н-

касць; the sonority of the bass voices гу ч-
насць басо вых па ртый 2. ling. сано рнасць

sonorous  adj. 1. fml гу чны, зво нкi; son-
orous salutes шу мныя прывiта ннi 2. fml 
урачы сты, высакамо ўны; sonorous style ры-
та ры чны стыль; sonorous titles высо кiя зва н-
нi 3. ling. сано рны (гук)

soon  adv. 1. ху тка, ско ра, неўзаба ве; ра на; 
how soon? кал ? як ху тка?; as soon as possi-
ble як мага  хутчэ й; no sooner than як то лькi, 
ледзь 2. ахво тна; I’d sooner die than marry 
you! Хутчэй памру, чым выйду за цябе за-
муж!; I’d sooner stay here. Я лепш застануся 
тут. ♦ no sooner said than done ска зана – зро б-
лена; sooner or later ра на цi по зна; the soon-
er, the better чым ране й, тым лепш

soot1  n. са жа; ко паць; курo дым, курады м; 
cover smth. in soot закуры ць, закуро дыміць 
што-н.

soot2  v. пакрыва ць са жаю, закуро дыміць, 
задым ць; The fl ue has become sooted up. 
Комiн пакрыўся сажаю.

soothe  v. 1. заспако йваць, суцяша ць 
2. змякча ць, суц шваць, суніма ць (боль); 

 so othe a toothache аблягча ць зубны  боль; 
 so othe smb.’s anger стры мліваць чый-н. гнеў

soother  n. CanE пусты шка
soothing  adj. супако йлiвы, палягча ль-

ны; soothing cream крэм для змякчэ ння ску -
ры; soothing music му зыка, яка я супако йвае 
не рвы

soothsayer  n. dated прадказа льнiк; 
прадказа льніца; прадрака  льнiк; прадрака  ль-
ніца

sooty  adj. 1. заку раны, закуро дымлены, 
пакры ты са жаю; sooty fog тума н з пры мессю 
куро дыму 2. цёмны, сму глы; а sooty cat кот, 
чо рны як са жа

sop  n. падару нак, пада чка (каб за доб-
рыць); as a sop to one’s conscience каб супа-
ко  iць сваё сумле нне 

sophism  n. fml саф зм; саф стыка
sophist  n. fml саф ст, наста ўнiк рыто -

рыкi (у Старажытнай Грэцыi)
sophisticated  adj. 1. вы танчаны, 

далiка тны, рафінава ны; sophisticated clothes 
мо днае шыко ўнае адзе  нне 2. умудро ны во -
пы там; быва лы; sophisticated technology 
скла да ная тэхнало гiя

sophistication  n. вы танчанасць, 
рафінава насць, даскана  ласць; scientifi c so-
phistication шыро кi навуко вы кругагля д

sophomore  n. AmE студэ нт друго га 
ку рса

soporifi c  adj. fml наркаты чны; сна-
тво рны; a soporifi c drug снатво рны сро дак; 
a soporifi c speech размо ва, ад яко й хо чацца 
спаць

sopping  adj. infml прамо клы (наскрозь), 
мо кры; Your clothes are sopping. Твая во прат-
ка прамокла наскрозь.

soppy  adj. infml сентымента льны; са ла-
джа вы; a soppy fi lm сентымента льны фiльм; 
soppy with tears мо кры ад слёз 

soprano  n. mus. сапра на; ды скант; 
a diffi cult soprano part ця жкая па ртыя для 
са пра на

sorb  n. bot. раб на
sorbet  n. шарбе т (дэсерт); blackcur-

rant sorbet шарбе т з со кам чо рнай парэ чкi
sorcerer  n. вядзьма к, вядзьма р
sorceress  n. вядзьма рка
sordid  adj. 1. н зкi, по длы; аг дны; sor-

did desires гане бныя жада ннi; What a sordid 
business! Якое паскудства! 2. убо гi, мiзэ  рны; 
sordid poverty мiзэ рная бе днасць

sore1  n. баля чка, ра на; бо лька; пацёртае ме с-
ца; a cold sore ра на; баля чка (на губах); 



sore 582 soulless

a running sore med. я зва ♦ an open sore 
грама дскае зло 

sore2  adj. 1. балю чы, бале сны; хво ры; 
I have a sore throat. Мне балiць горла; I am 
sore all over. Мне ўсё балiць. 2. раздражня ль-
ны, гняўл вы; You touched him on a sore point. 
Ты крануў яго за жывое; He feels sore. infml 
Яму крыўдна. ♦ like a bear with a sore head 
≅ раз’ю шаны як бык

sorely  adv. fml ду жа, ве льмі; на дта; Your 
fi nancial help is sorely needed. Ваша фiнан са-
вая дапамога вельмi патрэбна.

soreness  n. 1. чулл васць; балю часць, 
бале снасць; раздражня льнасць 2. пачуццё 
кры ўды

sorority  n. AmE 1. жано чая арганiза -
цыя, жано чая супо лка, жано чае зямля цтва 
(ва ўнiверсiтэтах ) 2. карпара цыя

sorrel  n. bot. шча ўе; sorrel soup суп са 
шча ўя

sorrow1  n. 1. (at/for/over) сму так, скру - 
ха, журба , журбо та, сум; public/national sor-
row усенаро дны сму так; a look of sorrow 
 су м ны по зiрк; cause a great deal of sorrow to 
smb. прыно сiць вял кае го ра каму -н.; feel 
sorrow for smb. сумава ць па кiм-н.; in sor-
row and in joy у го ры i ра дасцi; I say this 
more in sorrow than in anger. Я гавару гэта не 
таму, што злуюся, а таму, што гэта мяне за-
смучае; He has had many sorrows in his life. 
Ён хлябнуў гора за сваё жыццё. 2. жаласлі-
васць, спачува нне; express sorrow at/for smth. 
выказаць спачува нне нако нт чаго -н.; to my 
sorrow на жаль 3. pl. sorrows паку ты; the 
road of sorrows крыжо  вы шлях, хаджэ  нне 
па па ку  тах

sorrow2  v. lit. (over) смуткава  ць, сума-
ва  ць; бедава ць; тужы ць, журы цца; sorrow 
over one’s hard fate апла кваць свой го ркi лёс

sorrowful  adj. lit. су мны, сму тны, за-
сму чаны; тужл вы, журбо тны; жало бны; 
а sorrowful occasion су мны вы падак; а sor-
rowful wіdоw удава  ў жало бе

sorry1  adj. 1. засму чаны, су мны; по ўны 
жа лю; be sorry шкадава ць; I’m sorry to say 
на жаль, пав нен сказа ць 2. ва рты жа лю; дрэ н-
ны, ке пскi, благ , ма рны; He was a sorry sight. 
На яго было балюча глядзець. ♦ feel sorry for 
smb. спачува ць каму -н.

sorry2  interj. 1. : sorry! праба  чце! выба-
ча  йце! 2. (ужываецца, калi трэба пера пы-
тацца); I’m cold. – Sorry? – I said, I’m cold. 
Мне холадна. – Прабачце? – Я сказаў, што 
мне холадна.

sort1  n. 1. гату нак, вiд, сорт; род, разра  д; 
all sorts of people ро зныя лю дзi; and all that 
sort of thing i т.д., i да т.п.; of sorts : It tastes 
like tea of sorts. На смак гэта нешта падобнае 
да чаю; What sort of man is he? Што ён за 
чалавек? 2. infml тып, суб’е кт; франт; хло  -
пец; He’s not a bad sort. Ён добры хлопец. 
♦ be out of sorts быць не ў гумо ры; nothing 
of the sort нiчо га падо  бнага; sort of infml як 
бы ццам; не йкiм чы нам; н бы; He sort of hesi-
tated. Ён нiбыта завагаўся.

sort2  v. сартава ць, разбiра ць, класiфiкава ць
sort out  phr.v. 1. адбiра ць, разбiра ць, 
рассарто ўваць; sort out the real from the 
imaginary адро зніваць рэа льнасць ад фанта -
зii 2. infml ула джваць; We’ll soon sort out the 
problem. Мы хутка разбяромся ў пытаннi.

sorter  n. сартава льнiк; сартава льніца
sortie  n. 1. mil. вы лазка 2. вы лазка, вы -

езд; She made a sortie into the city centre to do 
some shopping. Яна выехала ў цэнтр горада 
па пакупкi.

SOS  (скар. ад save our souls) СОС 
(сiгнал бедства); send an SOS message па сла ць 
сiгна л бе дства 

so-so  adj. infml так сабе , нiшто  сабе ; 
How are you feeling? – Oh, only so-so. Як ма-
ешся? – А, так сабе.

souffl e  n. суфле ; spinach souffl e суфле  
са шпiна ту

sought  past, p.p. → seek
sought after  adj. мо дны, папуля рны, 

хо дкі; дэфіцы тны; a much sought-after actor 
папуля рны акцёр

soul  n. 1. душа , сэ рца; with all my soul 
шчы ра, ус м сэ рцам; He put his heart and soul 
into his work. Ён уклаў усю душу ў сваю 
працу; This man has no soul. Гэты чалавек 
бессардэчны. 2. су тнасць, неад’е мная ўласц- 
васць; цэнтра льная фiгу ра; натхн цель; Brevi-
ty is the soul of wit. Сцiсласць – душа да сцiп-
насцi; He is the soul of any party. Ён душа 
кожнай вечарыны. 3. чалаве к, асо ба; а poor 
soul infml нябо га, бедала га; а kindly soul до б-
ры чалаве к; not a soul нiво днай жыво й 
душы ; Don’t tell a soul. Нiкому нi слова. 4. re-
lig. дух, душа ; departed souls ду шы паме р-
лых 5. соўл, негрыця нская му зыка 6. AmE 
дух негрыця нскага наро да ♦ keep body and 
soul together infml ледзь трыма цца жывы м; 
upon my soul! dated далiбо г!; кляну ся!

soulful  adj. душэ ўны; задушэ ўны; 
soulful music душэ ўная му зыка

soulless  adj. бессардэ  чны, бязду шны
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soul mate  n. шчы ры ся бар; шчы рая 
сябро ўка

soul-searching  n. самакрыты чны 
ана лiз сва х дзе янняў; пераацэ нка кашто ў-
насцей

sound1  n. 1. гук, гуча нне; го ман, шум; 
without a sound бязгу чна, бясшу  мна; Not a 
sound was heard. Не было чутно нi гуку; So-
unds carry well in this hall. У гэтай зале до-
брая акустыка. 2. ling. гук; тон; consonant 
 so unds зы чныя; vowel sounds гало сныя 
3. зна чэ нне, змест; ура жанне; I didn’t like the 
sound of it. Мне гэта не спадабалася. 4. мяжа  
чу т насцi ♦ within (the) sound of smth. BrE у 
ме жах чу тнасцi чаго  -н.; недалёка, як руко ю 
пада ць да чаго -н.

sound2  adj. 1. здаро вы, мо цны; sound 
teeth мо цныя зу бы; а man of sound constitu-
tion чалаве к мо цнага скла ду; а sound sleep мо ц-
ны, глыбо кi сон 2. разу мны, пра вiльны, лаг ч-
ны; а sound argument перакана ўчы до каз; 
morally sound мара льна ўсто йлiвы; sound 
advice разу мная пара да 3. дабрая касны; 
sound fruit све жая садав на; а sound ma-
chine спра ўная машы на 4. надзе йны, усто й-
лівы (у фiнансавых справах) 5. уме лы, до б-
ры; а sound tennis-player до бры тэнiс ст 
6. infml мо цны; give а sound fl ogging до б-
ранька адлупцава ць ♦ (as) sound as a bell 
 infml ≅ здаро вы як бык; sound in life and 
limb dated or joc. жывы ; ≅ цэ лы i здаро вы

sound3  v. 1. гуча ць; The doorbell sound-
ed. Зазванiў званок; Her voice sounded trou-
bled. У яе голасе адчувалася хваляванне. 2. да-
ва ць сiгна л; sound a bell зван ць у званы ; 
sound the alarm бiць трыво гу 3. раб ць ура- 
жанне, здава цца; How does this proposal 
sound to you? Як вам гэтая прапанова?; That 
sounds like an excuse. Гэта падобна да ад-
гаворкі. 4. вымаўля ць; This letter is not sound-
ed. Гэтая лiтара не вымаўляецца. 5. med. вы-
слухо ўваць, высту кваць; You must have your 
chest sounded. Трэба праверыць вашу груд-
ную клетку. 
sound off  phr.v. derog. мало ць язы-
ко м, выхваля цца
sound out  phr.v. выве дваць (у 
каго-н.)

sound4  adv. мо цна; be sound asleep мо ц-
на спаць

sound5  n. 1. прал ў 2. ву зкi зал ў, фiёрд; 
the Plymouth Sound Пл муцкi зал ў

sound barrier  n. phys. гукавы  
бар’е р

sound effects  n. pl. гyкавы я 
 эфе кты

sound fi lm  n. гукавы  фiльм
soundings  n. 1. вымярэ ннi глыбiн , 

зандз раванне; underwater soundings падво д-
нае зандз раванне 2. pl. выве дванне; take 
soundings зандз раваць, нама цваць (глебу)

soundly  adv. 1. сур’ёзна, абгрунта-
ва  на; a soundly based argument до бра аб-
грунтава ны аргуме нт 2. мо цна, непрабу дна, 
без про сыпу; sleep soundly мо цна спаць 

soundproof  adj. гуканепранiка ль-
ны; a soundproof studio сту дыя з гука не-
пранiка льнымi сце намi

sound system  n. музы чны цэнтр
soundtrack  n. фанагра ма, гукава я 

даро жка
sound wave  n. гукава я хва ля
soup  n. суп; clear soup по ліўка, булён, 

расо л; fi sh soup ю шка; vegetable (cabbage) 
soup суп з гаро днiны; soup in cakes суп у ку -
бiках; packet soups суп у паке ціках ♦ in the 
soup infml у кло патах, у турбо тах
soup up  phr.v. infml павыша ць магу т-
насць (матора, рухавіка), павыша ць ху т-
касць (самалёта, ракеты); ажыўля ць (гуль-
ню, п’есу)

soup kitchen  n. бяспла тная стало  -
вая (дзе выдаецца суп беднякам i беспра-
цоўным)

soupplate  n. глыбо кая тале рка
sour1  adj. 1. к слы, прак слы; sour pick-

les марынава ныя гурк ; п кулi; smell sour 
аддава ць кiсля цiнай 2. пану ры, сярдз ты; зло с-
ны, зласл вы; у ке пскiм настро ; What a sour 
face she has! Што за кiслы ў яе выгляд!; Plea-
sure turned sour on him. Пацехi абрыдлi яму. 
♦ go/turn sour к снуць, пракiса ць; псавацца; 
sour gra pes прытво  рнае грэ  баванне чым-н. 
неда ся га  ль ным 

sour2  v. 1. пракiса ць, закiса ць; The hot 
weather soured the milk. Ад гарачынi малако 
скiсла. 2. станав цца пану рым, быць неза да-
во леным; He was soured by misfortunes. Няў-
дачы зрабiлi яго змрочным. 

source  n. 1. выто к; крын ца; Where is the 
source of the Thames? Адкуль выцякае Тэмза? 
2. пача так, выто к; прычы на; а sour ce of 
 inspiration прычы на натхне ння; а sour ce of 
funds крын ца фiнансава ння; cut off the evil 
at its source задушы ць зло ў яго  заро дку 
3. дакуме нт, пiсьмо вая крын ца; historical 
sources гiстары чныя крын цы; original sour c es 
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першакрын цы; trace one’s sources выву ча ць 
сваё пахо джанне, знахо дзіць свае  каран 

sour cream  n. смята на
sour-crout  n. ква шаная капу ста
soused  adj. прамо  клы, вы  мачаны; ма-

ры нава ны; soused herring марынава ныя се-
ляд цы

south1  n. 1. по ўдзень; face/overlook so uth 
глядзе ць на по ўдзень (пра акно) 2. паў днёвая 
ча стка, паўднёвы раён; the south of France 
по ўдзень Фра нцыi 3. паўднёвыя кра ны 
(Еўропы); паўднёвыя шта ты (ЗША)

south2  adj. паўднёвы; South Wales 
Паўднёвая Ва лiя; the South Pacifi c паў днё-
вая ча стка Ц хага акiя на

south3  adv. 1. на по ўдзень, у паўднёвым 
напра мку; south of Scotland на по ўдзень ад 
Шатла ндыi; down south infml на по ўдзень 
2. з поўдня (пра вецер); The wind blows south. 
Вецер дзьме з поўдня.

southbound  adj. як  iдзе  на по ў-
дзень; а southbound train цягн к паўднёвага 
напра мку

south-east  n., adj., adv. паўднёвы 
 ўс ход; паўднёва-ўсхо  днi; на паўднёвы ўсход; 
live in the South-East жыць на паўднёвым 
усхо дзе

south-eastern1  n. паўднёва-ўсхо днi 
ве цер, зюйд-ост

south-eastern2  adj. паўднёва- ўс хо д-
нi

south-easterly  adj. паўднёва- 
ўс хо  д нi; а south-easterly direction паўднёва-
ўсхо днi напра мак; а south-easterly air fl ow 
перамяшчэ нне паве тра з паўднёвага ўсхо ду

southerly  adj. паўднёвы; the southerly 
latitude паўднёвая шырата ; The room has a 
southerly aspect. Пакой выходзiць на поў-
дзень.

southern  adj. паўднёвы; the southern 
states of the USA паўднёвыя шта ты ЗША; 
the Southern Hemisphere паўднёвае паўша р’е

southerner  n. жыха р по ўдня; жыха рка 
по ўдня

southernmost  adj. са мы паў днё вы
South Pole  n. Паўднёвы по люс
southward(s) () adv. на по ўдзень; dri ve 

southwards е хаць у паўднёвым напра мку
south-west  n., adj., adv. паўднёвы 

за хад; паўднёва-захо  днi; на паўднёвы за хад; 
а south-west wind паўднёва-захо днi ве цер; 
зюйд-вест

south-wester  n. 1. паўднёва-захо д-
нi ве цер; зюйд-вест 2. непрамака льная ша п-
ка, зюйдве стка (у маракоў)

south-westerly  adj. паўднёва-
захо днi; a south-westerly direction паўднёва-
захо днi напра мак

south-western  adj. паўднёва-за-
хо  днi

souvenir  n. сувен р, па мятка; а sou-
venir shop магаз н сувен раў; Take it as a sou-
venir of the occasion. Вазьмiце гэта як памяць 
пра падзею.

sou’wester  n. = south-wester
sovereign1  n. 1. fml мана рх; суверэ  н; 

прав цель, валада  р 2. саверэ  н (залатая ма-
нета = 1 фунту стэрлінгаў)

sovereign2  adj. 1. вярхо ўны, вышэ й-
шы; sovereign power вярхо ўная ўла да 2. fml 
суверэ нны, незале жны; become a sovereign 
state стаць суверэ  ннай дзяржа  вай 3. fml цу-
до  ў ны; a sovereign remedy эфекты ўны сро -
дак; a sovereign joke блiску чы жарт

sovereignty  n. fml 1. найвышэ  йшая 
ўла да; the sovereignty of the people ула да, 
яка я нале жыць наро ду 2. суверэ ннасць, су-
верэнiтэ т, незале жнасць; exercise sovereignty 
здзяйсня ць пра ва суверэнiтэ ту; encroach 
upon smb.’s sovereignty раб ць зама х на пра-
ва  чыйго -н. суверэнiтэ ту

soviet1  n. саве т (oрган улады); the Su-
preme Soviet Вярхо ўны Саве т; the Soviets 
Саве ты; under the Soviets пад Саве тамi, пры 
Саве тах; village soviets сельсаве ты

soviet2  adj. саве цкi; the Soviet Union 
hist. Саве цкi Саю  з

sow1  n. свiння ; свiнама тка, паро сная свін ня 
sow2  v. (sowed, sown or sowed) 1. се яць; 

вы сява ць, засе йваць; sow a fi eld with wheat 
засе яць по ле пшан цаю; The sky was sown 
with stars. Неба было ўсеяна зоркамi. 2. рас-
паўсю  джваць, се  яць; sow doubt се  яць сум-
не  н не; sow enemity се яць варо жасць ♦ sow 
one’s wild oats перашале ць; as a man sows, 
so shall he reap што пасе еш, то е i пажне ш; to 
sow the wind and to reap the whirlwind пасе -
еш ве цер – пажне ш бу ру

sower  n. 1. се йбіт 2. се ялка
sowing machine  n. се ялка
sown  p.p. → sow2

soya  n. bot. cо я; a sоya bean зе рне со  і; 
soya sauce со евы со ус

sozzled  adj. BrE, slang як  наліза ўся; He 
got sozzled! Але ж ён i нажлукцiўся!

sp (пісьмовае скар. ад spelling) арфагра фiя 
(памета пры праверцы пiсьмовых работ)

spa  n. куро рт з мiнера льнымi во  дамi; 
мiнера льная крын ца; spa waters мiнера ль-
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ныя во ды; take the waters at a spa лячы цца 
на мінера льных во дах 

space1  n. 1. праме жак, ме сца, iнтэрва л; 
type single/double space друкава ць праз адз н 
iнтэрва  л/два   інтэрва  лы; There is a space 
here for your signature. Вось месца для под-
пiсу. 2. пло шча, ме сца, прасто  ра; а space of 
ten feet адле гласць у дзе сяць фу таў; clear 
a space for smth. пак нуць ме сца для чаго -н.; 
a parking space ме сца для стая нкi (машын); 
There isn’t much space left. Засталося мала 
месца. 3. прасто ра, абша р, ко смас; open/deep 
space адкры ты ко смас; а space fl ight касм ч-
ны палёт 4. перы яд ча су; in the space of 
a year на праця гу аднаго   го да; I have a space 
in my time-table. Я маю фортку ў раскладзе.

space2  v. размяшча ць; пакiда ць праме ж-
кi, раздзяля ць; Space the desks two metres 
apart. Пастаў сталы на адлегласці два метры 
адзiн ад аднаго.

space-age  adj. infml суча сны, пе ра-
давы , мо дны; space-age technology суча сная 
тэхнало гiя

space bar  n. кла вiша для iнтэрва лаў 
(у камп’ютары)

spacecraft  n. (pl. spacecraft) касм ч-
ны карабе ль

space invaders  n. pl. камп’ю тар-
ная гульня  «Прышэ льцы з ко смасу»

spaceman  n. (pl. -men) касмана ўт
spaceship  n. = spacecraft
space shuttle  n. чаўно чны паве т-

рана-касм чны апара т
space station  n. касмчная ста н-

цыя
space suit () n. скафа ндр
spacewalk  n. вы хад у адкры ты ко с-

мас
spacewoman  n. (pl. -women) жан-

чына-касмана ўт
spacing  n. iнтэрва л, адле гласць; type 

with double spacing друкава ць праз два 
iнтэрва лы

spacious  adj. прасто рны; вял зны; 
ёміс ты; шыро кi; а spacious hall прасто рная 
за ла; spacious mind высо кi iнтэле кт; а spa-
cious approach to a problem шыро кi по гляд 
на прабле му

spade  n. рыдлёўка, лапа та ♦ call a spade 
a spаde ≅ называ ць рэ чы сва мi iмёнамi

spades  n. pl. в ны, п кi (пра карты); 
a queen of spades п кавая да ма ♦ in spades 
infml мо цна, у вышэ  йшай ступе ні

spadework  n. працаёмкая рабо та; 
She did all the spadework at the offi ce. Яна 
выконвала ўсю чорную працу ў офiсе.

spaghetti  n. спаге цi
spam  n. 1. кансервава ны каўба сны 

фарш 2. comput. сме цце (пра інфармацыю)
span1  n. 1. праме жак (часу), iнтэрва л; 

the average span of life сярэ дняя праця гласць 
жыцця ; Man’s life is but a span. Чалавечае 
жыццё кароткае. 2. пралёт (моста), адле г-
ласць ад аднаго  канца  да друго га; шырыня  
(ракi); The bridge crosses thе river in a single 
span. Мост памiж берагамi ракi ў адзiн пра-
лёт. 3. dated пя дзя, спэн (22,8 см) 4. разма х; 
a wing span разма х кры лаў

span2  v. 1. перакрыва ць (пра арку), наво -
дзiць мост, перапра ву; злуча ць бераг  (пра 
мост); запаўня ць (прамежак); The Thames is 
spanned by many bridges. Праз Тэмзу пера-
кінута шмат мастоў. 2. уключа ць, ахо плiваць; 
Нis knowlеdge spans many different areas. Ён 
мае шматбаковыя веды. 3. ме раць, вымяра ць 
пя дзяю; Can you span an octave on the piano, 
please. Вазьмi, калi ласка, актаву (адной 
рукою).

spangle  v. (with) 1. пакрыва  ць бліш-
чы  нкамi, расшыва ць шкля русам 2. блiшчэ  ць, 
блiскаце ць; The meadow spangled with fl ow-
ers. Луг стракацеў кветкамі.

Spaniard  n. iспа нец; iспа нка; the 
Spaniards iспа нцы

spaniel  n. спанiэ ль (парода сабак)
Spanish1  n. 1. iспа нская мова 2. the 

Spanish iспа нцы
Spanish2  adj. iспа нскi; Spanish Ameri-

ca «Iспа нская Аме рыка», амерыка нскiя кра-
ны з iспа нскай мо ваю ♦ Spanish money адны  
то лькi сло вы; walk Spanish раб ць што-н. 
пад прыму сам

spank1  n. пляска ч; give a spank даць 
плескача 

spank2  v. ля паць дало нню; пля  скаць, 
шлёпаць; spank a child’s bottom даць дзіця ці 
плескача  па мя ккім ме сцы

spanking1  n. лупцо ўка, наганя й; get 
a sound spаnking атрыма ць до бры наганя й

spanking2  adj. infml ху ткi, шпа ркi; 
do at a spanking pace iсц  ху тка i вял кiмi 
кро камi

spanner  n. BrE, tech. га ечны ключ 
♦ throw a spanner in the works BrE ≅ то р-
каць па лкi ў ко лы

spar1  n. брус, перакла дзiна
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spar2  v. 1. б цца на кула чках 2. спрача цца 
(звыч. дружалюбна)

spare1  n. запа с, запасна я ча стка (для 
машыны); Don’t worry. I’ve got a spare. Не 
хвалюйся. У мяне ёсць запасная шына.

spare2  adj. 1. запасны , л шнi; spare parts 
запасны я ча сткi; We have no spare room for 
the table. Няма дзе паставiць стол; I have no 
spare money. У мяне няма грошай у запас. 
2. во льны, незаня ты (час); He paints in his 
spare time. У вольны час ён малюе. 3.  fml 
худы , то нкi, хударля вы; а spare frame ху дар-
ля вы целаскла  д 4. мiзэ рны, уме раны; He is 
spare of speech. Ён скупы на словы; The room 
is spare of furniture. У пакоi вельмi мала мэб-
лi. 5. стро гi, ашча дны; а spare diet стро гая 
дые та ♦ go spare BrE, infml разысц ся, раз-
злава цца, шале ць ад зло сцi

spare3  v. 1. мець л тасць, зл тавацца, 
шка дава ць; Please spare me! Пашкадуй мяне, 
калi ласка! 2. берагчы , зберага ць, шанава ць, 
экано мiць; spare no pains не шкадава ць кло -
патаў 3. удзяля ць (час, увагу); Can you spare 
me a moment? Цi можаш падараваць мне 
хвiлiнку? 4. infml абыхо дзiцца; I can’t spare 
him today. Я не магу сёння абысцiся без яго. 
5. мець зал шне, надзвы чай мно га, зана дта 
(чаго-н.); I have no cash to spare today. У мяне 
сёння няма лiшнiх грошай. ♦ spare smb.’s 
blushes канфу зiць, саро мiць каго -н.; spare 
smb.’s feelings берагчы  чые -н. пачу ццi, зл-
тавацца над кiм-н.; (and) to spare: We have 
enough fruit and to spare. У нас садавiны больш 
чым трэба; spare the rod and spoil the child 
пашкадава ць дубца  i разбэ сцiць дзiця ; быць 
зал шне мя ккiм у выхава нні дзяце й

spare rib  n. свiна я рабры нка (у кулi-
нарыі)

spare tyre  n. BrE запасна я шы на 
spark1  n. 1.  скра, успы шка 2. про блiск, 
 скарка; a spark of politeness про блiск ве т-
лiвасцi; not a spark ан  ка лiва; not a spark of 
interest анiя кага iнтарэ  су

spark2  v. успы хваць, iскры цца
spark off  phr.v. выкліка ць (што-н.), 
пачына ць; быць прычы наю; The question 
spar ked off a lively discussion. Пытанне выклі-
кала жывую дыскусiю.

sparkle1  n. 1.  скра, iскры нка; not 
a spark le of wit нi кро плi дасц пнасцi 
2. бляск, зiхаце нне; ажы ўленасць; The wine 
has lost its sparkle. Вiно перастала пускаць 
бурбалкі; The performance lacked sparkle. 
Cпектаклю не хапала жывасці. 

sparkle2  v. (with) 1. зiхаце ць, iскры цца, 
ззяць; Her eyes sparkled with joy. Яе вочы свя-
цiлiся радасцю. 2. шыпе ць, пе нiцца, бу ль-
каць (пра вiно) 3. быць ажы  ўленым; вызна-
ча  ц ца; She always sparkles at parties. Яна 
заўжды вылучаецца на вечарынах.

sparkler  n. бенга льскi аго нь
sparklet  n.  скарка, iскры нка
sparkling  adj. 1. iскры сты, шыпу чы 

(пра вiно) 2. зiхатл вы, блiску чы; а sparkling 
conversation жыва я размо ва

spark plug  n. tech. запа льная све чка
sparring partner  n. 1. сура з-

мо  ў ца, з як м прые мна спрача  цца 2. партнёр 
для трэнiро ўкi ў прафес йным бо ксе 

sparrow  n. верабе й ♦ а fallen sparrow 
ахвя ра, няўда чнiк

sparse  adj. рэ дкi; раск даны; а sparse 
population рэ дкае насе льнiцтва; get sparse 
раб цца рэ дкімі, радчэ ць (пра валасы)

sparsely  adv. рэ дка, нягу ста; а sparse-
ly populated area маланасе лены раён

spartan  adj. спарта нскi; стры маны, су-
ро вы; a spartan meal спарта нская е жа; lead 
a spartan life жыць па-спарта нску

spasm  n. 1. спа зма, су тарга; go into 
spasm зво дзiць су таргай 2. пары ў, вы бух (го-
ра, энергіі i да т.п.); а spasm of coughing 
пры ступ ка шлю

spasmodic  adj. 1. нерэгуля рны, 
хааты чны; а spasmodic interest непастая  нны 
інтарэ  с 2. спазматы чны, су таргавы

spastic  adj. med. спазматы чны, су тар га-
вы; а spastic child дзiця , разб тае спазматы ч-
ным пара люшам

spat1  n. infml невял кая сва рка
spat2  n. ге тра; а pаіr of spats ге тры
spat3  past, p.p. → spit2

spate  n. л вень, зале ва; пато к; а spate of 
words пато к слоў; а spate of work шмат пра -
цы ♦ in (full) spate у паво дцы; The river is in 
spate. На рацэ моцная паводка.

spatial  adj. fml 1. прасто равы; the 
changing spatial distribution of the popula-
tion зме нлiвае тэрытарыя  льнае размеркава н-
не насе льнiцтва; We are temporal and spatial. 
Мы iснуем у часе i прасторы. 2. касм чны; 
spatial objects касм чныя аб’е кты

spatter1  n. пы рскi, пы рсканне; a spat-
ter of applause сла быя апладысме нты; There 
was a spatter of rain. Пырснуў дожджык.

spatter2  v. (on/over) 1. пы  рскаць, рас-
пы  р скваць; распы рсквацца; The rain was 
spattering down on the roof. Дождж малацiў 
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кроплямi па даху. 2. расплёскваць; расплёск-
вацца; расплю хваць; расплю хвацца; spatter 
mud on one’s clothes заля паць во пратку гра з-
зю; The sky is spattered with stars. Неба ўсея-
на зоркамi.

spatula  n. 1. лапа тка; a plastic spatu-
la пла стыкавая лапа тка 2. BrE, med. шпа тэль

spawn1  n. 1. iкра  (рыбы) 2. biol. грыбн ца
spawn2  v. 1. нерастава  ць, адкла дваць iк-

ру   2. derog. пладз цца; кiшэ  ць, быць пера-
по  ў неным; The departments are spawning new 
committees and sub-committees. Аддзелы ства-
раюць новыя камiсii i падкамiсii.

speak  v. (spoke, spoken) 1. гавары ць, 
раз маўля ць; speak for  smb. гавары ць ад 
чыйго -н. iмя ; speak English гавары ць па-ан г-
л йску 2. каза ць, выка звацца; speak the truth 
гавары ць пра ўду; speak one’s mind выка з-
вацца адкры та, шчы ра 3. све дчыць; speaking 
for myself што да мяне  4. зга дваць, упамiна ць; 
nothing to speak of нiчо га асабл вага 5. вы-
ступа ць; speak in public выступа ць публ чна 
♦ actions speak louder than words менш 
слоў, а больш спраў; roughly speaking гру ба 
ка жучы; so to speak так сказа ць
speak out  phr.v. выка звацца, га ва-
ры ць; гавары ць шчы ра, адкры та
speak up  phr.v. 1. гавары ць гу чна i 
выра зна 2. выка звацца

speakeasy  n. карчма , шыно к, дзе пра-
дава ліся нелега льна спiртны я напо i (пры 
сухiм законе ў ЗША)

speaker  n. 1. прамо ўца, дакла дчык 
2. асо ба, яка я вало дае мо ваю; be a speaker of 
French гавары ць па-францу зску 3. the Spea-
ker сп кер (у парламенце) 4. гучнагавары -
цель, дына мiк

Speaker’s Corner  n. Куто к пра-
мо ўцаў (у Гайд-парку)

speaking  adj. 1. выра зны (позiрк, 
твар, вочы) 2. жывы , падо бны; а speaking 
likeness жывы  партрэ т 3. : English-speaking 
countries англамо ўныя кра ны ♦ be on speak-
ing terms падтры млiваць знаёмства, раз маў-
ля ць (з кім-н.)

speaking trumpet  n. ру пар, 
мегафо н

spear1  n. 1. дз да, кап’ё; дро цiк, во сцi, 
гарпу н; catch a fi sh with a spear злав ць ры- 
бу во сцямi; catch a whale with a spear за-
гарпу нiць кiта  2. pl. spears стрэ лкi (раслiн); 
spears of the snowdrop plants па расткi, стрэ л-
кi падснежнікаў

spear2  v. 1. пран зваць, працiна ць дз дай 
або  кап’ём 2. бiць во сцямi, гарпу нiць; He 
speared the chop with a fork. Ён падчапiў 
катлету вiдэльцам.

spearhead1  n. 1. вастрыё (дзiды, 
кап’я) 2. fml iнiцыя тар, завада тар, iнiцыяты ў-
ная гру па; You will act as spearhead of the 
campaign, won’t you? Вы будзеце iнiцыятарам 
кампанii, праўда?

spearhead2  v. узнача льваць, быць 
завада тарам, ініцыя  тарам

spearmint  n. bot. кучара вая мя та
spec  n. : ♦ on spec BrE, infml наспе х, наў-

здага д; I went to the concert on spec. Я пай-
шоў на канцэрт не падумаўшы.

special1  n. 1. не шта надзвыча  йнае; над-
звыча йны вы пуск газе ты; дадатко вы цягн к; 
спецыя льны карэспандэ  нт; спецыя льная пе-
рада ча (па радыё); тэрмiно вае пiсьмо  2. infml 
асо бая, рэ зка зн жаная цана ; Coffee is on spe-
cial this week. Каву прадаюць са знiжкамі на 
гэтым тыднi.

special2  adj. 1. асабл вы, асо бы; а spe-
cial reason асо бая прычы на; in a very special 
sense у зус м  ншым сэ нсе; I have nothing 
special to tell you. Я не маю сказаць табе нi-
чога асаблiвага. 2. спецыя льны; а special 
train дадатко вы цягн к; а special course of 
study спецыя льны прадме т; а special election 
AmE давы бары; а special hospital спе цыя лi-
зава ны шпiта ль; make a special study of Eng-
lish спецыялiзава цца ў вывучэ  ннi англ йскай 
мо вы 3. асабл вы, адмысло вы; а special fea-
ture iндывiдуа льная ры са; а special friend 
бл зкi ся бар

Special Branch  n. the Special 
Branch (палiтычная палiцыя ў Вялiкабры-
танii)

special delivery  n. тэрмiно вая 
даста ўка пашто вых адпраўле нняў

special education  n. навуча н-
не дзяце й, як я ма юць фіз чныя або  разумо  -
выя прабле мы

special effects  n. pl. 1. камбiнава- 
ныя зды мкі (у кiно) 2. спецыя льны эфе кт 
(даж джу, туману i да т.п.) 

special interests  n. pl. 1. капiта-
лаўклада ннi 2. карпара цыi, манапо лii

specialist  n. спецыял ст; an eye spe-
cialist ура ч-акул ст; a specialist in nervous 
diseases неўрапато лаг, спецыял ст па нерво -
вых захво рваннях

speciality  n. BrE 1. ф рменны тав а р; 
а speciality of the house ф рменная стра ва 
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2. галiна  спецыя льнасцi; Her speciality is 
Greek poetry. Яна спецыялiзуецца па грэ час-
кай паэзii.

specialize, BrE -ise  v. (in) спецыя-
лiзава цца (па чым-н.); He specializes in orien-
tal history. Ён спецыялiзуецца па ўсходняй 
гiсторыi; This shop specializes in chocolates. 
У гэтым магазiне прадаюцца шакаладныя 
вырабы.

specialized, BrE -ised  adj. спецы-
я  льны, спецыялiзава ны; specialized tools 
спецыя льныя прыла ды

specially  adv. 1. спецыя льна; I went 
there specially to see them. Я пайшла туды 
толь кi дзеля таго, каб убачыць iх. 2. infml 
асабл ва; specially careful асабл ва ўва жлiвы

special offer [n. спецыя льная пра па-
но ва чаго -н. (звычайна па зніжанай цане)

special pleading  n. law асабл вае 
хада йнiцтва яко га-н. бо ку са спасы лкаю на 
но выя абста вiны

special school  n. спецыя льная шко -
ла (для дзяцей з фiзiчнымi або псiхiчнымi не-
дахопамi)

specialty [n. = speciality
species  n. (pl. species) вiд; разнав д-

насць; род; гату нак; паро  да; various animal 
species ро зныя паро ды жывёл; human spe-
cies чалаве чы род, чалаве цтва

specifi c1  n. 1. med. спецыф чны сро -
дак, ле кi ад пэ ўнай хваро бы; Recreation is a 
specifi c. Актыўны адпачынак – найлепшы 
сродак для стомленага чалавека. 2. pl. specif-
ics дэта лi, падрабя  знасцi; We are moving from 
the general to the specifi cs. Мы iдзём ад 
агульнага да прыватнага.

specifi c2  adj. 1. выра зны, акрэ  слены, 
дакла дны; What are your specifi c aims? Якiя 
вашы дакладныя мэты? 2. адмысло вы, спе-
цыф чны, асабл вы, асо бы; а specifi c use of a 
word асо бае ўжыва нне сло ва

specifi cally  adv. асабл ва, менав та; 
These houses are specifi cally designed for old 
people. Гэтыя дамы спецыяльна спраекта-
ваныя для старых людзей.

specifi cation  n. pl. specifi cations 
дэта лi; спецыфiка цыя; technical specifi ca-
tions тэхн чныя асабл васцi, iнстру  кцыi

specifi cs  n. спецы фіка, асабл васць
specify  v. дакла дна вызнача ць, уда-

кладня ць; specify a date (for) прызнача ць да -
ту (для); The regulations specify that you may 
use a dictionary in the examination. У правiлах 
удакладняецца, што на экзаменах можна 
карыстацца слоўнiкам.

specimen  n. 1. экзэмпля р; а speci-
men copy про бны экзэмпля р 2. пры клад, 
узо р; а specimen of handwriting пры клад по -
чырку; take a specimen of smb.’s blood узя ць 
у каго -н. кроў на ана лiз

specious  adj. fml праўдападо бны; 
а spe cious argument павярхо ўны аргуме нт

speck  n. пля мка, кра пiнка; круп нка, 
драбо к; а speck of dust пыл нка; not a speck 
of evidence нiя кiх до казаў; not a speck of 
truth нi ка лiва пра ўды

speckle  n. 1. пля  мка, кра  пiнка 2. вя-
сну  шка; му шка; She’s got speckles only in 
spring. У яе рабацінне толькi вясною.

speckled  adj. у кра пiнку, рабы ; а speck-
led dress суке нка ў кра пiнку; а speckled hen 
«ку рачка-ра ба»; a speckled nose рабы  нос; 
a speckled group infml разнама сная кампа нiя

specs  n. infml (скар. ад spectacles) аку-
ля  ры

spectacle  n. вiдо вiшча; сцэ  на; а mov-
ing spectacle захапля льнае вiдо  вiшча; The 
sunrise was a tremendous spectacle. Усход сон-
ца ўяўляў сабою цудоўную сцэну. ♦ make 
a spectacle of oneself прыця гваць да сябе  ўва- 
гу; стаць пасме шышчам

spectacles  n. pl. акуля ры ♦ look 
through rose-coloured spectacles ба чыць усё 
ў ружо вым святле ; глядзе ць на ўсё праз ружо- 
выя акуля ры

spectacular1  n. 1. я ркi тэатра ль-
ны спекта  кль, фее  рыя; тэатралiзава  ны кан-
цэ  рт з удзе лам зо рак 2. эфе ктнае вiдо вiшча; 
a bridal spectacular пы шнае вясе лле

spectacular2  adj. захапля льны; ве -
лічны; эфе ктны; а spectacular success аша-
лам ля льны по спех

spectator  n. 1. наве двальнiк, гляда ч 
(гульняў, стадыёна i да т.п.) 2. назiра льнiк 
вiдо вiшча; I was a spectator of the whole affair. 
Усё адбывалася на маiх вачах.

spectator sport  n. вiдо вiшчны 
спорт

specter  AmE = spectre
spectra  n. pl. → spectrum
spectral  adj. 1. lit. пры вiдны; a spec-

tral creature здань, пры вiд, фанто м 2. phys. 
спектра льны; spectral analysis спектра льны 
ана лiз

spectre  n. 1. пагро за, знак, прадве сце; 
the spectre of war пагро за вайны  2. здань, 
пры вiд, фанто м; the spectre of Hamlet’s fa-
ther здань ба цькi Га млета
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spectrum  n. (pl. spectra) 1. phys. 
спектр; the solar spectrum со нечны спектр 
2. fml дыяпазо н; the sound spectrum дыя-
пазо н гу ку; the spectrum of political beliefs 
ро зныя палiты чныя по гляды; the whole spec-
trum of abilities разнаста йнасць здо льнасцей

speculate  v. 1. (about/on) разва-
жа  ць, меркава ць, разду мваць; speculate abo ut 
the future абду мваць бу дучае; speculate on 
the problem разважа ць над прабле маю 2. (in) 
спекулява ць; iгра ць на б ржы; speculate in 
stocks and shares спекулява  ць каш то  ў нымi 
папе рамi

speculation  n. 1. (over/about/on) 
разва га, ро здум, абду мванне; be engaged in 
speculation разду мваць, абду мваць 2. гiпо тэ-
за, меркава нне; pure speculation усяго  то лькi 
меркава нне; do smth. on speculation раб ць 
што-н. наўздага д 3. (in) спекуля цыя, спеку-
лява нне; land speculations спекуля цыя зям-
лёю; make some speculations спекулява ць

speculative  adj. 1. абстра ктны, тэ-
а рэ ты чны, гiпатэты чны; speculative power 
разумо выя здо льнасцi 2. спекуляты ўны, ры-
зыко ўны; speculative buying спекуляты ўная 
ку пля; speculative philosophy спекуляты ўная 
фiласо фiя

speculator  n. спекуля нт; a real es-
tate speculator спекуля нт нерухо масцю

sped  past, p.p. → speed2

speech  n. 1. мо ва, маўле нне; мо ўная дзе й-
насць; а fi gure of speech ling. фiгу ра мо вы; 
а part of speech ling. часц на мо вы; be slow 
of speech гавары ць паво льна; speech habits 
маўле нчыя на выкi; express thoughts by 
 spe ech выка зваць ду мкi ўслы х; He was startled 
beyond speech. Ён анямеў ад здзiўлення. 
2. гаво рка, вымаўле нне; colloquial speech 
гутарко вая мо ва; free speech бесцырымо нная 
гу тарка; London spe ech ло нданскi дыяле кт; 
He is Irish by his speech. Ён iрландзец, пра 
што сведчыць яго вы маўленне. 3. (on/about) 
прамо ва, выступ ле нне, спiч; an opening/a 
closing speech усту п ная/заклю чная прамо  ва; 
freedom of speech свабо  да сло  ва; a speech 
of welcome прывi та  льная прамо ва; make/
deliver/give a speech выступа ць з прамо ваю 
4. размо ва; give spe ech to one’s feelings знай-
сц  сло вы для выка з вання сва х пачу ццяў 
♦ speech is silver, silen ce is golden сло  ва – 
срэ  б ра, маўча нне – зо лата

speech day  n. а ктавы дзень (ура чыс-
ты сход у канцы навучальнага года з прамо-
вамi, уручэннем атэстатаў i да т.п. у не ка-
торых брытанскіх школах)

speechless  adj. маўкл вы; аняме лы, 
зняме лы; We were left speechless. Мы аня-
мелi; I was speechless with anger. Я не мог га-
варыць ад злосцi.

speech therapist  n. лагапе д
speed1  n. 1. ху ткасць; шпа ркасць; тэмп; 

climbing speed ху ткасць набо ру вышын  (пра 
самалёт); speеd of utterance тэмп маўле ння; 
at average/great/top speed з сярэ дняй/высо -
кай/ гран чнай ху ткасцю; at full speed по ў-
ным хо дам; with all speed як найхутчэ й; with 
lightning speed з ху ткасцю мала нкi, во ка-
мгне нна; put on speed дада ць ху ткасцi; at a 
speed of 50 miles з ху ткасцю 50 мiль 2. свят-
лоадчува льнасць плёнкi (пра фота) ♦ more 
haste, less speed ≅ пама  лу е  дучы, дале  й за -
е дзеш

speed2  v. 1. (sped) ху тка бе гчы, iмча цца; 
ляце ць; The car sped along the street. Машына 
праiмчалася па вулiцы; The news sped swiftly 
over the country. Навiна хутка абляцела ўсю 
краiну. 2. (sped) набiра ць, павял чваць ху т-
касць; speed one’s step паскара ць крок; speed 
the work працава ць хутчэ  й 3. (speeded) 
перавыша ць ху ткасць; He was fi ned for speed-
ing. Яго аштрафавалi за перавышэнне хутка-
сцi. 4. fml (speeded) спяша цца; падганя ць, 
прыспе шваць; The drugs will speed his recov-
ery. Гэтыя лекі паскораць яго выздараўленне.
speed up  phr.v. павял чваць ху т-
касць, паскара ць; The train soon speeded up. 
Цягнiк імкліва набраў хуткасць.

speedboat  n. быстрахо дны ка тар
speeding  n. язда  з вял кай, недазво ле-

най ху ткасцю; no speeding перавыша ць ху т-
касць не дазваля ецца (надпіс)

speed limit  n. дазво леная ху ткасць, 
гран чная ху ткасць (язды); The speed limit 
is 40 miles per hour. Дазволеная хуткасць – 
40 мiль у гадзiну.

speedometer  n. спiдо метр
speed skating  n. скарасны  бег на 

канька х
speed trap  n. рада  р для кантраля-

ва  н ня ху ткасцi даро жнага ру  ху; ча стка даро -
гi, дзе ёсць «лаву шкi» для шафёраў-лiхачо  ў

speed-up  n. infml паскарэ  нне; павы-
шэ  нне но рмы (вы рабатку) без павышэ ння 
зар пла ты; a speed-up system патаго нная 
сiстэ ма

speedway  n. 1. AmE даро га для ху т-
кай язды  2. BrE даро жка для мотаго нак; го -
начны трэк 3. BrE, sport спiдве й
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speedy  adj. 1. ху ткi, жва вы, шпа ркi; 
speedy hands спры тныя ру кi; I wish you a 
spe edy recovery. Жадаю табе хутка папра-
вiцца. 2. неадкла дны, безадкла дны; a speedy 
reply неадкла дны адка з

spell1  n. 1. праме жак ча  су, перы яд; a spell 
of bad weather хало дная пара ; a spell of bad 
luck перы яд няўда ч; for a spell на некато ры 
час; at a spell за пар, адра зу; без адпачы нку, 
без перапы нку; by spells з перапы нкамi 2. пе-
ры яд, тэ рмiн; а spell of service тэ рмiн слу ж-
бы; а six-hour spell of duty шасцiгадз ннае 
дзяжу рства; do a spell in prison адсядзе ць 
 тэ р мiн у турме  3. пры ступ (хваробы); а 
 co ughing spell пры ступ ка шлю; have a fain-
ting spell абамле ць 4. зме на; give smb. a spell 
змяня ць, падмяня ць каго -н. (на працы)

spell2  n. 1. замо ва, заклiна  нне; bind a 
person by a spell падпарадко ўваць сабе  чала-
ве  ка замо  вамi 2. ча  ры; under a spell зачара-
ва  ны, ачарава ны ♦ cast a spell over smb. 
зачаро ўваць каго -н.

spell3  v. (spelt or spelled) 1. пiса ць або  
вымаўля ць сло вы па л тарах; spell backward 
чыта ць або пiса ць у адваро  тным пара дку 
(пра лiтары слова); How do you spell your 
name? Як пiшацца тваё iмя? 2. зна чыць, 
цягну  ць за сабо ю; This weather spells ruin for 
many farmers. Гэтае надвор’е – катастрофа 
для многіх фермераў .
spell out  phr.v. 1. расшыфро ўваць, 
разбiра ць па л тарах 2. растлума чваць дэ та-
лёва i грунто ўна; It is time to spell out what we 
want. Пара сказаць прама, чаго мы хочам.

spellbinder  n. 1. палымя  ны пра-
мо  ўца 2. захапля льны твор

spellbound  adj. зачарава ны; He 
held his audience spellbound. Яго слухалi за-
таiўшы дыханне.

speller  n. : He’s a good speller. Ён добра 
пiша.

spelling  n. пра вапiс, арфагра  фія; spell-
ing rules арфаграф чныя пра вiлы; а spelling 
reform рэфо рма пра вапiсу; What’s the correct 
spelling of this word? Як правiльна пiшацца 
гэтае слова?

spelt  past, p.p. → spell3

spend  v. (spent) 1. (on) тра цiць, растра ч-
ваць, выдатко ўваць; spend much trouble/
pains on smth. тра цiць шмат намага нняў на 
што-н.; She spent herself for her children. Яна 
аддала ўсю сябе дзецям. 2. право дзiць, ба -
віць (час); spend one’s time in reading право -
дзiць час за чыта ннем; Spend a week with us. 

Заставайся з намi на якi тыдзень. ♦ spend 
a penny BrE, infml, dated пайсц  ў прыбі-
ра  льню

spender  n. марнатра вец, мот, манта ч, 
транжы р; She’s a big spender. Яна добрая 
мантачка.

spendthrift  adj. марнатра ўны
spent  past, p.p. → spend
sperm  n. physiol. спе рма
sperm whale  n. zool. кашало т
spew  v. BrE, infml 1. ванiтава ць, выры г-

ваць 2. вык дваць; вывярга ць; вывярга цца 
3. ла яцца; spew charges нак двацца з абвi на-
ва чваннямi
spew out  phr.v. : spew out smoke 
вывярга ць дым

sphere  n. 1. сфе ра; шар; гло бус; не ба, 
нябёсы 2. по ле дзе йнасцi, сфе ра, н ва, ко ла 
(iнтарэсаў); the sphere of his infl uence сфе ра 
яго  ўплы ву; the mental sphere сфе ра разумо -
вай дзе йнасцi 3. сацыя льны асяро дак, ко ла 
(людзей); in high spheres у вышэ  йшых ко лах 
грама дства

spherical  adj. шарападо бны, сферы ч-
ны; a spherical object шарападо бны прадме т

spheroid  n. math., phys. сферо iд
sphinx  n. сфiнкс
spice1  n. 1. (во страя) прыпра ва, спе цыя 

2. пiка нтнасць; a spice of humour  скра гу- 
мару

spice2  v. 1. прыпраўля ць спе цыямi; She 
spiced the biscuit with cinnamon. Яна дадала 
карыцы ў бісквіт. 2. надава ць пiка нтнасць, 
вастрыню ; His stories are spiced with humour. 
У яго апавяданнях ёсць гумар.

spiced  adj. во стры, рэ  зкi; духмя ны; 
heavily spiced curries во стры со ус ка ры

spick  adj. : ♦ spick and span аха йны, чы с-
ты; They always keep their kitchen spick and 
span. У iх кухнi ўсё аж блiшчыць.

spicy  adj. 1. во стры, рэ зкi; духмя ны 
2. infml пiка  нтны, салёны; spicy details пi-
ка  н т ныя падрабя  знасцi

spider  n. 1. паву к 2. крывап вец, кры-
васмо к 3. comput. спа йдар (праграма аўта-
матычнага збору інфармацыі)

spiderweb  n. павуц на, павуц нне 
(таксама перан.)

spidery  adj. 1. то нкi, падо бны да па-
вуц ны; spidery handwriting то нкi неразбо  р-
лiвы по чырк; spidery lace кару нкi «павуц н-
не» 2. павукападо бны, павуко вы

spiel  n. infml, derog. 1. балбатня , 
пустасло ўе; give a spiel балбата ць, мя нціць 
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языко м, загаво  рваць зу бы 2. рэкла мны ро лiк, 
рэкла мная перада ча

spigot  n. 1. заты чка, шпунт, кo рак 
(бочкi) 2. tech. уту лка

spike1  n. 1. вастрыё, зубе ц, шып 2. шып 
(на абутку), гак (на падкове) 3. pl. spikes 
шыпо ўкі; го рныя бо ты 4. bot. ко лас 5. абца с 
«шп лька» 6. bot. лава нда шыракал стая; oil 
of spike лава ндавы але й

spike2  v. пран зваць, прако лваць ♦ spike 
smb.’s guns BrE ≅ ста вiць па лкi ў ко лы; раз-
бура ць чые -н. пла ны

spiky  adj. 1. калю чы, з шыпа мi; a spi-
ky hairbrush калю чая шчо тка для валасо ў 
2. BrE, infml раздражня льны, сварл вы, пры-
дз рлівы

spill1  n. 1. аско лак, трэ ска 2. до ўгая запа л-
ка; скру так з папе ры (для прыкурвання)

spill2  v. (spilt or spilled) 1. разлiва ць; 
разлiва цца; рассыпа ць; рассыпа цца; spill 
blood пралiва ць кроў; A crowd of people spil l-
ed into the street. Натоўп людзей высыпаў на 
вулiцу. 2. infml прагаво рвацца ♦ spill the 
beans распуска  ць язы к, прагаво  рвацца; іt’s 
no use crying over spilt milk ≅ што ўпа ла, то е 
прапа ла 
spill over  phr.v. выхо дзiць за ме -
жы чаго -н.; перавыша ць; These areas are 
spilling over with population. У гэтых раёнах 
шматколькаснае насельнiцтва.

spillage  n. fml уце чка, згу ба, стра та
spillover  n. л шак (чаго-н., каго-н.)
spilt  past, p.p. → spill2

spin1  n. 1. вярчэ нне; вiрава нне; give 
a coin a spin крутану ць мане ту; а double spin 
па рнае вя рчэнне (пра фiгурнае катанне) 
2. што пар (пра самалёт); go/get into a spin 
увайсц  ў што пар 3. infml каро ткая пае здка 
(на машыне, матацыкле i да т.п.); Let’s go 
for a spin. Давай праедземся. ♦ in a (fl at) spin 
разгу блены, у па ніцы

spin2  v. (spun) 1. круц ць; круц цца, вяр-
це ць; вярце цца; spin a top пуска ць ваўчо к; 
My head spins. У мяне кружыцца галава; The 
room span round. Пакой паплыў перад ва чы ма. 
2. пра сцi, снава ць, сука ць; spin a web пле с цi 
павуц нне ♦ spin a yarn раска зваць ба йкi
spin along  phr.v. ху тка ру хацца, 
 ху т ка е хаць, не сцiся (на веласiпедзе, машыне 
i да т.п.) 
spin out  phr.v. расця гваць час; spin 
out a story до ўга i ну дна раска зваць што-н.

spinach  n. bot. шпiна т

spinal  adj. anat. спiнны , пазвано чны, 
хрыбе тны, спiна льны

spinal column  n. anat. пазвано ч-
нiк, спiнны  хрыбе т

spinal cord  n. anat. спiнны  мозг
spindle  n. 1. верацяно ; шпу  лька 2. tech. 

вось, вал, шп ндаль
spindly  adj. infml до ўгi i то  нкi; высо кi 

i худы 
spin-drier  n. BrE цэнтрабе жная су-

шы лка для бял зны
spine  n. 1. anat. пазвано чнiк, спiнны  

хры бе т 2. bot., zool. калю чка, iго лка, шып 
3. го рны хрыбе т 4. карашо к кн гi

spineless  adj. 1. бесхара ктарны, мяк-
каце лы 2. беспазвано чны, бесхрыбе тны 

spinner  n. 1. прадз льшчык; прадз ль-
шчыца; папраду ха 2. sport кру чаны мяч

spinney  n. BrE ку па дрэў; лясо  к, гаёк
spinning  n. 1. ху ткае i лёгкае кручэ  нне; 

hoop spinning кручэ нне абруча  (у гiмнас ты-
цы) 2. сп нiнг (прылада) 3. прадзе нне

spinning wheel  n. калаўро т
spin-off  n. дадатко вая выго да; дадатко -

вая крын ца дахо ду; пабо чны вы нік; an 
author’s royalties and spin-offs а ўтарскi га-
нара р i дадатко вы дахо д (ад экранiзацыi яго 
твораў, інсцэніроўкі i да т.п.)

spinster  n. 1. dated незаму жняя жан-
чы на 2. derog. стара я дзе ўка, векаву ха

spiny  adj. калю чы, ко лкi; пакры ты iго л-
камi або  калю чкамi; a spiny cactus калю чы 
ка ктус; a spiny problem ця жкае пыта нне

spiral1  n. 1. спiра  ль; прадме  т спi-
ра  ль най фо рмы 2. паступо вае падзе нне або   
павышэ нне (цэн, зарплаты i да т.п.); an in-
fl ationary spiral iнфляцы йная спiра ль; a 
 wa ge-price spiral рост заро бку i цэн

spiral2  adj. спiра льны, вiты ; а spiral 
staircase вiты я ўсхо ды; а spiral fracture med. 
спiра льны перало м

spiral3  v. 1. закру чваць у спiра ль; 
закру чвацца ў спiра ль; The smoke spiralled 
upwards. Дым уздымаўся ўверх спiраллю. 
2. расц , паступо ва павыша цца або   знiжа цца 
(пра цэны, зарплату); The war spiralled up 
prices to new heights. Вайна прывяла да 
новага росту цэн.

spirant  n. ling. фрыкаты ўны зы чны, 
спіра нт

spire  n. 1. шпiль, спіча к 2. стрэ лка (рас-
лiны), па растак; был нка 3. вастрыё, спіча с-
тая верхав на (чаго-н.); язы к по лымя
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spirit  n. 1. дух, душа ; spirit and matter 
дух і матэ  рыя; the world of spirit духо ўнае 
жыццё; strong in spirit мо цны ду хам 2. eccl. 
the Spirit Бог; the Holy Spirit Святы  Дух 
3. дух, здань, пры вiд; an evil spirit чорт, д’я -
бал; raise spirits выкліка ць ду хаў; believe in 
spirits ве рыць у пры вiды 4. нату ра, асо ба, iн-
дывiдуа льнасць; He is a generous spirit. У яго 
шырокая душа; She is an independent spirit. 
Яна незалежная асоба. 5. хара ктар, эне ргiя, 
мара льная с ла; а man of spirit мо цны ду хам 
чалаве к; break smb.’s spirit злама ць чый-н. 
дух; put spirit into smb. натхня ць каго -н.; go 
at smth. with spirit го рача бра цца за што-н. 
6. настро й, душэ ўны стан; стан душы  ; high/
low spirits до бры/дрэ  нны настро й; animal 
spirits жыццяра даснасць, бадзёрасць; the ho-
liday spirit свято чны настро  й; be out of spir-
its быць у ке пскiм настро  i; Keep up your spir-
its! Трымайся! 7. агу льная тэндэ нцыя, дух 
(часу); the spirit of the age дух эпо хi; the col-
lege spirit адда насць трады цыям кале джа 
8. мэ та, наме р, за дняя ду мка; do smth. in a 
spirit of mischief раб ць не шта са злым наме -
рам; take smth. in the right spirit разуме ць 
што-н. пра вільна 9. спiрт, спiртны  я напо i; 
methylated spirit(s) дэнатура т; spirit(s) of 
ammonia/hartshorn нашаты рны спiрт; spi r-
it(s) of turpentine шкiпiна р; тарпанты на ♦ in 
spirit у ду мках; the spirit is willing (but the 
fl esh is weak) дух жада е, але  плоць сла ба я; 
≅ хо чацца, ды ко лецца
spirit away  phr.v. та йна cкра сцi, 
вы красцi; He was spirited away by a policeman 
before we had a chance to speak to him. Яго 
забраў палiцэйскi, перш чым мы змаглi па-
гаварыць з iм.

spirited  adj. жывы , ціка вы; а spirited 
argument гара чая спрэ  чка

spiritless  adj. fml вя лы, мля вы; a spi-
ritless face невыра зны твар; a spiritless life 
ну днае жыццё; a spiritless man нецiка вы ча-
лаве к

spiritual1  n. рэлiг йная пе сня не г-
раў, духо ўны гімн; негрыця нскі спiры чуал

spiritual2  adj. 1. духо ўны, iнтэ лек-
туа льны; our spiritual home на ша духо ўная 
радз ма 2. то нкi, адухо ўлены, узвы шаны; 
а spiritual face адухо ўлены твар 3. рэлiг й-
ны, царко ўны, набо жны; а spiritual court 
цар ко ўны суд

spiritualism  n. 1. philos. спiры-
туал зм 2. спiрыты зм

spiritualist  n. 1. philos. спiры-
туал ст 2. спiры т

spirituality  n. духо ўнасць, дyхо ў-
ны пача так

spirituous  adj. спiртны , алкаго ль-
ны, спiртавы ; дыстылява ны

spit1  n. 1. сл на 2. пляво к 3. дро бны 
дождж або  снег; iмжа  ♦ be the dead spit of 
smb. быць ве льмi падо бным да каго -н., быць 
ко пiяй каго -н.; He’s the very spit (and image) 
of his father. Ён вылiты бацька.

spit2  v. (spat) 1. плява ць; плява цца; пы р-
скаць сл наю, раб ць пы рскi; spit blood ха р-
каць крывёю; spit in smb.’s face плю  нуць 
каму -н. у твар 2. ста вiцца абыя кава (да 
чаго-н./каго-н.); spit at/on smth. плява ць на 
што-н.; I spit at his order. Мне напляваць на 
яго загад. 3. фы ркаць, шыпе ць (пра жы вё л) 
4. infml ка паць, пы рскаць, се яць (пра 
дождж), iмжэ ць; It was spitting a bit, it was 
not raining heavily. Трохі iмжэла, дажджу 
вялiкага не было. 5. трашча ць, шыпе ць, сы -
паць  скрамi (пра дровы); The grease was spit-
ting on the fi re. Тлушч шкварчэў на агні. 
♦ within spitting distance infml як плю нуць
spit out  phr.v. infml выка  зваць, вы-
па  ль ваць (словы); spit out a reproach к нуць 
папро к; spit out an oath чартыхну цца, вы -
лаяцца; Come on! Spit out! Давай, гавары!

spit3  n. 1. ражо н, во жаг 2. каса  (ракi), 
лукa , до ўгая во дмель, мель

spite1  n. зло сць, зласл васць, злара д-
насць; варо жасць, непрыя знасць; do smth. 
out of/from spite раб ць (што-н.) са зло  сцi 
♦ in spite of не зважа ючы на, нягле дзячы на

spite2  v. раб ць што-н. на злосць; наза ля ць, 
дапяка ць (каго -н.) ♦ cut off one’s nose to spite 
one’s face зраб ць само му сабе  на злосць

spiteful  adj. зло сны; нядобразычл вы; 
зласл вы, злапа мятны; be spiteful against 
smb. зло снiчаць су праць каго -н.

spittle  n. dated пляво к; сл на; ха рканне
spittoon  n. плява льнiца
spiv  n. BrE, slang спекуля нт, фарцо ў-

шчык
splash1  n. 1. пляск, плёскат; усплёск; 

fall into the water with a splash бу хнуцца ў 
ваду  2. пырска; пы рсканне; а splash of water 
пы рскi вады  3. пля ма; а splash of paint пля -
ма фа рбы 4. infml эфе кт, сенса цыя ♦ make/
cause a splash нараб ць шу му, зраб ць сенса -
цыю

splash2  v. 1. пы рскаць; пы рскацца; рас-
пы рскваць; распы  рсквацца; расплёск ваць; 
расплёсквацца; splash water on/over the fl oor 
расплёскваць ваду  па падло зе 2. плёскаць; 
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плёскацца; плю хацца; бу хнуцца (у ваду) 
3. усыпа ць, усе йваць; fi elds splashed with 
poppies усе яныя ма камi пал  4. infml тра цiць, 
транжы рыць; splash money about пуска ць 
гро шы на ве цер
splash down  phr.v. прывадн цца 
(пра самалёт)
splash out  phr.v. infml гуля ць, п’я н-
стваваць

splatter  v. плёскаць; плёскацца; пы р-
скаць; пы рскацца; The rain was splattering on 
the roof. Дождж выбiваў пырскi па даху.

spleen  n. 1. anat. селязёнка, каса  2. lit. 
раздражня льнасць, ке пскi настро й; a fi t of 
spleen пры ступ зло сцi; vent one’s spleen on 
smb. сарва ць злосць на кiм-н.

splendid  adj. 1. пы шны, бага ты, рас-
ко шны; a splendid palace раско шны пала ц; 
a splendid gift шчо дры падару нак; a splendid 
sight ве лiчнае вiдо вiшча 2. dated ве льмi до б-
ры, выда тны, цудо ўны; надзвыча йны; a splen-
did talent блiску чы та лент; а splendid idea 
цудо ўная iдэ  я; have a splendid time цудо ўна 
право дзiць час

splendor  AmE = splendour
splendour  n. 1. бляск, зiхаце нне; the 

splendour of jewels зiхаце нне кашто ўнасцей 
2. pl. splendours пы шнасць, шык, раско  ша; 
ха раство ; scenic splendours прыгажо сць края-
в ду; live in great splendours жыць у рас ко шы

splice1  n. ме сца скле йкі (кава лкаў) кi-
насту жкi або  магн тнай сту жкi

splice2  n. скле йваць (стужку, дрэва i 
да т.п.) ♦ get spliced BrE, infml, dated жан цца

splint  n. med. лубо к, шы на; apply a splint 
накла дваць шы ну

splinter1  n. 1. аско лак; стрэ  мка, трэ  с-
ка; break into splinters разб ць; разб цца на 
дру зачкi 2. лучы на

splinter2  v. раско лваць; раско  лвацца; 
расшчапля ць; расшчапля цца; рассяка ць
splinter off  phr.v. раско  лвацца; 
адлуча цца; разлуча цца

split1  n. 1. раско лванне, расшчапле нне 
2. трэ шчына, шчы лiна; раско лiна; a split in 
the door шчы лiна ў дзвяра х 3. раско л, раз-
ры ў, падзе л; a split in the party раско л у па р-
тыi 4. сплiт (салодкая страва з разрэзаных 
напалову фруктаў з марожаным зверху) 
5. sport шпага т; do the split раб ць шпага т

split2  v. (split) 1. раско лваць; раско л вац-
ца; трэ скаць; трэ  скацца; split open узлама ць 
(сейф, шафу i да т.п.); split a stick раскало ць 
кiй; The river splits the town into two. Рака 

дзелiць горад напалову; I laughed till I tho ught 
I should split. Я ледзь не лопнуў са сме ху. 
2. дзял ць на ча сткi; дзял цца; раз мярко  ў-
ваць; split a cake разраза ць бiскв т уздо ўж; 
split the cost дзял ць расхо ды 3. дзял цца на 
ча сткi, распада цца, раско лвацца; The court 
split four and four. Галасы ў судзе раздзя-
лiлiся: чатыры на чатыры; The language split 
into several dialects. Мова распалася на 
некалькi дыялектаў. ♦ split the difference 
браць сярэ днюю велiчыню ; сыхо дзіцца ў ца-
не ; iсц  на кампрам с; split hairs derog. 
спрача цца пра дро бязi; быць прыдз рлiвым, 
педанты чным; split one’s sides with laughter 
ло пнуць са сме ху
split away  phr.v. = split off
split off  phr.v. адкало цца, адшчап ц-
ца; The road splits off from the highway. Даро-
га адгалiноўваецца ад шашы.
split up [ phr.v. разысц ся, разлучы  ц-
ца; They split up after a year of marriage. Яны 
разышліся праз год пасля шлюбу.

split bar  n. comput. л нія разб ўкі 
(акна)

split infi nitive  n. ling. iнфiнiты ў 
з аддзе ленай часц цаю «to»

split-level  adj. (пабудава ны) на ро з-
ных узро ўнях (пра дом); а split-level house 
дом з пако ямi на ро зных узро ўнях

split peas  n. pl. лу шчаны гаро х
split personality  n. med. раз-

двае нне асо бы (пры шызафрэнii)
split second  n. до ля секу нды; iм-

гне нне во ка
split ticket  n. бюлетэ  нь, у як м вы -

баршчык падае  свой го лас за прадстаўнiко  ў 
ро зных па ртый (ЗША)

splitting  adj. во стры, цяжк , мо цны, 
балю чы; I have a splitting headache. У мяне 
аж трашчыць галава ад болю.

splodge  v. 1. пэ цкаць; пэ цкацца; This 
material easily splodges. Гэтая тканіна вельмi 
маркая. 2. заля пваць; заля пвацца

splotch  v. = splodge
splurge1  n. infml выстаўле нне напака з; 

паказу ха; выхва льства, хвальба ; have a 
splur ge развярну цца на ўсю моц; выстаўля ц-
ца, выхваля цца

splurge2  v. infml тра цiцца; гуля ць; 
splurge on a new dress патра цiць гро шы на 
но вую суке нку

splutter1  n. 1. шыпе нне, трэск; патрэ ск-
ванне; пляск; The candle gave a few fi nal 
splutters and went out. Свечка пару разоў 
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трэснула i патухла. 2. няскла дная гаво рка, 
лапата нне

splutter2  v. 1. гавары  ць ху  тка i невы-
ра  зна (ад хвалявання), лапата ць; splutter out 
a few words of apology пралапата ць не калькi 
слоў прабачэ ння 2. шыпе ць, трашча ць 3. пы р-
скаць, раб ць кля ксы

spoil  v. (spoilt or spoiled) 1. псава ць; пса-
ва цца; шко дзіць; spoil a joke сапсава ць жарт; 
He spoiled my joy. Ён не даў мне пара да-
вацца; The holidays were spoilt by bad weather. 
Адпачынак прапаў з-за кепскага надвор’я. 
2. пе сцiць, ба лаваць, бэ сціць; а spoilt child 
разбэ шчанае дзiця   3. гнiць, псава цца (пра 
прадукты) ♦ be spoiling for smth. ірва цца 
зраб ць што-н.; He was spoiling for the fi ght. 
Ён ірваўся ў бойку; too many cooks spoil the 
broth ≅ дзе ку хараў шэсць, там няма  чаго  
есць

spoilage  n. сапсава ны тава р, брак
spoiler  n. перашко да; трэ  цi л шнi 
spoils  n. pl. 1. the spoils вае нная здабы -

ча, трафе i; нарабава нае дабро ; give a town 
up to spoils адда ць го рад на рабава нне 2. дзяр-
жа ўныя паса ды, як я раздаю цца прых ль-
нiкам па ртыi, што вы йграла вы бары

spoilsport  n. infml той, хто псуе  до б-
ры настро й  ншым; Don’t be a spoilsport. Не 
псуй людзям настрой.

spoilt  past, p.p. → spoil
spoke1  n. 1. сп ца (кола) 2. прысту пка, 

папярэ чка, перакла дзiна (драбiны) ♦ put a 
spo ke in smb.’s wheel BrE устаўля ць па лкi ў 
ко лы; перашкаджа ць каму -н. раб ць што-н.; 
даро гу заступа ць

spoke2  past → speak
spoken1  adj. размо ўны, ву сны; spoken 

language гутарко вая мо ва; the spoken protest 
адкры ты пратэ ст

spoken2  p.p. → speak
spokesman  n. (pl. -men) дэлега т, 

прадстаўн к; прамо ўца (ад групы людзей)
spokeswoman  n. (pl. -women) 

прадстаўн ца (групы), яка я выступа е ад чый-
го -н. iмя ; жанчы на-прамо  ўца

sponge1  n. 1. гу бка; a rubber sponge 
гу мавая гу бка 2. гу бчатае, гу бкавае рэ  чыва; 
пенапла ст 3. ба гна, твань 4. med. тампо н 
(з марлi i ваты); sponge tissue physiol. гу б-
чатая тка нка 5. BrE бiскв т 6. абцiра нне гу б-
каю; have a sponge down абцiра цца гу бкаю 
♦ throw up the sponge infml прызна ць сябе  
перамо жаным

sponge2  v. 1. выцiра ць, мыць (губкаю); 
sponge a wound прачышча ць ра ну 2. (on) 

infml быць нахле бнiкам, «да ць» (каго-н.); 
sponge of smb. everything вы цягнуць усё з 
ка го -н.; sponge a dinner папалу днаваць на 
дармаўшчы ну 
sponge off  phr.v. сцiра ць гу бкаю
sponge out  phr.v. закрэ  слiваць; 
вык дваць з па мяцi; забыва ць; sponge out 
a debt дарава ць доўг

sponge mushroom  n. bot. 
смар жо  к (грыб)

sponge pudding  n. BrE пу дынг 
(як бiсквiт) 

sponger  n. infml нахле бнiк; нахле б-
ніца; дармае д 

spongy  adj. губкава ты, по рысты, 
сiтава ты, наздрава ты; spongy dough пы шнае 
це ста; spongy ice ры хлы лёд; spongy paper 
по рыстая папе ра

sponsor1  n. 1. фунда тар, спо нсар 2. па-
ручы цель, апяку н; stand/be sponsor for smb. 
браць каго -н. на пару кi 3. iнiцыя тар, арганiза- 
тар 4. хро сны; хро сная; а fellow sponsor кум; 
кума ; stand sponsor to a child хрысц ць дзiця  

sponsor2  v. 1. руча цца, дава ць пару ку 
2. фiнансава  ць, субсiдз раваць яку ю-н. арга-
нi за цыю або  мерапрые мства 3. прапано ў-
ваць, уно сiць (праект рэалiзацыi)

sponsorship  n. 1. пару ка, гара нтыя; 
апяку нства 2. фiнансава  нне 3. iнiцыяты ва, 
зачы н

spontaneity  n. спанта ннасць; 
стых йнасць, самаадво льнасць

spontaneous  adj. 1. спанта нны, 
адво  льны; непасрэ  дны; стых йны 2. дабра-
чы  нны; He made a spontaneous offer of his 
services. Ён сам прапанаваў свае паслугi.

spontaneous combustion  
n. самаўзгара нне, самаўзгара льнасць

spoof  n. infml 1. падма н, мiстыфiка цыя 
2. (on) паро дыя

spook1  n. infml, joс. пры від, здань, мро я; 
Spooks haunt that old castle. Па тым старым 
замку блукаюць зданi.

spook2  v. infml пужа ць, кiда ць у дры -
жыкi

spooky  adj. infml стра шны; баязлiвы ; 
That was a spooky fi lm. Ад таго фiльма мароз 
па скуры пайшоў.

spool  n. шпу ля, шпу лька; баб на; a spool 
of thread шпу лька н так 

spoon1  n. лы жка ♦ be born with a silver 
spoon in one’s mouth ≅ нарадз цца ў кашу лi 
(саро чцы), нарадз цца шчасл вым

spoon2  v. чэ рпаць лы жкаю, е сцi лы жкаю
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spoon up  phr.v. 1. зачарпну ць 
 лы ж каю; He spooned up his soup hungrily. Ён 
прагна сёрбаў суп. 2. сла ба ўда рыць (пра 
крыкет)

spoonerism  n. мiжво льная пе-
растано ўка гу каў у сло вах (напрыклад, queer 
dean замест dear queen)

spoonfed  past, p.p. → spoonfeed
spoonfeed  v. (spoonfed) 1. карм  ць з 

лы жкi 2. derog. разжо ўваць; spoonfeed mate-
rial падрабя зна тлума чыць матэрыя л

spoonful  n. по ўная лы жка; two 
spoonfuls a day дзве лы жкi ў дзень

sporadic  adj. fml спарады чны; spor-
adic showers часо выя навальн цы; а sporadic 
disease адз нкавы вы падак захво рвання

spore  n. biol. спо ра
sport1  n. 1. спорт; She plays a lot of sport. 

Яна шмат займаецца спортам; He’s good at 
sport. Ён добры спартсмен. 2. pl. sports спар-
ты ўныя гу льнi; outdoor/indoor sports гу льнi 
на адкры  тым паве  тры/у закры  тым памяш-
ка  н нi; inter-university sports спабо рнiцтвы 
пам ж унiверсiтэ тамі; do sports займа цца спо р-
там; go in for sports займа цца спо ртам (звыч. 
прафесiйна) 3. заба ва, жарт; do smth. for 
sport зраб ць што-н. для жа рту; for sport’s 
sake для жа рту; what sport! вось паце ха! 
make sport of smb. жартава ць з каго -н.; say 
smth. in sport сказа ць што-н. дзе ля жа рту 
♦ good sport! малайчы на! He’s a good sport! 
Ён хлопец хоць куды!; Come on, sport! Ну 
давай, дружа!

sport2  v. 1. выстаўля  ць напака  з, фран-
цць, фарс ць (чым-н.); sport one’s learning 
казыра ць сваёй эруды цыяй 2. lit. весял цца, 
гуля ць; The children were sporting upon the 
shore. Дзецi гулялi на беразе.

sporting  adj. 1. спарты ўны; a sporting 
occasion спарты ўная падзе я; sporting equip-
ment спарты ўныя прыла ды 2. справядл вы; 
He made me a sporting offer. Ён даў мне роў-
ны шанц; It’s very sporting of you to give me an 
advantage. Як велiкадушна з вашага боку, што 
вы даяце мне шанц. 3. звя заны з аза ртнымi 
гу льнямi, рызыко ўны ♦ a sporting chance 
(of success) шанц або  надзе я на по спех

sportive  adj. гулл вы, гарэ злiвы; а 
sportive show of affection жартаўл вае пры-
зна нне ў каха ннi

sports car  n. спарты ўны аўтамаб ль
sportscast  n. AmE спарты ўная пе-

рада ча, рэпарта ж пра спарты  ўныя спабо  р-
нiцтвы

sports centre  n. BrE спарты ўны 
цэнтр

sports day  n. BrE дзень спарты ўных 
спабо рніцтваў (у школе)

sports editor  n. зага дчык аддзе ла 
спо рту (у прэсе)

sports ground  n. спарты ўная 
пляцо ўка

sportsman  n. (pl. -men) спартсме н; 
спарто  вец; а fi rst-grade sportsman спарт-
сме  н-першаразра днiк 

sportsmanlike  adj. справядл вы, 
сумле нны; высакаро дны; му жны

sportsmanship  n. 1. спарты ўнае 
майстэ  рства, спра  ўнасць да спо  рту 2. пры-
сто  йнасць, му жнасць, сто йкасць (у спорце)

sportswoman  n. (pl. -women) 
спартсме нка

sports writer  n. спарты ўны ка мен-
та тар; журнал ст па пыта ннях спо рту

sporty  adj. infml 1. спарты ўны 2. лiх , 
уда лы, залiхва цкi 3. паказны , к дкi; sporty 
clothes франтава тае адзе нне

spot1  n. 1. пля ма, кра пiнка; get out spots 
ачышча ць ад пля маў; а spot on smb.’s repu-
tation цень на чыёй-н. рэпута  цыi 2. ме сца; 
мясцо  васць, раён; spot coverage of the news 
паведамле ннi з ме сца падзе й; hot spots of the 
world гара чыя кро пкі плане ты; favoroute va-
cation spots люб мыя ме сцы для адпачы  нку; 
а weak spot сла бае ме сца, слабіна  3. BrE, 
infml крыху , тро хі, невял кая ко лькасць; а 
spot of rain кро пля дажджу ; а spot of leave 
каро ткi адпачы нак 4. pl. spots med. сып, вы -
сыпка (на целе) 5. AmE, infml рэстара н, 
забяга лаўка; a night spot начны  клуб 6. infml 
ця жкае стано вiшча; She was in a (tight) spot. 
Яна апынулася ў цяжкiм становішчы. ♦ in 
spot не заўжды , спарады чна; hit the spot 
задаво лiць жада нне, прыйсц ся даспадо бы; 
You hit the spot. Вы патрапiлi якраз у самую 
кроп ку; on the spot на ме сцы; сan the leop-
ard change its spots? ≅ цi мо жа воўк стаць 
аве ч кай?

spot2  v. 1. пазнача ць, пакрыва ць або  
пакрыва цца пля мамi; This silk spots with wa-
ter. На гэтым шоўку застаюцца плямы ад ва-
ды. 2. знеслаўля ць, псава ць (рэпутацыю); He 
spotted his reputation by malingering. Ён пад-
мачыў сваю рэпутацыю, прыкідваючыся хво-
рым. 3. пазнава ць; прыкмяча  ць, прымяча ць, 
заўважа ць; spot a mistake знайсц  памы лку; 
spot a criminal пазна ць злачы нца 4. infml 
пакра пваць (пра дождж); It’s spotting with 
rain. Пакрапвае дождж.
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spot cash  n. апла та ная ўнымi грашы- 
ма/гато ўкаю; неадкла дная апла та

spot check  n. 1. вы барачная праве  р-
ка 2. праве рка або  рэв зiя без папярэ джання; 
make spot checks раб ць праве рку вы барачна

spotless  adj. 1. чы сты; a spotless room 
чы сты пако й 2. незапля млены, беззага нны, 
бездако рны; а spotless reputation бездако р-
ная рэпута цыя 3. без пля маў, без кра пiнак 
(пра жывёл)

spotlight1  n. 1. пражэ ктар 2. the spot-
light цэнтр ува гi; be in the spotlight быць у 
цэ нтры ўва гi, звярну ць на сябе  ўва гу

spotlight2  v. (spotlit) 1. асвятля ць пра-
жэ ктарам 2. адцяня ць; раб ць цэ  нтрам ува гi

spotlit  past, p.p. → spotlight2

spot-on  adj. BrE, infml беспамылко вы, 
дакла дны; His assessment of the situation was 
spot-on. Ён дакладна ацаніў сiтуацыю.

spotted  adj. 1. пля мiсты, пярэ  сты; у 
кра пiнку; а spotted leopard пля мiсты леапа рд; 
а spotted dress суке нка ў кра пiнку 2. запля м-
лены; a spotted reputation сапсава  ная рэпу-
та  цыя

spotted fever  n. med. сыпны  тыф
spotter  n. mil. назiра льнiк (пра сама-

лёт)
spotty  adj. 1. BrE прышчава ты (твар); 

а spotty dog рабы   саба  ка; а spotty horse пя-
рэ  сты конь 2. AmE пляшы вы; страка ты 

spouse  n. fml or law муж; жо нка
spout1  n. 1. но сiк, дзю бка, го рлачка, гар-

лав на бутэ лькi 2. струме нь; dark spo uts of 
smoke цёмныя клубы  ды му; a sand spo ut 
пясча ны смерч; a spout of blasphemies пато к 
ла янкi ♦ go up the spout BrE, slang : His holi-
day plans have gone up the spout. Яго планы 
на адпачынак ляснуліся.

spout2  v. 1. бiць струме нем, л цца пато -
кам; цурчэ  ць; Blood spouted out from the 
wound. З раны хлынула кроў. 2. вылiва ць; 
выпуска ць; A volcano spouts lava. Вулкан вы-
вяргае лаву; The chimney spouted smoke. З ко-
мiна валiў дым. 3. infml, derog. разглаго ль-
стваваць; красамо ўнiчаць; Children dislike be-
ing spouted at by pompous teachers. Дзецi не 
любяць, калi настаўнiкi гавораць пафасныя 
словы.

sprain1  n. med. расцяжэ нне суста ва, 
дысто рзiя

sprain2  v. med. расцягну ць звя зкi; 
sprain one’s ankle расцягну ць звя зкі шчы -
калаткі

sprang  past → spring3 

sprat  n. к лька, шпрот ♦ throw a sprat 
to catch a mackerel рызыкну ць малы м дзе ля 
вял кага 

sprawl1  n. derog. нязгра бная по за; He 
sat in a sprawl. Ён сядзеў развалiўшыся.

sprawl2  v. 1. развал цца; расцягну цца, 
валя цца; sprawl on the beach ляжа ць на пля -
жы; send smb. sprawling збiць каго -н. з ног; 
He sprawled across the bed. Ён разлёгся 
ўпоперак ложка. 2. распаўза цца ва ўсе бак , 
раск двацца, распасцiра  цца; Suburbs sprawl 
out into the countryside. Прыгарад распаў-
заецца ва ўсе бакі.

spray1  n. 1. гал нка, гро нка; па растак; 
 ду б чык; а spray of diamonds  бро ш ка ў вы -
глядзе гро нкi дыяме нтаў 2. букецiк, бутанье р-
ка; He had a spray in his buttonhole. У яго 
была бутаньерка ў пятлiцы.

spray2  n. 1. пы рскi, вадзяны  пыл; the 
spray of a waterfall пы рскi вадаспа ду 2. аэра-
зо ль; scent spray спрэй; hair spray лак для 
валасо ў 3. распыля льнiк, апы рсквальнiк, 
пульверыза тар

spray3  v. 1. (on/over) апы рскваць; рас-
пыля ць, распы рскваць; She sprayed the rose-
bushes with insecticide. Яна апырскала кусты 
ружаў iнсектыцыдам; Water sprayed out over 
the fl oor. Вада распырскалася па падлозе. 
2. абсыпа ць; spray with words абсыпа ць сло -
вамі

spray can  n. аэразо льны бало нчык
sprayer  n. 1. пульверыза  тар 2. распы-

ля  льнiк; апы рсквальнiк
spread1  n. 1. праця гласць, разма х, шы-

рыня ; а spread of 100 years перы яд ча су ў 
100 гадо ў; The birds’ wings have a spread of 
three feet. Крылы гэтых птушак маюць раз-
мах у тры футы. 2. распаўсю джанне; рост, па-
велiчэ нне; the spread of disease распаўсю -
джанне хваро бы 3. разваро т (кнiгi, газеты); 
газе тны матэрыя л (пададзены на развароце); 
а double-page spread матэрыя л на дзве старо н-
кi (у газеце, часопiсе i да т.п.) 4. infml на кры- 
ты стол; give a royal spread to smb. па-
частава ць каго -н. па-карале ўску 5. насто ль-
нiца, абру с; прасцiна   6. па ста; ма сла, джэм, 
паштэ т i да т.п.; а cheese spread мя ккi сыро к 
(плаўлены); herring spread ру блены селядзе ц

spread2  v. (spread) 1. рассцiла ць, рас-
кла да ць; spread a cloth on the table на крыва ць 
на стол 2. нама зваць; ма зацца, нама звацца; 
The paint spreads well. Фарба накладваецца 
добра. 3. распаўсю джваць; распаўсю  джвацца 
4. распасцiра ць; распасцiра цца; The forest 
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spreads as far as the river. Лес цягнецца аж да 
ракi. ♦ spread oneself разле гчыся; красамо ў-
нiчаць; тра цiць што-н. не шкаду ючы; They 
spread themselves to entertain their guests. 
Яны нiчога не шкадавалi, каб добра прыняць 
гасцей; spread one’s net for smb. расста вiць 
па стку каму -н.; spread one’s wings развiна ць, 
разго ртваць крылы; I’m sure he’ll spread his 
wings at this offi ce. Я перакананы, што ён 
распачне сваю актыўнасць у гэтым офiсе; 
spread like wildfi re разлята цца як аго нь (пра 
навіны)
spread out  phr.v. 1. расця гваць, 
выця  гваць 2. рассыпа  цца (па полi); разгру-
по  ў вацца; The search party spread out over the 
moor. Пошукавая партыя раccыпалася па 
забалочанай мясцовасцi.

spread-еagle  v. расклада  ць; распi-
на  ць, распла стваць, расця гваць; Sunbathers 
lay spread-eagled on the grass. Адпачы ваю-
чыя разлеглiся на траве (раскi нуўшы рукi).

spread-sheet  n. comput. табл ца
spree  n. infml гуля нка, вы піўка; go out on 

a spree вы брацца на пагуля нку
sprig  n. гал нка, па растак; ато  жылак; 

a sprig of parsley гал нка пятру шкі; a sprig 
of the nobilty iron. нашча дак двара нства або  
шля хты

sprightly  adj. вясёлы, жва вы, ажы ў лe-
ны; sprightly style жывы  стыль; бо йкае пяро ; 
sprightly steps лёгкiя кро кi

spring1  n. вясна ; in (the) spring вясно ю, 
уве сну

spring2  n. 1. крын ца; spring water кры-
н чная вада  2. спружы на; рысо ра 3. скачо к; 
take a spring уско чыць 4. sport пру гкасць, 
эласты чнасць

spring3  v. (sprang, sprung) 1. скака ць, 
уско кваць; spring over smth. пераско кваць 
праз што-н.; spring to one’s feet уско чыць на 
но гі; spring to smb.’s aid к дацца каму -н. на 
дапамо гу 2. спружы ніць; spring open ра птам 
адчын цца 3.  здзiўля ць; ра птам адкры ць (са-
крэт); spring a surprise прыне сцi каму -н. 
неспадзява нку 4. infml вы йсцi з турмы ; да-
памагчы  каму -н. уцячы  5. дава ць це чу
spring back  phr.v. адско чыць, 
адхiсну цца
spring up  phr.v. ху тка расц , вы-
раста ць; spring up like mushrooms расц  як 
грыбы 

spring balance  n. BrE бязме н; 
спружы нныя ва гi, ша лi

springboard  n. 1. sport трампл н; 
mil. плацда рм 2. (for/to) апо ра, зыхо дны 
пункт для як х-н. дзе янняў; The document 
provided a springboard for a lot of discussion. 
Дакумент стаў пачаткам вялікай дыскусіі.

spring chicken  n. 1. вясе нняе 
кураня /куранё 2. joс. дзяўчо ; She is no spring 
chicken. Яна ўжо не дзiця.

spring clean  n. BrE прыбiра нне, 
прыбо рка (звыч. вясною); give the place 
a good spring clean до бра прыбра ць ме сца

spring onion  n. зялёная цыбу ля, 
пяро  (цыбулі)

sprinkle1  n. 1. пы рсканне, апы рск ван-
не; а sprinkle of rain дро бны дождж, імжа ; 
а sprinkle of snow лёгкi сняжо к, паро ша 
2. афар бо ўка пульверыза тарам

sprinkle2  v. пы рскаць, апы рскваць; 
крап ць; пасыпа ць; The lawn is sprinkled with 
daisies. Газон усыпаны стакроткамi.

sprinkler  n. распы рсквальнiк, пуль-
верыза тар, спры нклер; ле йка; а street sprink-
ler пал вачная машы на

sprinkling  n. невял кая ко лькасць, 
кро пля; а sprinkling of knowledge мiзэ рныя 
ве ды; а fair sprinkling of English words 
неабхо дны м нiмум англ йскiх слоў

sprint1  n. sport спрынт, бег/заплы ў на 
каро ткую дыста нцыю; a 100-metre sprint бег 
на 100 ме траў

sprint2  v. 1. ірва цца, к дацца; ху  тка бе г-
чы 2. бе гчы на каро ткую дыста нцыю

sprinter  n. sport бягу н на каро ткiя 
дыста нцыi, спры нтар

sprite  n. 1. эльф; фе я; дамав к; вадзян к; 
руса лка 2. сiльф да

sprocket  n. comput. зо рачка (*)
sprout1  n. 1. па растак, ато жылак, па сы-

нак; пучо к 2. : Brussels sprout брусе льская 
капу ста

sprout2  v. прараста ць, расц ; sprout 
seeds праро шчваць се мя 2. адпуска ць; sprout 
a beard адпуска ць бараду  

spruce1  n. bot. е лка, ял на
spruce2  adj. франтава ты; элега нтны; чы с-

ценькi, аха йны
spruce up  phr.v. убіра цца; наво -
дзiць лоск; The girls were all spruced up for 
the occasion. Дзяўчаты прыбралiся для такога 
вы падку.

sprung  p.p. → spring3 
spry  adj. = sprightly
spud  n. BrE, infml бу льбiна, бу льба
spume  n. lit. пе на, на кiп
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spun  past, p.p. → spin2

spunk  n. infml му жнасць, хра брасць, 
рашу часць; have plenty of spunk быць му ж-
ным чалаве кам

spunky  adj. infml 1. адва жны, хра бры 
2. гара чы, запа льчывы

spur1  n. 1. шпо ра 2. (to) сты мул, маты ў; 
put/set spurs to smb. падганя ць, прыспе ш-
ваць каго -н. 3. шпо ра (у пеўня) 4. адго р’е 
5. туп к, ве тка, адгалінава  нне (на чыгунцы) 
♦ on the spur of the moment пад уплы вам 
хвi л ны; экспро мтам, iмгне нна

spur2  v. (to) прышпо рваць, падсцёбваць, 
падганя ць; стымулява ць ♦ spur a willing 
horse падганя ць каго -н. без патрэ бы

spurious  adj. падро блены, падло ж-
ны; a spurious coin фальшы вая мане та

spurn  v. пага рдліва адхiля ць (што-н./
каго-н.), пагарджа ць, грэ баваць; а spurned 
lover непрызна ны каха нак

spurt1  n. 1. пры ступ, успы шка; а spurt of 
anger успы шка гне ву 2. струме нь; The water 
came out with a spurt. Вада хлынула стру ме-
нем. 3. кi до к, рыво к; make a spurt ірвану ц-
ца; put on a spurt спяша цца ♦ in spurts рыў-
ка мі

spurt2  v. 1. бiць струме  нем; Blood spurted 
from the wound. Кроў хлынула з раны. 2. ра-
б ць рапто ўнае намага нне; spurt to catch a 
train iмча цца , каб паспе ць на цягн к

sputnik  n. (штучны) спадаро жнiк
sputter1  n. AmE пы рскi сл ны
sputter2  v. 1. плява цца, пы рскаць сл-

наю; sputter with anger плява цца ад зло сцi 
2. шыпе ць, сквірчэ ць; трашча ць; фы ркаць 
(пра матор); The fat was sputtering in the fry-
ing-pan. Сала сквірчэла на патэльнi.

sputum  n. med. сл на, макрόта
spy1  n. шпiён, та йны аге нт; разве дчык; 

а spy ring шпiёнская арганiза цыя; а police 
spy аге нт пал цыi; play the spy on smb. шпi-
ёнiць за кiм-н.

spy2  v. 1. (on) шпiёнiць; сачы ць, высо ч-
ваць, ціка ва ць; spy into other people’s affairs 
пранiка ць у чые -н. спра вы 2. lit. or fml заў-
важа ць, прыкмяча ць; I spy someone coming 
up the garden path. Я бачу, што нехта iдзе сю-
ды па садовай сцежцы.
spy out  phr.v. : ♦ spy out the land 
аца н ць абста вiны, разве даць сітуа цыю

spy fi ction  n. «шпiёнскi» дэтэкты ў
spyglass  n. падзо рная труба 
spy-in-the-sky  n. 1. паве траны 

шпiён 2. спадаро жнiк-шпiён

Sq (пісьмовае скар. ад Square) пло шча, пляц; 
6 Hanover Sq. пло шча Гано вер, дом 6

sq (пісьмовае скар. ад square) квадра тны; 10 sq 
cm 10 см2

squabble1  n. сва рка, ла янка; перапа л-
ка, спрэ чка з-за дро бязi 

squabble2  v. (about/over) спрача цца, 
свары цца, ла яцца з-за дро бязi

squad  n. аддзяле нне, кама нда, брыга -
да, гру па; an awkward squad узво д навабра н -
цаў; a fl ying squad нара д пал цыi; дзяжу рная 
палiцэ йская машы на; the drugs squad (апе-
раты ўная) гру па па барацьбе  з распаўсю  дж-
ваннем нарко тыкаў; a fi re-fi ghting squad па-
жа рная кама нда; a rescue squad выратава ль-
ны атра д; the Olympic squad алiмп йская 
кама нда

squad car  n. палiцэ йская машы на
squadron  n. mil. 1. эскадро н; ро та 

2. эска дра (ваенных караблёў) 3. эскадры лля 
(самалётаў) 

squadron leader  n. 1. BrE ма-
ёр авiя цыi 2. AmE камандз р эскадры ллi

squalid  adj. derog. 1. убо гi, мiзэ  рны, 
занядба ны; жабра цкi; squalid slums убо гiя 
трушчо бы; a squalid house занядба ны дом 
2. бры  дкі; н зкi, по  длы; а squalid rascal ня-
го  днiк, падлю га

squall1  n. 1. шквал; пары вiсты ве цер з 
дажджо м i сне гам; а thick squall шквал з гра- 
дам i мо крым сне гам; а white squall шквал 
без апа дкаў 2. infml сва рка, вэ р хал, гарм дар

squall2  v. гарлапа ніць, гарла ніць, мо ц-
на крыча ць

squally  adj. шква лiсты, шква льны, 
 бу р ны; squally weather дажджл вае надво р’е 
з ве трам; a squally wind пары вісты ве цер

squalor  n. гразь, бруд; занядба насць; 
убо ства, мiзэ рнасць; live in squalor and mis-
ery жыць у гра зi i гале чы

squander  v. (on) тра цiць; прамо т-
ваць, марнатра віць, прагу льваць; squander 
one’s energy рас тра чваць эне ргiю; squander 
one’s health (безразва жна) н шчыць здаро ўе

squanderer  n. манта ч, марнатра -
вец; гуля ка

square1  n. 1. квадра т; а solid square 
куб; bring a number to a square math. узво- 
дзiць у квадра т; The square of three is nine. 
Тры ў квадраце роўна дзевяці. 2. пло шча, 
пляц; Trafalgar Square Трафальга рская пло -
шча 3. навуго льнiк (для чарчэння) 4. infml, 
derog. мешчан н, рэтрагра д ♦ be on the 
square infml паво дзiць сябе  сумле нна; break 
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squares паруша ць прыня ты пара дак; out of 
square ко са; няпра вiльна 

square2  adj. 1. квадра тны; The room is 
6 metres square. Пакой на 6 квадратных 
метраў. 2. ро ўны, пра мы; The shelf isn’t 
square. Паліца вiсiць крыва. 3. справядл вы, 
сумле нны (пра ўчынкi); play a square iгра ць 
у адкры тую; give a square deal справядл ва 
дзе йнiчаць 4. ро ўны (пра лiк); all square з ро ў-
ным л кам (у гульнi) 5. infml мяшча нскi, кан-
серваты ўны, дапато пны; адста лы; square au-
dience кансерваты ўныя гледачы ; square mu-
sic традыцы йная му зыка 6. сы тны, шчо дры, 
бага ты ♦ а square meal шчо драя яда ; be 
square with all the world быць на ро ўных 
права  х з ус мi; be square with smb. расквi-
та  ц ца з кiм-н.

square3  v. 1. раб ць квадра тным або  
прамавуго льным; squared paper папе ра ў 
кле тку 2. упарадко ўваць, выро ўнiваць (раху-
нак, вынiк i да т.п.); square accounts with 
smb. разл чвацца з кiм-н. 3. дастасо ўваць; 
дастасо ўвацца; узгадня ць; пагадня цца; squa re 
one’s action by the law узгадня ць свае  дзе -
яннi з зако нам 4. узво дзiць у квадра т; вы-
знача ць пло шчу; square a circle вы лiчыць 
пло шчу кру га
square off  phr.v. разбiва ць на 
квадра ты
square up  phr.v. infml (with) раз-
лiчы цца, расплац цца (з кiм-н.)

square-built  adj. карчакава ты, кар-
жа кава ты; шыракапле  чы

square bracket  n. квадра тная 
 ду жка

square dance  n. амерыка нская 
кадры ля (танец)

squarely  adv. пра ма; look squarely in 
the face глядзе ць про ста ў во чы

Square Mile  n. the Square Mile 
BrE, infml «квадра тная м ля», Ло нданскi 
дзелавы  i фiна нсавы цэнтр

square-root  n. math. квадра тны 
 ко рань

square-shouldered  adj. шыра-
капле чы, плячы сты; з прамы мi пляча мi; з до б-
рай по стаццю

square-toed  adj. з тупы мi наса мi, 
тупано сы (пра абутак)

squash1  n. 1. sport сквош (гульня ў мяч) 
2. BrE фрукто вы напо й; orange squash аран-
жа д 3. ціскан на, таўкатня , нато ўп

squash2  n. кабачо к; гарбу з

squash3  v. 1. сцiска  ць, выцiска  ць; ду-
шы  ць, выду шваць; squash a lemon пры-
гатава ць лiмо  нны сок 2. уп хваць; уп хвацца; 
уц скваць; уцiска  цца; squash smb. into a car 
уц снуць каго -н. у машы ну 3. абраза ць 
(у размове), прымуша ць маўча ць; squash a 
rebellion душы ць паўста нне
squash up  phr.v. пацясн цца; 
You’ll have to squash up to make room for the 
others. Табе трэба будзе пасунуцца, каб даць 
месца iншым.

squashy  adj. мя ккi; мяс сты; squashy 
cushions узб тыя паду шкi; squashy pears пе-
распе лыя гру шы; squashy ground то пкае ме с-
ца; гра зкая зямля 

squat1  n. 1. сядзе нне на ку кiшках 
2. буды нак, заня ты самаво льна; самаво  льнае 
засяле нне

squat2  adj. derog. каржакава ты; мале нь-
кі; шыро кі; а squat building прыса дзiсты 
буды нак

squat3  v. 1. сядзе ць на ку кiшках; squat 
à la Japanaise сядзе ць па-япо нску (на пят-
ках); squat cross-legged сядзе ць па-турэ  цку 
2. самаво  льна сял цца на чужо  й або   дзяр-
жа  ўнай зямл ; засяля цца ў пусты  дом без 
дазв олу

squatter  n. 1. пасяле нец на незаня тай 
або  дзяржа ўнай зямл  2. AustralE скво тар; 
жывёлаво д

squaw  n. dated скво, iндыя нка (у Паў-
ночнай Амерыцы)

squawk1  n. пран злiвы крык; клёкат; 
куда хтанне; гагата нне, го гат

squawk2  v. 1. гагата ць; клeката ць; 
квахта ць, куда хтаць 2. infml, joс. гу чна ска р-
дзiцца, пратэстава ць

squeak1  n. пiск, віск; скрып; the 
squeak of a mouse мышы ны пiск; the squeak 
of wheels скрып ко лаў 

squeak2  v. 1. пiшча ць; скрыпе ць, рыпе ць 
2. вішча  ць, скавыта  ць 3. праціска  цца, пра-
ла  зіць; squeak into the fi nal прале зці ў фі-
нал сты

squeaky  adj. 1. пiскл вы, вiскл вы, 
вiскатл вы 2. скрыпу чы, рыпу чы, рыпл вы; 
squeaky boots бо ты са скры пам 

squeaky clean  adj. infml ве льмi 
чы сты; мара льна беззага нны

squeal1  n. 1. пран злiвы крык; в скат, 
вiск; the squeal of brakes скрып тармазо  ў 
2. infml дано с

squeal2  v. 1. пран злiва крыча  ць; вiш-
ча  ць, верашча ць, скавыта ць; squeаl in pain 
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крыча  ць ад бо  лю; squeаl with delight вiш-
ча  ць ад ра дасцi; squeаl like a pig вiшча ць як 
(рэ заная) свiння  2. (on) infml быць дано с-
чыкам, дано сiць 

squeamish  adj. 1. : feel squeamish 
нудз цца 2. далiка тны, разбо рлiвы; крыўдл-
вы; нерво вы 3. скрупулёзны; прынцыпо  вы, 
карэ ктны (пра прынцыпы, мараль i да т.п.); 
He’s very squeamish about honour. Ён вельмi 
прынцыповы ў пытаннях гонару.

squeeze1  n. 1. сцiска нне; по цiск (рукi); 
He gave my hand a squeeze. Ён пацiснуў мне 
руку. 2. вы цiснуты сок; а squeeze of lemon 
juice тро шкі вы цiснутага со  ку лiмо  на 3. цяс-
но та, цiскан на; таўкатня  4. ця жкасць, склада- 
нае стано  вiшча; а credit squeeze ця жкасцi з 
крэды там ♦ put the squeeze on smb. infml 
прыц снуць каго -н. 

squeeze2  v. 1. сцiска ць, ц снуць; вы цiс-
ка ць; выду  шваць; squeeze smb.’s hand мо цна 
сц снуць каму -н. руку ; squeeze one’s fi nger 
прышчам ць па лец; squeeze a tear вы цiснуць 
слязу ; squeeze money out of smb. вымага ць 
гро шы ў каго -н. 2. упiха ць, уцiска ць; уцiска ц-
ца; прац сквацца; squeeze one’s way through 
the crowd працiска цца праз нато ўп; squeeze 
one’s hand into a glove з ця жкасцю наця г-
ваць пальча тку ♦ squeeze smb. dry вы ціснуць 
усё з каго -н.
squeeze up  phr.v. : squeeze up 
against smb. прыц снуцца да каго -н.; Squeeze 
up a bit more! Пацяснiцеся крыху!

squeezer  n. сокавыцiска лка
squelch1  n. хлю панне, шлёпанне
squelch2  v. хлю паць, шлёпаць (па гра-

зi, вадзе)
squib  n. пета рда ♦ а damp squib BrE, 

infml няўда лы жарт; go off like a damp squib 
≅ з трэ скам правал цца

squid  n. zool. (pl. squid) кальма р
squidgy  adj. infml мя ккi, по рысты; 

a squidgy cakе по рысты торт
squiggle  n. крамзо лi, кара кулi; Is this 

squiggle supposed to be a signature? Гэтыя 
крам золi можна лiчыць подпiсам?

squint1  n. 1. касаво касць; have a bad 
squint быць мо цна касаво кiм 2. BrE, infml по- 
зiрк; have/take a squint зiрну ць, гля нуць

squint2  v. 1. BrE быць касаво кiм 
2. жму рыцца; касаву рыцца; глядзе ць ско са; 
We were squinting in the bright sunlight. Мы 
жмурылiся ад яркага сонечнага святла.

squinty  adj. касы ; have squinty eyes 
быць касаво кiм

squire  n. 1. паме шчык, сквайр 
2. Squire infml or hum. спада р (у зваротку)

squirm  v. 1. выгiна цца; ку рчыцца; 
squirm in agony ку рчыцца ў аго нii 2. паце п-
вацца, ку рчыцца сарамл ва; squirm under a 
reproach сц снуцца, пачу ўшы папро к

squirrel  n. вавёрка; а squirrel hat 
 ша п ка з вавёркi; а squirrel cage вавёрчына 
кле тка з ко лам 
squirrel away  phr.v. прыхо ў-
ваць, назапа шваць (што-н.)

squirt1  n. 1. сла бы, то нкi струме ньчык 
2. шпрыц; спрынцо ўка 3. infml наха бнiк, вы -
скачка

squirt2  v. 1. пы рскаць струме нем; бiць 
струме нем; squirt soda water into a glass ул ць 
со давай вады  ў шкля нку 2. спрынцава ць 
squirt out  phr.v. 1. infml налiва ць 
(з сiфона) 2. вык дваць струме нь, пы рскаць 
струме нем

SS (пісьмовае скар. ад Saints); SS Paul and Pe-
ter Church Свя  та-Петрапа ўлаўская царква 

St. (пісьмовае скар. ад): 1. Saint Святы  (у наз-
вах); St Paul’s (Cathedral) Сабо р Свято га 
 Па ўла 2. Street ву лiца; Regent St. Ры джэнт-
стрыт 3. AmE State штат

st (пісьмовае скар. ад stone) стоўн (14 фунтаў)
stab1  n. 1. уда р (нажом, кінжалам i 

да т.п.) 2. рапто ўны боль, уко л; пры ступ, 
рапто ўнае пачуццё; а stab of joy прыл ў ра- 
дасцi; а stab of guilt во стры боль вiны ; have 
a stab at smth./doing smth. infml спро ба 
зраб ць што-н. ♦ а stab in the back уда р у сп-
ну; здра днiцкi ўдар

stab2  v. 1. кало ць, ра нiць (кiнжалам, 
нажом i да т.п.) 2. (at) ты каць, то ркаць 
♦ stab smb. in the back усадз ць нож у сп ну; 
нане сцi здра днiцкi ўда р

stabbing  adj. пран злiвы, во стры; а 
stabbing pain ве льмі во стры боль; stabbing 
glare асляпля льнае святло  

stability  n. усто йлiвасць, стаб ль-
насць, трыва ласць

stabilize, BrE -ise  v. стабiлiзава  ць, 
станав цца стаб льным; stabilize the dollar 
стабiлiзава  ць курс до лaра

stabilizer, BrE -iser  n. стабiлiза тар
stable1  n. 1. ста йня, каню шня, хлеў 

2. ко нны заво д
stable2  v. ста вiць у каню шню, трыма ць 

у каню шнi
stable3  adj. усто йлiвы, трыва лы, мо ц-

ны, стаб льны; stable peace трыва лы мiр; sta-
ble currency усто йлівая валю та; I want a sta-
ble job. Мне патрэбна штатная пасада. 
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stableman  n. (pl. -men) ко нюх
stabling  n. каню шня, сто йла (для 

каня)
staccato  adj., adv. mus. стака та; stac-

cato rhythm ling. рэ зкі, кантра сны рытм
stack1  n. 1. стог (сена); тарпа , сц рта (са-

ломы) 2. ку ча, гру да; шта бель; a stack of 
books стоc кнiг 3. infml мно ства, бе злiч; a 
stack of time про цьма ча су 4. ко мiн (фа бры-
кi) 5. comput. «завіса нне» 6. pl. stacks кн ж-
ныя пал цы ♦ a stack of bones AmE ску ра ды 
ко сцi; stacks of the ready ≅ гро шай ку ры не 
клюю ць

stack2  v. 1. скла дваць у ку чу або  ў ко пы; 
стагава ць; stack logs into piles скла дваць дро- 
вы штабяля мi 2. infml (against) падтасо ў-
ваць; стасава цца; The cards were stacked 
 aga inst him. Усё было супраць яго. 3. эшалан-
раваць самалёты пе рад захо дам на паса дку 
♦ stack one’s opponent on his shoulders 
палажы ць апане нта на абе дзве лапа ткi

stadium  n. (pl. stadiums or stadia) 
стадыён

staff1  n. (pl. staffs or staves) dated or fml 
1. кiй, ля ска; жэ  рдка; падпо ра; walk with а 
staff хадз ць, абапіра ючыся на кiй 2. флаг-
што к 3. жазло , с мвал ула ды

staff2  n. 1. персана л, ка дры; be on the 
staff бы ць у шта це; cut down the staff ска-
рача ць шта ты; staff members супрацо ўнiкi 
(установы); the teaching staff наста ўнiкi; 
прафе сарска-выкла дчыцкi саста ў; the nurs-
ing staff сярэ днi медыцы нскi персана л 2. mil. 
штаб; the General Staff генера льны штаб 
♦ the staff of life lit. надзённы хлеб, гало  ўныя 
праду кты харчава ння

staff3  v. набiра ць ка дры, забяспе чваць 
персана лам, укамплекто  ўваць шта ты
staff up  phr.v. павял чваць штат; It 
was a well-staffed up hotel. Гэта быў добра 
ўкамплектаваны штатамi гатэль.

staffer  n. infml шта тны супрацо ўнік
staffi ng  n. ка дравае забеспячэ  нне, 

укамплектава нне ка драмі
staff nurse  n. мало дшая медсястра  

(у Вялікабрытаніі)
staff sergeant  n. старэ  йшы сяр-

жа нт, штаб-сяржа нт
stag  n. 1. але нь-саме ц 2. infml кавале р 

без да мы
stage1  n. 1. сцэ на, тэатра льныя пад мо ст-

кi; the front of the stage аванс цэ  на; up sta ge 
за дняя ча стка сцэ ны 2. the stage тэа тр, сцэна, 
тэатра льная дзе йнасць; драматы чнае ма ста ц-

тва; be/go on the stage быць/стаць ак цёрам; 
leave/quit the stage пак нуць сцэ ну; hold the 
stage не сыхо дзiць са сцэ ны (пра п’есу); 
быць цэ нтрам ува гi 3. арэ на, ме сца дзе яння; 
the stage of politics палi ты ч ная арэ на; work 
at the stage of literature працава ць на 
лiтарату рнай н ве

stage2  n. фа за, ступе нь, эта п; а stage of 
development ста дыя раз вiцця ; а stage of la-
tency med. iнкубацы йны перы яд; at this stage 
на да дзеным эта пе

stage3  adj. сцэн чны, тэатра льны; stage 
effects сцэн чныя эфе кты; stage lights агн  
 ра м пы; stage slang акцёрскi жарго н; а stage 
Englishman англiча нiн, як м яго  звыча йна 
пака зваюць на сцэ  не

stage4  v. 1. ста вiць п’е су; ста вiцца (пра 
п’есу); The play stages well. П’есa вельмi 
сцэнiчная. 2. арганiзо ўваць (паказ чаго-н.); 
здзяйсня ць; stage a show пака зваць шо у; 
stage a strike вы йсці на забасто  ўку 3. iнсцэн-
раваць (раман, навелу i да т.п.); stage an ac-
cident iнсцэн раваць няшча сны вы падак

stagecoach  n. пашто вая карэ та, 
дылiжа нс

stagecraft  n. драматург чнае май-
стэ рства; майстэ  рства рэжысёра або  акцёра

stage direсtion  n. 1. сцэн чная 
рэма рка 2. пастано ўка, рэжысу ра

stage director  n. тэатра льны 
рэжысёр

stage door  n. службо вы ўвахо д у тэ-
а тр; stage door Johnny прых льнiк актры сы 
(якi падпiльноўвае яе ля выхаду)

stage fright  n. хвалява нне пе рад 
вы хадам на сцэ  ну; страх пе рад гледача мi

stagehand  n. рабо чы сцэ  ны
stage-manage  v. 1. ста вiць 

(п’есу, оперу) 2. быць сва там (на вяселлi) 3. ар-
ганiзо ўваць, до бра падрыхто ўваць (iмпрэзу) 
4. працава ць памо чнiкам рэжысёра

stage-manager  n. памо чнiк 
рэжысёра

stage-struck  adj. захо плены тэа т-
рам; той, хто iмкне цца да тэатра  льнай дзе й-
насцi; She is stage-struck. Яна аж вар’яцее – 
так хоча стаць актрысаю.

stage whisper  n. тэатра льны шэпт, 
гу чны шэпт са сцэ  ны (каб пачулi гледачы)

stagger1  n. хiста нне; вага нне; He set off 
with a stagger. Ён крануўся з месца хiстаю-
чыся.

stagger2  v. 1. хiста цца, iсц  хiста ючыся; 
He staggered to his feet. Ён ледзь устаў. 
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2. вага цца, быць нерашу чым, выкліка ць сум-
не ннi 3. ашаламля ць; узруша ць; I was stag-
gered to hear the news. Я быў узрушаны, калi 
пачуў навіны. 4. размярко ўваць; склада ць 
рухо мы графiк; The work is staggered in three 
shifts. Работа разбiта на тры змены.

staggering  adj. 1. няўсто йлiвы; як  
хiста  ецца, калыва  ецца, вага  ецца 2. ашалам-
ля  льны, агро мністы, дз ўны; a staggering 
achievement надзвыча йнае дасягне нне

staging  n. 1. пастано ўка (п’есы); 
iнсцэнiро  ўка (рамана) 2. падмо  сткi; рышта-
ва  нне

staging post  n. стая нка, эта п 
(у час падарожжа) 

stagnant  adj. 1. стая чы, за тхлы, 
засто йны (пра ваду) 2. ко сны, iне ртны; Busi-
ness was stagnant last month. У мiнулым ме-
сяцы справа не зрушылася з месца.

stagnate  v. 1. засто йвацца (пра ваду); 
загнiва ць 2. быць iне ртным, ко сным; stag-
nate in ignorance закасне ць у не вуцтве 

stagnation  n. 1. засто й, ко снасць, 
стагна цыя; stagnation of production засто й у 
вытво рчасцi; fall into stagnation дайсц  да 
стагна цыi 2. med. засто й крыв , вяно зны 
засто й

stag party  n. BrE халасця цкая ве-
чары нка, вечары нка без жанчы н

stag(е)y  adj. тэатра льны, сцэн чны; 
паказны , афектава ны; The room was decorat-
ed with stagy opulence. Пакой быў убраны з 
вялікай паказухаю.

staid  adj. цвяро зы; разва жлiвы; пава  ж-
ны; He was rather a staid gentleman. Ён быў 
разважлiвым джэнтльменам.

stain1  n. 1. пля ма; а stain remover сро -
дак для вывядзе ння пля маў 2. цень, га ньба; 
the stain upon his honour цень на яго   рэпу-
та цыі 3. фа рба; пратра ва; фарбава  льнiк

stain2  v. 1. пэ цкаць; пэ цкацца; пля мiць; 
псава ць; псава цца; stuff that doesn’t stain 
easily няма ркi матэрыя л 2. fml га ньбiць, пса-
ва ць (рэпутацыю, імя i да т.п.); stained with 
vice по ўны зага н 3. фарбава ць, мары ць 
(драўнiну), прап тваць (падлогу); He stained 
the wood dark brown. Ён прамарыў драўнiну 
карычневай фарбай.

stained glass  n. вiтра жнае шкло, 
каляро вае шкло; stained glass windows вi-
тражы 

stainless  adj. 1. незапля млeны; stain-
less knives нажы  з нержаве йкі 2. бездако рны, 

сумле нны; а stainless reputation бездако рная 
рэпута цыя

stainless steel  n. нержаве ючая 
сталь

stair  n. 1. прысту пка, ступе нька 2. pl. 
stairs ле свiца; схо  ды; moving stairs эскала -
тар; а fl ight of stairs ле свiчны пралёт; wind-
ing stairs пажа рная ле свiца; at the foot of the 
stairs на н жняй пляцо ўцы (лесвiчнай клет-
кi); go down/up stairs спуска цца/уздыма цца 
па ле свiцы ♦ below stairs BrE, dated у ку хнi, 
сяро д прыслу  гi

staircase  n. ле свiца (у будынку), схо -
ды, ле свiчная кле тка; a corkscrew/spiral/win d-
ing staircase вiты я схо ды; a principal stair-
case пара дная ле свiца

stairway  n. ле свiца, схо ды
stairwell  n. ле свiчная кле тка
stake1  n. 1. кол, слуп, ты чка, сто йка; set/

drive stakes AmE сял цца на (пастая  ннае) 
 ме с ца жыха рства; move/pull up stakes AmE 
перасяля цца, здыма цца з ме сца; be burnt at 
the stake быць спа леным жывы  м (як па ка-
ранне) 2. pl. stakes ста ўка, закла д, ры зыка; 
play cards for stakes iгра ць у ка рты на гро- 
шы; play for high stakes рызыкава ць ус м 
♦ be at stake быць паста ўленым на ка  рту; 
зна хо дзіцца пад пагро заю; lay down/set 
smth. at (the) stakes ста вiць што-н. на ка  рту, 
рызыкава ць чым-н.

stake2  v. 1. (on) раб ць ста ўку, ста вiць на 
ка рту; I stake my reputation on his honesty. За 
яго сумленнасць я ручаюся сваiм добрым 
імем. 2. загаро джваць, абгаро джваць; We 
staked the newly planted trees. Мы абгарадзiлi 
калочкамi маладзенькiя дрэўцы. 
stake out  phr.v. назiра ць за пэ ўным 
уча сткам; AmE, infml назнача ць (асабліва па-
лiцэйскага) на пэ ўны ўча стак пра цы

stakeout  n. палiцэ йскi нагля д; палiцэ й-
скi пост

stalactite  n. сталакты т
stalagmite  n. сталагм т
stale1  adj. 1. нясве жы, няно вы; чэ  рствы; 

stale bread чэ рствы хлеб; stale air за тхлае 
паве тра; stale water гнiла я вада ; stale meat 
мя са з душко м 2. стары , зб ты, шабло нны; a 
stale compliment по шлы камплiме нт; а stale 
joke стары  анекдо т 3. сто млены; go stale 
sport ператрэнiрава цца; стра  цiць спарты ў-
ную фо рму

stale2  v. тра цiць навiзну , старэ ць; зно ш-
вацца; станав цца нясма чным, вычыха цца 
(пра пiва, віно i да т.п.)
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stalemate1  n. 1. мат (пра шахматы) 
2. мёртвая кро пка; бязвы хаднае стано вiшча, 
туп к; break the stalemate знайсц  вы йсце з 
тупiка ; be at a stalemate быць на мёртвай 
кро пцы

stalemate2  v. ста віць у бязвы хаднае 
стано вішча, заганя ць у туп к; Negotiations 
have been stalemated. Перамовы зайшлі ў 
тупік.

stalk1  n. 1. сцябло ; чарано к; пладано жка 
2. но жка (кiлiшка); а cabbage stalk качары ж-
ка, хра пка

stalk2  v. 1. падкрада цца, падкра двацца; 
выціко ўваць; stalk a deer высо чваць але ня; 
stalk a criminal прасле даваць злачы нца 
2. кро чыць, ступа ць 3. fml распаўсю джвацца, 
распаўза цца; Fear stalks the town at night. 
Ноччу страх апаноўвае горад. 

stalker  n. паляўн чы, ло ўчы
stall1  n. 1. сто йла; ста йня, хлеў 2. ларо к, 

кiёск, ша пiк; пала тка (на кiрмашы) 3. pl. the 
stalls BrE партэ р (у тэатры) 4. pl. stalls eccl. 
ме сцы на кл расе для пе ўчых i духаве нства 
5. каб на; а shower stall душава я каб на 
6. заглушэ нне мато ра (машыны)

stall2  v. 1. спыня ць; спыня цца; сто  па-
рыць; засто парыцца; The car stalled at the 
roundabout. Машына спынiлася каля каль-
цавой развiлкi. 2. ув льваць, ухiля цца (ад 
чаго-н.); Stop stalling and give me an answer! 
Перастань выкручвацца i дай мне адказ! 
3. гло хнуць, заглуша ць, заглу шваць (рухавiк) 

stall-holder  n. BrE улада льнiк 
кiёска, ша пiка i да т.п.

stallion  n. agr. жарабе ц, жарабо к
stalwart  adj. 1. fml мо цны, ду жы, 

мажны  2. му жны, сто йкi, рашу  чы; а stalwart 
will непах сная во  ля; а stalwart knight ад-
ва  жны ры цар

stamen  n. bot. тычы нка
stamina  n. 1. жыццёвая с ла; жыву -

часць 2. сто йкасць, выно слiвасць, трыва -
ласць, цягав тасць; moral stamina мара льная 
сто йкасць; lack stamina быць сла бым, не-
выно слiвым

stammer1  n. заiка нне; мармыта нне; He 
has always had a slight stammer. Ён заўжды 
крыху заiкаўся.

stammer2  v. 1. заiка цца, запiна цца; 
stammer from excitement заiка цца ад хва ля-
ва  ння; stammer over a word запну  цца на 
як м-н. сло ве 2. вымаўля ць з зап нкаю, мар-
мы та ць; He stammered out apologies. Ён пра-
мармытаў словы прабачэння.

stammerer  n. за ка; мармыту н
stamp1  n. 1. (таксама postage stamp) 

fml пашто вая ма рка; an 18p stamp ма рка за 
18 пе нсаў; collect stamps збiра ць ма ркi 
2. (таксама trading stamp) «прэмiя льная» 
ма рка (якая дадаецца да тавару, а пасля 
абменьваецца на iншы тавар) 3. штэ мпель, 
штамп; пяча  тка 4. ту пат, ту панне, тупан на 
5. fml кляймо , след, адб так; прыкме та; the 
stamp of truth след пра ўды; set a stamp 
upon smth. пак нуць след на чым-н.; He 
bears the stamp of breеding. У iм адчуваецца 
выхаванне. 6. fml род, сорт, тып, склад; гату -
нак; men of that stamp лю дзi тако га скла ду

stamp2  v. 1. ту паць (наго й), тапта ць, 
трамбава ць; stamp smth. fl at растапта ць 
што-н.; stamp in anger ту паць нага мi ад зло с-
цi; stamp the snow from one’s boots абіва ць з 
абу тку снег 2. ста вiць пяча тку, штампава ць; 
stamp a passport ста вiць пяча тку ў па ш пар-
це 3. прыкле йваць, накле йваць ма ркi; I en-
close a stamped addressed envelope for your re-
ply. Я ўкладваю канверт з маркамi i маiм ад-
расам вам для адказу. 4. захо  ўваць, запамi-
на  ць; The date is forever stamped in her 
memory. Гэты дзень захаваўся ў яе памяцi 
назаўсёды. 5. характарызава ць; This achieve-
ment stamps her as a genius. Гэтае дасягненне 
сведчыць аб яе генiяльнасцi.
stamp out  phr.v. 1. зато птваць 
(агонь) 2. выкараня ць, вынiшча ць; stamp out 
epidemics лiквiдава ць эпiдэ мii; stamp out a 
rebellion задушы ць паўста нне

stamp collector  n. фiлатэл ст, 
калекцыяне р пашто вых ма рак

stamp duty [n. ге рбавы збор 
(у Брытаніі)

stamped addressed envelope 
 n. BrE канве рт з ма ркамі і з адваро т-
ным а драсам

stampede1  n. 1. пан чны страх 
2. пан чныя ўцёкi, стых йны ма савы рух; 
There was a stampede from the burning house. 
Усе кінуліся ўцякаць з палаючага дома.

stampede2  v. 1. к дацца ўрас сып-
ну ю, бег чы ў па нiцы; выкліка  ць па нiку 
2. прымуша ць, змуша ць (пагрозамi, угаво ра-
мі i да т.п.); stampede smb. into doing smth. 
прымуша ць каго -н. зраб ць што-н.

stamping ground  n. infml 
улюбёнае ме сца; It is his favourite stamping 
ground. Ён тут увесь час швэндаецца.

stance  n. 1. по за; сто йка; а left-hand 
stance левабако вая сто йка (у боксе); а threat-
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ening stance пагро злівая по за 2. (on) паз цыя, 
устано ўка; а moralizing stance маралiзава н-
не; а self-interested stance эгаiсты чная паз-
цыя; What’s your stance on corporal punish-
ment? Як вы ставiцеся да смяротнага пака-
рання?

stanch  v. = staunch
stanchion  n. fml падпо рка, сто йка; 

слуп, кало на
stand1  n. 1. паз цыя; по гляд; take a 

stand on smth. займа ць паз цыю адно сна 
чаго -н.; make a stand for smth./smb. адсто й-
ваць што-н./каго -н. 2. супрацiўле нне; абаро  -
на; the last stand апо шняя л нiя абаро ны; 
а goal-line stand sport абаро на л нii варо т 
3. падста ўка; ве шалка; а coat-and-hat stand 
ве шалка-стая к; аn umbrella stand падста ўка 
для парасо  наў; а conductor’s stand дыры-
жо  р скi пульт 4. кiёск, ларо к; а fruit stand 
пала тка для про дажу садав ны 5. трыбу на 
(на скачках); play to the stands iгра ць на 
гледача  6. ка федра, трыбу на 7. стая нка для 
машы н (якiя чакаюць пасажыраў) 8. theatre 
прыпы нак у як м-н. ме сцы для гастро  льных 
пака заў; а one-night stand аднадзённыя 
гастро лi 9. ме сца для све дак у судзе  

stand2  v. (stood) 1. стая ць; знахо дзiцца 
(у якiм-н. стане); stand alone не мець прых ль-
нікаў; не мець ро ўнага; stand by smb. пад-
тры млiваць каго -н.; stand fi rm стая ць на сва м; 
stand on one’s hands/head стая ць на рука х/
галаве ; стая ць дагары  нага мі; My hair stood 
on end. У мяне валасы сталi дыбам. 2. мець 
вышыню ; He stood six feet. Ён меў рост 
шэсць футаў. 3. ста вiць, размяшча ць; stand 
smth. on its head перавapо чваць што-н. 
дагары  нага мi 4. застава цца (у якiм-н. 
стане); stand idle не працава ць (пра ста-
нок); stand for smth. азнача ць што-н.; пад-
тры м ліваць 5. цярпе ць, трыва ць, вытры млi-
ваць; stand one’s ground не здава цца 6. ча ста-
ва ць; фундава ць 7. быць кандыда там ♦ stand 
a chance мець ша нец; stand trial стая ць пе -
рад судо м; it stands to reason усё я сна, 
зразуме ла; stand on one’s own/two feet/legs 
жыць самасто  йна/без анія  кай дапамо гi
stand apart  phr.v. трыма цца 
 асо бна; быць наво  дшыбе 
stand aside  phr.v. = stand apart
stand back  phr.v. адступ цца, 
адысц , не браць удзе л; I must stand back from 
my day-to-day business. Я павiнен адклю чыц-
ца ад штодзённай працы. 

stand by  phr.v. 1. быць безудзе ль-
ным назiра льнiкам; How can you stand by and 
let your son ruin himself! Як ты можаш быць 
абыякавай да таго, што твой сын губiць сябе! 
2. быць напагато ве; stand by for further in-
structions чака ць дале йшых указа нняў 
stand down  phr.v. уступа ць 
(сваё) ме сца; дава  ць каму  -н. даро гу; If you 
want the job, I’ll stand down. Калi табе па-
трэбна гэтая праца, я саступлю.
stand in  phr.v. замяшча ць (ка-
го-н.); быць у даве ры
stand off  phr.v. 1. трыма цца на 
адле гласцi; застава  цца ўбаку   2. быць не пры-
сту пным, нявет лiвым; stand off from one’s 
friends не мець бл зкiх сябро ў 3. звальня ць 
(з працы) 
stand out  phr.v. 1. выступа ць; 
вылуча цца, вытырка цца, адро знiвацца; He 
stood out from the rest of the team. Ён вылу-
чаўся сярод усiх членаў каманды. 2. вытры м-
ліваць, высто йваць; stand out a storm вы -
тры маць бу ру; не саступа ць, быць прынцыпо -
вым; stand out for one’s claims трыма цца 
сва х патрабава нняў
stand up  phr.v. 1. устава ць 2. вы-
тры млiваць, не паддава цца; stand up for 
smth. заступа цца, абараня ць, адсто йваць што-н.

standard1  n. 1. станда рт, ме рка, но р-
ма; узро вень; set high standards устана ў лі-
ваць высо кi ўзро вень; up to standard на ад-
паве дным узро ўнi 2. сцяг, штанда р; the royal 
standard карале ўскi штанда р

standard2  adj. 1. станда ртны, тыпо -
вы; звыча йны 2. як  адпавяда  е прыня тай но р-
ме; унармава ны (пра мову); standard English 
англ йская лiтарату рная мо ва

standard-bearer  n. fml 1. сця-
гано сец 2. кiраўн к ру ху, л дар, правады р

standartization, BrE -isation  
n. стандартыза цыя, нармалiза цыя

standardize, BrE -ise  v. стан дар-
тызава ць, нармалiзава ць

standard lamp  n. BrE таршэ р
standard of living  n. жыц цё-

вы ўзро вень
standard time  n. паясны  час; 

дэкрэ тны час
standby  n. (pl. standbys) надзе йны 

чалаве к, надзе йная апо ра; have smth. as a 
standby мець што-н. на ўся кi вы падак ♦ on 
standby у ста не баяво й гато ўнасцi

standfast  adj. надзе йны, нязме нны, 
трыва лы
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stand-in  n. 1. заме на 2. дублёр 
(у кiно)

standing1  n. 1. рэпута цыя, стано віш-
ча, аўтарытэ т (у грамадстве); a scientist of 
high standing навуко вец высо кага кла са 
2. пра ця гласць, даўжыня ; a tradition of long 
standing да ўняя трады цыя

standing2  adj. 1. стая чы; standing 
corn хлеб на кo рaнi; give a standing ovation 
мо цна апладз раваць (стоячы) 2. sport у сто й-
цы; а standing jump скачо к з ме сца 3. паста- 
я  нны, ста лы; бесперашко  дны; а standing 
dish дзяжу рная стра ва; звыча йная тэ ма; 
а stan ding set theatre адна  дэкара цыя (для 
ўсёй п’есы); a standing joke дзяжу рны жарт

standing room  n. стая чае ме сца, 
ме сца для cтая ння; standing room only бiле -
ты то лькi на стая чыя ме сцы (аб’ява)

standoffi sh  adj. infml няве тлiвы, 
су х ; стры маны; be standoffi sh with smb. ста- 
вiцца да каго -н. су ха

standpoint  n. пункт гле джання, 
пункт по гляду; from a practical standpoint з 
практы чнага пу нкту гле джання

St Andrew’s Day  n. Дзень Свя-
то га Андрэ я (нацыянальнае свята Шат-
ландыi, 30 лістапада)

standstill  n. засто й, бяздзе йнасць; 
по  ўнае спыне  нне; come to a standstill спы-
н цца

stand-up  adj. стая чы; а stand-up col-
lar стая чы каўне рык; have a stand-up meal е с-
цi сто ячы, на хаду ; а stand-up fi ght кула чная 
бо йка; а stand-up comic эстра дны ко мiк; 
а stand-up piece AmE выступле нне ў прамо й 
перада чы (на тэлебачаннi)

stank  past → stink2

stanza  n. poet. страфа ; а ballad stanza 
бала дная страфа 

staple1  n. 1. сашчэ  пка 2. tech. кля мар, 
скрэ па

staple2  n. гало ўны праду кт га ндлю; га-
ло ўныя праду кты харчава ння 2. гало ўны эле-
ме нт, гало ўная ча стка (чаго-н.); су тнасць (ча-
го-н.); the staple of the diet гало ўны праду кт 
для дые ты; the staple of the language асно ва 
мо вы

staple3  adj. гало ўны; staple crops гало ў-
ныя сельскагаспада рчыя культу ры

stapler  n. стэ плер, сашчэ пнік
star1  n. 1. зо рка, зара ; аn evening star 

вячо рка, вечарн ца; a morning star зара нка; 
a shooting star зн чка; He stays at fi ve-star ho-
tels. Ён жыве ў найлепшых пяцізоркавых 

гатэлях. 2. до ля, лёс; be born under a lucky 
star нарадз цца пад шчасл вай зо ркай; You 
may thank your stars. Можаш дзякaваць Богу. 
3. зо рка экра на, лiтарату ры i да т.п.; a star 
turn гало ўны ну мар прагра мы ♦ see stars 
infml : I saw stars. У мяне з вачэй iскры пасы-
палiся; bless my stars! бо жа ты мой! вось 
табе  i на!

star2  v. 1. адзнача ць зо рачкай (у друку) 
2. iгра ць гало ўную ро лю; She starred in a new 
fi lm. Яна выконвала галоўную ролю ў новым 
фiльме. 3. усе йваць зо ркамi; The sky was 
starred. Неба было ўсыпана зоркамі.

starboard  n. пра вы борт
star-bright  adj. poet. я ркi як зо рка
starch1  n. 1. крухма л 2. pl. starches 

крухма лістыя праду кты
starch2  v. крухма лiць
starchy  adj. 1. накрухма лены; крухма -

лiсты 2. infml чапуры сты, начапу раны, надзь-
му ты; шту чны

star-crossed  adj. lit. нешчасл вы, як  
нарадз ўся пад нешчасл вай зо ркай

stardom  n. вяду чае стано вiшча зо ркi 
ў тэ атры, кiно ; reach stardom стаць зо ркаю

stare1  n. здз ўлены або  п льны по зiрк; 
give smb. a stare гля нуць на каго -н. са здзiў-
ле н нем; вы лупіць во чы на каго  -н.; вы лупіцца

stare2  v. 1. п льна глядзе ць, утарo пiцца; 
make people stare здзiўля ць каго -н.; stare 
into smb.’s eyes п льна глядзе ць каму  -н. у во -
чы; stare into space глядзе ць i нiчо га не ба -
чыць 2. к дацца ў во чы 3. зе ўраць, выступа ць 
(на фоне чаго-н.); Rows of empty windows 
stared from the house. Дом зeўраў радамi 
пустых вокнаў. ♦ stare smb. into confusion 
збянтэ жыць каго -н. п льным по зiркам; stare 
smb. in the face дзёрзка глядзе ць на каго -н.; 
Ruin stared him in the face. Яму пагражала 
галеча.
stare down  phr.v. BrE прыму сiць 
каго -н. апусц ць во чы, збянтэ жыць каго -н.; 
stare down a stranger вылу плiвацца на не-
знаёмага
stare out [phr.v. BrE = stare down

starfi sh  n. zool. (pl. starfi sh) марска я зо рка
stargazer  n. infml астро лаг; астра-

но м; зорканазіра льнік
stark1  adj. 1. пусты , го лы; пану ры; суро -

вы; The hills stood stark against the sky. Па-
ну рыя горы вымалёўваліся на фоне неба. 
2. по ў ны, абсалю тны; in stark contrast у по ў-
ным кантра сце; stark discipline жо рсткая 
дысцыпл на
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stark2  adv. зус м, ца лкам; stark naked 
зус м го лы 

starkers  adj. BrE, infml го лы, у чым 
ма цi нарадз ла

starkly  adv. 1. рэ зка, рашу  ча, кру та 
2. я ўна, пра ма; The black rocks stood out stark-
ly against the sky. Чорныя скалы рэзка вылу-
чалiся на фоне неба.

starless  adj. бяззо рны; а starless night 
бяззо рная ноч

starlet  n. бу дучая зо рка (пра маладую 
актрысу)

starlight  n. святло  зо рак; He walked 
home by starlight. Ён ішоў дамоў, а над гала-
вою – зоркі.

starling  n. zool. шпак
starry  adj. зо рны; усе яны зо ркамі; star-

ry eyes прамян стыя, я сныя во чы
Stars and Stripes  n. the Stars 

and Stripes нацыяна льны сцяг ЗША
start1  n. 1. пача так; at the start пачатко ва, 

на пача тку; from start to fi nish з пача тку да 
канца ; make a fresh start пача ць yсё на нава 
2. старт, ад’е зд, адлёт (самалёта); make an 
early start ра на адпра вiцца 3. уздры гванне, 
штуршо к; give smb. a start напало хаць каго -н. 
♦ by/in fi ts and starts час ад ча су, ча сам, уры ў-
камi

start2  v. 1. пачына ць; пачына цца; start up 
a swimming club адкрыва ць клуб для заня т-
каў па пла ванні 2. прыво дзіць у рух; start a 
machine заво дзіць мато р; start a quarrel вы-
кліка  ць сва  рку; start (on) а bottle адкарка-
ва ць бутэ льку 3. ру хацца з ме сца, адпраўля  ц-
ца 4. уздры гваць; здры гвацца ♦ to start with 
перш-на перш, пачына ючы з
start back  phr.v. адско кваць наза д; 
He started back in fear. Ён ад страху адскочыў 
назад.
start in  phr.v. (on) 1. бра цца (за 
якую-н. справу); start in on homework бра ц-
ца за ўро кi 2. крытыкава ць, ла яць 
start off  phr.v. infml 1. (with) пачы-
на  ць гавары ць; пачына цца; The dictionary 
starts off with the letter А. Слоўнiк пачы на ец-
ца з лi та ры А. 2. (on) прымуша  ць гавары  ць 
не сцi ха  ю чы, «заво дзіць» каго -н.
start out  phr.v. 1. выпраўля цца ў 
даро гу 2. збiра цца зраб ць што-н.; He started 
out to write a book. Ён пачаў пiсаць кнiгу.
start up  phr.v. 1. узнiка ць (не ча-
кана), з’яўля цца 2. ху тка расц ; New houses 
are starting up in our district. У нашым раёне 
хутка вырастаюць новыя дамы. 3. пачына ць; 
start up a conversation распача ць размо ву

starter  n. 1. sport ста ртар; удзе льнiк 
(спаборнiцтва) 2. дыспе тчар; памо чнiк 
рэжысёра 3. tech. пускавы  прыбо р, ста ртар 
4. пе ршая стра ва; What would you like as a 
starter? Што б ты хацела на першае? ♦ for 
starters infml перш-на перш, для пача тку

starter home  n. першапачатко вае 
жыллё для маладо й сям’ 

starting point  n. (for) зыхо дны 
пункт; We’ll take this as the starting point for 
our discussion. Мы зробiм гэта зыходным 
пунк там нашай дыскусii.

starting post  n. sport ста ртавая 
ме тка

starting price  n. зыхо дная цана  
(на аўкцыёне); ста ртавая цана  (на скачках)

startle1  n. спало х, перапу д, пярэ палах 
startle2  v. пужа ць, пало хаць; He had a 

startled look on his face. У яго быў перапало-
ханы выгляд.

startling  adj. надзвыча йны, дз ўны, 
нечака ны, ашаламля  льны; startling results 
над звыча йныя вы нiкi; startling news аша-
лам ля льная навiна 

starvation  n. го лад, галада нне; vita-
min starvation недахо п вiтам наў; а starva-
tion diet гало дная дые та; starvation wages 
жабра цкая зарпла та

starve  v. 1. галада ць, цярпе ць го лад; 
памiра ць з го ладу; starve to death памiра ць 
гало днай сме рцю 2. мары ць го ладам; мець 
недахо п (чаго-н.) 3. infml (for) пра гнуць, 
жада ць, памiра ць ад жада ння; The child is 
starving for affection. Дзiцяці не хапае пяшчо-
ты. 4. infml прагалада цца; starve smb. into 
smth. /doing smth. прымуша ць каго -н. зраб ць 
што-н., замары ўшы го ладам; What’s for din-
ner? I’m starving. Што на абед? Я згаладаўся. 
♦ be starved of sleep ве льмі хаце ць спаць
starve down [ phr.v. го ладам зму -
сіць зда цца
starve out  phr.v. = starve down

stash1  n. infml 1. патайны  запа с; а stash of 
narcotics схава ныя нарко тыкi 2. тайн к, па-
тайн к

stash2  v. infml хава ць, прыхо ўваць
state1  n. 1. стан, стано  вiшча; а state of 

depression стан дэпрэ  сii; а state of mind 
настро й; а state of the facts факты чны стан 
спра вы; а state of health стан здаро ўя; get 
into a state infml расхвалява цца 2. по мпа, 
пара днасць; state apartments пара дныя па-
ко i; а state call infml афiцы йны вiз т; the state 
coach карале ўская пара дная карэ  та; а state 
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occasion урачы сты вы падак; of state урачы с-
ты ♦ lie in state ляжа ць на по куці, быць вы -
стаўленым для развiта  ння (пра нябожчыка); 
live in great state жыць раско шна

state2  n. 1. дзяржа ва; а federal state федэ-
ра льная дзяржа ва; an aggressor state дзяржа- 
ва-агрэ сар; the State Department дзяржа ўны 
дэпарта мент, мiнiстэ  рства заме жных спраў 
(ЗША) 2. дзяржа ўны апара т; дзяржа ўная ўла -
да; Church and State царква  i дзяржа ва 
3. штат; the State of Texas штат Тэха с; the 
States infml Шта ты (ЗША)

state3  adj. 1. дзяржа ўны; state service 
дзяржа  ўная слу  жба; a state boundary дзяр-
жа ў ная мяжа ; a state treaty дзяржа ўная дамо- 
ва; a state prisoner палiты чны зняво лены 
2. як  нале жыць шта ту; a State legislature 
заканада ўчы о рган шта та; a State prison 
турма  шта та (ЗША); a State fl ower/bird/tree 
кве тка/пту шка/дрэ ва як эмбле ма яко га-н. шта- 
та (ЗША)

state4  v. 1. заяўля ць, фармулява ць; state 
one’s views выка зваць свой по гляд; state an 
account дава ць справазда чу 2. канстатава ць, 
сцвярджа ць 3. дакла дна вызнача ць; устана ў-
лiваць; at stated intervals праз вы значаныя 
праме жкi ча су; work at hours stated працава ць 
у прызна чаны час; a stated salary цвёрды 
акла д

statehood  n. fml ста тус дзяржа вы, 
дзяржа ўнасць; independent statehood дзяржа ў-
ная незале жнасць; be granted statehood 
надава ць ста тус дзяржа ўнасці

stateless  adj. 1. пазба ўлены дзяржа ў-
насцi 2. як  не ма е грамадзя нства; беспадда -
ны; a stateless person law асо ба без грамадзя н-
ства, апатры д, апал д

stately  adj. 1. вял касны, ве лiчны; пы ш-
ны, узнёслы 2. го рды, ганары сты; with state-
ly grace ве лiчна

stately home  n. BrE старажы  тны 
дом або  за мак паме шчыка, як  ўяўля е гi-
стары чны iнтарэ с

statement  n. 1. зая ва, сцвярджэ  нне, 
дэклара цыя, канстата цыя; a formal state-
ment афiцы йная зая ва; an inaugural state-
ment усту пная дэклара цыя; make a statement 
раб ць зая ву 2. вы пiска раху нку (у бан ку) 
3. fml выка званне; Clearness of statement is 
mo re important than beauty of language. Яс-
насць выказвання важнейшая за прыго жыя 
словы.

state of affairs  n. стан спраў
state of mind  n. настро й, 

псіхалаг чны стан

state of the art  adj. дася гнуты, 
рэ а льны; укаранёны; state of the art com-
mercial computers камп’ю тары, як я выпус-
ка юцца ў прамысло вым машта бе

stateroom  n. 1. пара дная за ла 2. асо б-
ная каю та (на караблi)

state’s evidence  n. law све дка 
абвiнава чвання

statesman  n. (pl. -men) дзяржа ўны 
дзе яч, пал тык

statesmanship  n. майстэ рства 
кiрава ць дзяржа вай

stateswoman  n. (pl. -women) 
дзяржа ўная, паліты чная дзяя чка

statewide  adj. у машта бе шта та 
(ЗША)

static1  n. атмасфе рныя перашко ды (пра 
радыё)

static2  adj. нерухо мы, нязме нны; ста-
цыяна рны, статы чны; a static tone ling. рo ў-
ны тон; a static stress ling. статы чны на ціск

statics  n. 1. ста тыка; statics of fl uids 
гiд раста тыка 2. атмасфе рныя перашко ды (пра 
радыё)

station1  n. 1. ста нцыя, цэнтр, пункт; 
a life-boat station выратава льная ста нцыя; 
a fi lling station бензакало нка; a dressing sta-
tion перавя зачны пункт; a central station 
электраста нцыя; AmE пашто вае аддзяле нне 
2. вакза л, чыгу начная ста нцыя 3. mil. ба за 
4. прыпы нак (на дарозе); Get out аt the next 
station. Выходзьце на наступным прыпынку. 
5. fml грама дскае стано вiшча, ста тус; a woman 
of high station высокапаста ўленая да ма 
6. AustralE па ша для аве чак  

station2  v. накiро ўваць на ме сца пра цы, 
размяшча ць, вызнача ць паз цыю (для войс-
ка); station oneself размяшча цца; Their regi-
ment was stationed in Cyprus. Iх полк стаяў на 
Кiпры.

station agent  n. AmE = station-
master

stationary  adj. нерухо мы; remain 
stationary застава цца нерухо мым 2. нязме н-
ны, стацыяна рны, стаб льны; a stationary 
temperature усто йлiвая тэмперату  ра

stationer  n. гандля р канцыля рскiмi 
тава рамi; a stationer’s магаз н канцыля рскiх 
тава раў

stationery  n. канцыля рскiя тава ры; 
stationery expenses канцыля рскiя расхо ды; 
a box of stationery пашто вы набо р
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stationmaster  n. BrE нача льнiк 
вакза ла, ста нцыi

station wagon  n. AmE = estate 
car

statistical  adj. статысты чны; statis-
tical evidence статысты чны до каз

statistician  n. статы ст
statistics  n. pl. статы стыка; popula-

tion statistics дэмаграф чная статы стыка
statuary  n. fml збор скульпту р, 

скуль пту рная гру па; fi ne ancient pieces of sta-
tuary цудо ўныя ўзо ры анты чнай скульпту ры

statue   n. ста туя; a statue in 
marble ста туя з ма рмуру; the Statue of Lib-
erty Ста туя Свабo ды (ЗША); cast a statue 
высяка ць ста тую; erect a statue узво дзiць ста- 
тую

statuesque  adj. fml ве лiчны, ману-
мен та льны; statuesque beauty клас чная пры-
гажо сць

statuette  n. статуэ тка
stature  n. 1. fml го днасць, я касць; зна-

чэ нне; аўтарытэ  т 2. рост, вышыня ; of short 
stature н зкага ро  сту; a man of remarkable 
moral stature чалаве к высо кiх мара льных 
 я касцей

status  n. ста тус, грама дскае стано  -
вiшча; a rise in status прасо ўванне па грама д-
скай ле свіцы; a status seеker пра гны да сла  -
вы чалаве к, славалю б

status quo  n. лацін. ста тус-кво, 
iсну ючае стано вiшча

statute  n. 1. стату т, заканада ўчы акт; 
дэкрэ т; statutes at large збор зако наў; a stat-
ute of limitations зако н аб тэ рмiнах да ўнасцi 
2. уста ў; the statute of a school шко льны 
ўстаў

statute book  n. збор зако наў
statute law  n. стату тнае пр ава, п-

саны зако н
statutory  adj. устано ўлены зако нам; 

statutory rights правы , устано ўленыя зако -
нам; statutory offense злачы нства, за яко е 
прадугле джана ка ра

staunch1  adj. ве рны, сто  йкi, лая льны; 
a staunch Christian прых льнiк хрысцiя  н-
ства; a staunch belief непах сная ве ра

staunch2  v. med. спыня ць (кроваця чэн-
не); staunch a wound перавя зваць ра ну

stave1  n. 1. до ўгi, мо  цны кiй 2. BrE, mus. 
но тная лiне йка

stave2  v. (staved or stove) прабiва ць, раз-
бiва ць; stave to splinters разб ць ушчэ  нт 

stave in  phr.v. раб ць прабо iну 
(у лодцы) 
stave off  phr.v. адклада ць, адця г-
ваць, адво дзіць (пагрозу, бяду i да т.п.); sta ve 
off old age адцягну ць наступле нне ста рас цi; 
stave off starvation прадухіл ць гало дную 
смерць

stay1  n. 1. знахо джанне; a week’s stay 
тыднёвае знахо джанне 2. адтэрміно ўка, 
прыпыне нне; a stay of execution спыне нне 
выкана ння рашэ ння

stay2  v. 1. застава цца; stay (at) home 
застава цца до ма; stay awake не спаць; stay 
to dinner застава цца на абе д; stay in bed 
ляжа ць у ло жку; хварэ ць 2. спыня цца, жыць 
часо ва, гасцява ць; stay at/in a hotel спын цца 
ў гатэ лi; stay with friends гасцява ць у 
сябро ў; stay overnight пераначава ць 3. fml 
стры млiваць, спыня ць; stay the rise of prices 
спыня ць рост цэ н; stay bloodshed спыня ць 
крывацёк; спын ць кровапрал цце; stay the 
spread of a disease затры  млiваць распаў-
сю  джанне хваро бы; stay the course не 
адстава ць у го нках; stay put infml застава цца 
на ме сцы, не ру хацца ♦ stay one’s hand стры м-
лiвацца ад дзе янняў
stay away  phr.v. 1. адсу тнiчаць, не 
прыхо дзiць; stay away from home overnight 
начава ць не до ма 2. трыма цца во ддаль
stay behind  phr.v. 1. адстава ць 
(ад кампанii) 2. застава цца (пасля заканчэння 
лекцыi, урока i да т.п.)
stay in  phr.v. 1. не выхо  дзiць, заста-
ва  ц ца до ма 2. застава цца, затры млівацца
stay on  phr.v. застава  цца дзе-н., 
затры млiвацца
stay out  phr.v. 1. не вярта цца дадо -
му, адсу тнiчаць 2. застава цца пад адкры тым 
не бам
stay up  phr.v. 1. не кла сцiся спаць 
2. трыма цца на плаву , не тану ць

stay-at-home  n. infml дамасе д; 
дамасе дка; He is not the stay-at-home sort. Ён 
не з тых, хто любiць сядзець дома.

stayer  n. BrE выно  слiвы чалаве  к; вы-
но  с лiвая жывёлiна

stay-in  n. сядзя чая забасто ўка
staying power  n. выно слiвасць, вы- 

трымка, сто йкасць
STD  n. med. (скар. ад sexually trans-

mitted disease) хваро ба, яка я перадае цца па-
ла вы м шля хам

St David’s Day  n. Дзень Свято -
га Дав да (нацыянальнае свята Валii, 1 сака-
вiка)
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stead  n. : ♦ in smb.’s/smth.’s stead fml 
заме ст каго -н./чаго  -н.; I’ll send my assistant in 
my stead. Я вышлю майго памочнiка замест 
сябе ; stand smb. in good stead быць кары с-
ным каму -н.

steadfast  adj. (in, to) fml, approv. сто й-
кi, непах сны, цвёрды, пастая  нны; be stead-
fast to one’s principles цвёрда прытры м-
лiвацца сва х пры нцыпаў; steadfast convic-
tion непах снае перакана нне

steadily  adv. ро ўна, пастая  нна; work 
steadily працава ць без перабо яў

steady1  adj. 1. цвёрды, усто йлiвы, трыва- 
лы; steady nerves мо цныя не рвы; make a 
chair steady умацава ць стул; He is not steady 
on his legs. Ён не трымаецца на нагах; Hold 
the ladder steady. Трымай драбiну, каб не 
гайдалася. 2. пастая нны, ро ўны, стаб льны, 
раўнаме рны; a steady speed пастая нная ху т-
касць; a steady wind ро ўны ве цер; The prices 
are steady now. Цэны цяпер устойлiвыя. 
3. не пару шны, непах сны, цвёрды, ве рны; 
ste ady faith цвёрдая ве ра; a steady hand ве р-
ная рука ; be steady in one’s purpose няўх ль-
на iсц  да сваёй мэ  ты ♦ (as) steady as a rock 
цвёрды як скала 

steady2  v. прыхо дзiць да раўнава гi; раб ц-
ца ўсто йлiвым, нязме нным; супако йвацца; 
steady nerves супако йваць не рвы

steady3  adv. ро ўна, пастая  нна; hold 
steady трыма цца ро ўна ♦ go steady (with 
smb.) infml, dated (пастая  нна) сябрава ць 
(з кiм-н.)

steak  n. кава лак мя са або  ры бы (для сма-
жання); бiфштэ кс; fi llet steak бiфштэ  кс з вы -
разкi; rump steak рамштэ  кс, се чаная катле та

steakhouse  n. бiфштэ  ксная; рэста-
ра н, як  спецыялiзу ецца на мясны х стра вах

steal1  n. infml вы гадная паку пка, ма ль 
дарэ мшчына

steal2  v. (stole, stolen) 1. кра сцi, выкрада ць; 
I had my watch stolen. У мяне скралi гадзiн-
нiк. 2. раб ць што-н. упо  тай; дамага  цца ча-
го  -н. х трасцю 3. пракрада цца; падкрада цца; 
A tear stole down her chеek. Па яе шчацэ цiха 
скацiлася сляза. ♦ steal a glance at smb. крад-
ко м гля нуць на каго -н.; steal a kiss сарва ць 
пацалу  нак; steal a march (on smb.) падма-
ну  ць (чыю -н.) п льнасць; steal a ride е хаць 
 «за й цам»/без біле та; steal the scene/show 
зацьм ць ус х; steal smb.’s thunder перахап ць 
па льму першынства 
steal in  phr.v. прабра цца крадко  м

stealth  n. х трасць; by stealth крадко м, 
упо тай, упо тайкi, без ве дама

stealthy  adj. патае мны, та йны, скры ты; 
stealthy footsteps кро кi крадко  м; stealthy 
whisper(s) асцяро жны шэпт 

steam1  n. 1. (вадзяна я) па ра 2. с ла, эне р-
гiя ♦ at full steam на ўсю моц; let off steam 
infml вы  пусцiць па  ру; даць во  лю сва м па-
чу  ц цям; get up steam infml набра цца рашу -
часцi; прыба вiць кро ку; under one’s own 
steam самасто йна; run out of steam infml 
стам цца, быць зняс леным; змары цца, стра -
ціць імпэ т

steam2  v. 1. выпуска ць па ру, дым цца 
2. ру хацца (пры дапамозе пары) 3. гатава ць 
 е жу над па раю
steam up  phr.v. пакры цца па раю, 
запаце ць ♦ get steamed up (about/over smth.) 
BrE, infml расхвалява цца (аб чым-н.)

steam bath  n. ла зня, пары лка
steamboat  n. парахо д (невялікі)
steamboiler  n. паравы  кацёл
steam engine  n. парава я машы на
steamer  n. 1. парахо д 2. парава рка, 

парава я кастру ля
steam roller  n. паравы  като к
steamship  n. парахо д
steam train  n. параво з
steamy  adj. 1. пакры ты па рай, парапа-

до бны; a steamy window запаце лае акно  
2. infml эраты чны; steamy love scenes эраты ч-
ныя сцэ ны

steed  lit. конь, баявы  конь
steel1  n. 1. сталь 2. lit. шпа га, меч ♦ a grip 

of steel жале зная рука ; nerves of steel жале з-
ныя не рвы

steel2  v. гартава ць; steel one’s heart ста-
нав цца бязл тасным; станав цца му жным; 
steel onself to do smth. збіра цца з с ламi зра-
б ць што-н.

steel wool  n. метал чная мача  лка для 
чы сткi по суду

steelworks  n. сталелiце йны заво д, 
сталява рня

steely  adj. мо цны як сталь; a steely 
glance суро вы, хало дны по зiрк

steelyard  n. бязме н
steep1  n. стро ма
steep2  adj. 1. стро мкi, круты , абры вiсты 

2. infml невераго дны, празме рны (пра цэны, 
патрабаванні); That’s a bit steep! Гэта ўжо 
занадта!

steep3  v. 1. мачы ць, вымо чваць; насто  й-
ваць, зава рваць; Steep the vegetables for two 
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hours in water. Пакладзіце гароднiну на дзве 
гадзiны ў ваду. 2. fml паглыбля цца, ца лкам 
аддава цца (чаму-н.); He steeped himself in 
German. Ён паглыбiўся ў вывучэнне ня мец-
кай мовы; She steeped in prejudice. Яна 
загразла ў забабонах.

steepen  v. 1. раб ць або  станав цца 
больш круты  м 2. узраста ць, павял чвацца

steeple  n. шпiль; спіча стая ве жа
steeplechase  n. sport скачк  з пе-

рашко дамi
steeplejack  n. верхала з
steer1  n. кастры раваны бычо  к, малады   вол
steer2  v. накiро ўваць, стырнава ць, кiрава ць 

(аўтамабiлем, лодкай i да т.п.); steer a co un-
try to prosperity ве сцi кра ну да ро сквiту 
♦ steer clear of smth. пазбяга ць чаго -н.

steering committee  n. кiру ючы 
камiтэ  т, кам сiя па выпрацо ўцы пара дку дня; 
назіра льная кам сія

steering wheel  n. штурва л, руляво е 
ко ла, стырно 

steersman  n. (pl -men) рулявы , шту р-
ман, стырнавы 

St George’s Day  n. Дзень Свя-
то га Гео ргiя (нацыянальнае свята Англii, 
23 сакавiка)

stellar  adj. 1. fml зо ркавы; stellar light 
святло  зо рак 2. infml выб тны, знакам ты; 
a stellar role ро ля для зо ркі (у тэатры, кіно)

stem1  n. 1. ствол; каме ль; сцябло  2. стры- 
жань; the stem of a feather стры жань пяра  
3. bot. пладано жка, чарано к; гро нка; the stem 
of a plum чарано к сл вы; a stem of bananas 
гро н ка бана наў 4. fml род, пле мя; descend 
from an old stem пахо дзiць са старажы тнага 
ро ду 5. но жка, падста ўка; the stem of a glass 
но ж ка кiл шка 6. ling. асно ва (слова) ♦ from 
stem to stern ад но са да кармы  (пра ка-
рабель)

stem2  v. (from/out of) пахо  дзiць, пачы-
на  ц ца, узнiка ць; The theory stems from an an-
cient tradition. Гэтая тэорыя iдзе ад стара-
жыт най традыцыi.

stem3  v. 1. стры млiваць; stem the fl ow of 
blood спыня ць кровацячэ нне 2. плыць су -
праць цячэ ння, iсц  су праць ве тру; stem the 
tide of public opinion дзе йнiчаць уразрэ з з 
грама дскай ду мкай 
stem off  phr.v. : stem off a disaster 
адве сці бяду 

stench  n. смуро д
stencil  n. трафарэ  т, шабло н 

steno  n. AmE, infml (pl. -os) (скар. ад 
stenographer, stenography) стэнагра фія; стэ-
награфіст; стэ на граф стка

stenographer  n. стэнаграф ст; 
стэнаграф стка

stenography  n. стэнагра фiя
stentorian  adj. fml грамавы , гу чны 

(пра голас)
step1  n. 1. крок; direct/turn one’s steps 

накiро ўвацца (куды-н.); make a false step 
спатыка цца; step by step крок за кро кам, 
паступо ва; step for step нага  ў нагу ; within a 
step of there адз н крок адту ль; It’s a long step 
to the river. Да рэчкi яшчэ далёка. 2. пахо дка, 
хада ; a light step лёгкая хада ; watch your 
step! infml будзь асцяро жным!; We must has-
ten our steps. Мы павiнны iсцi крыху хутчэй. 
3. прысту пка, падно жка (экiпажа), перакла -
дзiна (драбiны); a fl ight of steps ле свiчны 
марш 4. ход, рух напе рад; the fi rst steps to-
wards peace пе ршыя кро кi да м ру; What’s 
the next step? Што будзем рабiць далей? 5. ме- 
ра, дзе янне, крок, за хады; take steps раб ць 
за хады 6. па, такт (у танцы) ♦ in step/out of 
step у нагу /не ў нагу 

step2  v. ступа ць, кро чыць, iсц ; Step this 
way, please. Калi ласка, сюды. 
step aside  phr.v. адыхо дзіць, са-
ступа ць, адступа ць убо к 
step down  phr.v. 1. сысц  на дол 
(ун з) 2. пада ць у адста ўку
step in  phr.v. 1. увахо дзiць 2. уме ш-
вацца 
step off  phr.v. сысц  (з дарогі, ход-
ніка і да т.п.) 
step up  phr.v. павыша ць, павял ч-
ваць, узмацня ць; step up production павял ч-
ваць вытво рчасць

stepbrother  n. зво дны брат
stepdaughter  n. па дчарыца, па д-

чарка
stepfather  n. айчы м
stepmother  n. ма чаха, ма чыха
steppe  n. стэп
stepping stone  n. 1. сро дак для 

дасягне ння мэ ты 2. ка мень для перахо ду 
(праз ручай, рэчку і да т.п.)

stepsister  n. зво дная сястра 
stepson  n. па сынак
stereo  n. (pl. -os) 1. стэрэафан я 2. стэ-

рэафан чная гукаўзнаўля льная сiстэ  ма
stereophonic  adj. стэрэафан ч-

ны; a stereophonic system стэрэасiстэ  ма
stereoscope  n. стэрэаско  п
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stereoscopic  adj. стэрэаскап чны
stereotype  n. 1. стэрэаты п 

2. шабло н, станда рт
stereotyped  adj. шабло нны, тра-

фарэ тны; stereotyped greetings традыцы й-
ныя фо рмы прывiта ння

sterile  adj. 1. бяспло дны; я лавы; sterile 
soils бяспло дныя зе млi; я лавіна 2. шэ ры, 
нецiка вы; sterile debates бясплённыя дэба ты 
3. стэры льны; стэрылізава ны; sterile bandag-
es перавя зачныя матэрыя лы

sterility  n. 1. стэры льнасць 2. шэ -
расць, адсу тнасць своеасабл васцi; sterility 
of mind бе днасць ро зуму 3. бяспло днасць, 
неўрадл васць (зямлі)

sterilize, BrE -ise  v. 1. стэрылiзава ць; 
sterilized milk стэрылiзава нае малако  2. шту ч-
на абяспло джваць

sterling1  n. стэ  рлiнг; the pound sterling 
фунт стэ рлiнгаў; the sterling area стэ р лiн-
гавая зо на

sterling2  adj. 1. паўнава жкi, паўнацэ н-
ны; sterling silver чы стае серабро   2. надзе й-
ны, сумле нны, прысто йны; sterling principles 
цвёрдыя пры нцыпы; a man of sterling char-
acter непадку пны чалаве к

stern1  n. 1. карма ; stern on кармо ю ўпе -
рад 2. infml за дняя ча стка (чаго-н.), зад

stern2  adj. 1. стро гі, суро вы; a stern face 
пану ры твар; a stern battle жо рсткая б тва 
2. цвёрды, няўмо льны, упа рты, сто йкi; a 
stern follower перакана ны паслядо ўнiк ♦ be 
made of sterner stuff быць мацне йшым (чым 
іншыя), мець мо цную во лю

sternum  n. anat. (pl. sternums or ster-
na) грудз на

steroid  n. biochem. стэро  iд
stethoscope  n. стэтаско п
stetson  n. шыракапо лы фе травы капя-

лю ш; каўбо йскi капялю ш, стэ  тсан
stew1  n. 1. ту шанае мя са; тушо нка; Irish 

stew ту шаная бара нiна з бу льбай i цыбу ляй 
2. infml непако й, раздражне нне; стан гарачкі; 
What a stew! Якая спякота! ♦ be in a stew 
 infml ≅ сядзе ць як на цвіка х

stew2  v. 1. тушы ць (мяса, рыбу i да т.п.); 
тушы  цца ♦ stew in one’s own juice infml ва-
ры  ц ца ў сва м саку ; Let him stew. Хай як 
хоча, так і выходзiць са становiшча.

steward1  n. афiцыя нт; сцю ард, борт-
правадн к (на самалёце, параходзе); Lord 
High Steward of England лорд, як  кiру е ўра-
чы стасцямi на карана  цыi (у Вяліка брытаніі)

stewardess  n. 1. сцюардэ  -
са, бортправадн ца (на самалёце, параходзе) 
2. пакаёўка (на судне)

stewed  adj. ту шаны; stewed fruit кам-
по т; stewed tea перастая  лая зава рка 

stewpan  n. н зкая кастру ля, сатэ й нiк 
stewpot  n. 1. = stewpan 2. slang зубры ла
stick1  n. 1. кало к, ля ска, кiй; a hockey 

stick клю шка; The house went to sticks and 
sta ves. Дом зусiм развалiўся; This boy wants 
the stick. Хлопчыку патрэбна лупцоўка. 2. пл т-
ка (шакаладу); кава лачак (мелу), брыке цік 
(масла) 3. пруто к для вяза ння 4. падсве чнiк 
5. infml чалаве к; a queer stick дзiва к; good 
sticks до брыя лю дзi ♦ live in the sticks infml 
жыць у глушы ; be in a cleft stick быць у 
цяжкава тым стано вiшчы; the big stick пал-
тыка с лы; get hold of the wrong end of the 
stick мець няпра вiльнае ўяўле нне; get/take 
a lot of stick (from smb.) infml атрыма ць луп-
цо ўку (ад каго-н.); быць раскрытыкава  ным 
ушчэ нт

stick2  v. (stuck) 1. уса джваць, утыка ць; 
утыка цца; The needle stuck in my fi nger. Iголка 
ўлезла мне ў палец. 2. (through) прако лваць, 
пран зваць, працiна ць 3. прыкле йваць; 
прыкле йвацца; прылiпа ць; stick a stamp on a 
letter прыкле йваць ма рку на канве рт 4. infml 
засо ўваць, утыка ць; stick a fl ower in one’s 
hair засу нуць у валасы  кве тку 5. засяда ць, 
завяза ць; затры млівацца; stick in the middle 
of a speech спыня цца ў сярэ дзiне прамо  вы; 
stick in the mind/in the memory засяда ць у 
па мяцi; The bus stuck in the mud. Аўтобус 
заграз. 6. не адхiля цца ад чаго -н., трыма цца 
чаго -н., быць ве рным чаму -н. 7. стая ць за 
каго -н., быць адда ным каму -н.; stick at smth. 
упа рта працава ць над чым-н.; He stuck by us  
through thick and thin. Ён быў нашым верным 
сябрам ва ўсiх выпрабаваннях. ♦ stick to 
one’s resolve стая ць на сва м; stick to one’s 
post застава цца на сва м пасту ; stick to one’s 
word/promise трыма ць сло ва/абяца нне; stick 
together infml трыма цца ра зам; stick one’s 
neck out infml рызыкава ць, падстаўля ць шы ю; 
stick to one’s colours/guns infml стая ць на 
сва м, да канца  прытры млiвацца сва х пера ка-
на нняў; stick in one’s gizzard/stomach/craw 
infml замiна ць, надаку чваць, стая  ць по перак 
го рла 
stick around  phr.v. infml сланя ц-
ца, сно ўдацца пабл зу 
stick out  phr.v. высо ўваць; высо ў-
вацца; тырча ць, вытырка цца; вылуча цца
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stick up  phr.v. 1. тырча ць, высо ў-
вацца; stick smth. up infml раб ць налёт, ра-
бава ць; stick up a bank агра бiць банк 2. (for) 
выступа ць за (каго-н.), адсто йваць (каго-н.); 
stick up for oneself пастая ць за сябе 

sticker  n. 1. сты кер, лiпу чая накле йка, 
нале пка; цэ тлiк; аф ша; a price sticker цэ ннiк 
2. чалаве к з пастая ннымi звы чкамi i сх ль-
насцямi

sticking plaster  n. лейкапла стыр
sticking point  n. прычы на тупіка , 

прычы на бязвы хаднага стано  вішча (пра дыс-
кусію, перамовы)

stick-in-the-mud  n. infml, derog. 
адста лы чалаве к; разя ва, расця па

stickler  n. (for) заўзя ты прых льнік, 
аба ро нца; He is a terrible stickler for punctual-
ity. Пунктуальнасць для яго вышэй за ўсё.

stick-up  n. infml налёт, аграбле нне, 
абрабава нне

sticky  adj. 1. л пкi, лiпу чы, кле йкi 2. infml 
гара чы i вiльго  тны, па рны (пра надвор’е); It’s 
sticky today. Сёння парыць як у лазнi. 3. infml 
ця жкi, непрые  мны; come to a sticky end 
 ке пска ско нчыць; a sticky wicket BrE, infml 
ця жкае стано вiшча

sticky tape  n. BrE л пкая ле нта 
(канцылярская)

stiff1  adj. 1. туг , цвёрды, каля ны; a stiff 
collar му лкi каўне р; stiff cardboard цвёрды 
кардо н 2. спруцяне лы, акачане лы, здранцве -
лы, здубяне лы; I was stiff with cold/terror. 
Я адубеў ад холаду/застыў ад жаху; I feel stiff 
around the neck. Я не магу павярнуць галаву. 
3. густы , туг ; накрухма лены; stiff dough 
кру то е це ста; Beat the egg whites until stiff. 
Узбiвай бялкi ў густую пену. 4. цвёрды, рашу- 
чы; stiff to the back рашу чы (чалавек) 5. жо р-
сткi, упа рты; a stiff fi ght лю тая барацьба  
6. хало дны, чапуры сты; a stiff smile вы муча-
ная ўсме шка 7. мо цны (пра алкагольныя на-
поi) 8. ця жкi; The book is stiff readind. Чытаць 
гэтую кнiгу нялёгка. ♦ аs stiff as a poker 
чапуры сты, цырымо  нны; that’s a bit stiff! гэ -
та ўжо  зана дта!

stiff2  adv. infml да знямо гi, да сме рцi; bore 
smb. stiff абры днуць каму -н. да чо  рцiкаў; 
scare smb. stiff напало хаць каго -н. да сме рцi

stiffen  v. 1. крухма лiць, раб ць туг м або  
пру ткiм 2. тужэ ць, застава цца жо рсткім, 
цвёрдым 3. дубе ць, карчане ць, кале ць; stiffen 
with cold карчане ць ад хо  ладу

stiffener  n. 1. пру ткая пракла дка або  
по дбiўка 2. сро дак, як  ро біць ткан ну пру т-
кай (крухмал, апрэтура i да т.п.)

stiff-necked  adj. упа рты
stiffness  n. 1. акасцяне ласць, здранцве- 

ласць 2. ненатура льнасць, шту чнасць, чапу-
ры стасць 3. заўзя тасць, насто йлiвасць 4. вы-
со кiя патрабава ннi (на iспытах)

stifl e  v. 1. душы ць, заглуша ць; задыха ц-
ца; a stifl ing day ду шны дзень; be stifl ed by 
smoke задыха цца ад ды му 2. стры млiваць 
(пазяханне, слёзы і да т.п.); stifl e a revolt 
задушы ць паўста нне

stifl ingly  adv. ду шна; It’s stifl ingly hot 
today. Сёння вельмі горача і душна.

stigma  n. (pl. stigmata or stigmas) 
кляй мо  га ньбы; leave a stigma upon one’s fa-
mily запля мiць го нар сям’  

stigmatize, BrE -ise  v. fml га ньбiць, 
знеслаўля ць; stigmatize smb. as a coward 
кляйм ць каго -н. як баязл ўца

stile  n. 1. прысту пка для перахо ду праз 
плот 2. турнiке т ♦ help a lame dog over a stile 
дапамагчы  сла баму, дапамагчы  каму -н. у бя дзе 

stiletto  n. кiнжа л, стыле т; a stiletto 
beard баро дка кл нам; stiletto heels infml то н-
кiя абца cы; «шп лькi» 

still1  n. 1. lit. цiш, цiшыня ; in the still of 
(the ) night у начно й цiшы  2. стоп-кадр, 
фотазды мак

still2  adj. 1. нерухо мы, спако йны; still rain 
дождж без ве тру; keep still не варушы цца 
2. ц хi, бясшу мны, нямы ; still nights ц хiя но -
чы; be still маўча ць 3. няпе нiсты; still lemon-
ade негазiрава ны лiмана д ♦ still waters run 
deep ≅ ц хая вада  бераг  рве

still3  v. lit. супако йваць; супако йвацца; сцi-
ша ць, уцiхам рваць; уцiхам рвацца; still smb.’s 
fears разагна ць чыe -н. стра хi; still pain су-
пако йваць боль

still4  adv. нерухо ма, ц ха, спако йна; Time 
stood still. Час спынiўся; His heart beat still. 
Яго сэрца цiха бiлася.

still5  adv. 1. да гэ тай пары , дагэ туль, усё 
яшчэ ; He is still at home. Ён яшчэ дома. 
2. яшчэ  (у параўнаннi); It would be still better 
if… Было б яшчэ лепш, калi б…

still6  conj. усё ж, адна к, тым не ме ней; Al-
though she felt ill, she still went to work. Хаця 
яна і хварэла, але на работу хадзiла.

stillborn  adj. 1. мёртванарo джаны 
2. неажыццявімы; stillborn hopes надзе і, як м 
ніко лі не здзе йсніцца

still library  n. фотатэ ка; арх ў 
still life  n. нацюрмо рт
stillness  n. 1. цiш, цiшыня  2. непару ш-

насць, спако й
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stilt  n. хаду ля; walk on stilts хадз ць на 
хаду лях

stilted  adj. 1. derog. напы шлiвы, выса-
ка мо ўны; stilted style высакаро дны стыль 
2. прыпадня ты; a stilted arch прыпадня тая 
 а рка

Stilton  n. сты лтан (белы сыр з сінімі 
пражылкамі)

stimulant  n. 1. стымуля тар, узбу-
джа льны сро дак 2. сты мул, пабуджа льны 
маты ў

stimulate  v. 1. стымулява ць, абуджа ць, 
узбуджа ць 2. заахво чваць, падтры млiваць (па-
хвалой, узнагародай i да т.п.); stimulate men-
tally стымулява ць iнтэлектуа льна

stimulation  n. 1. стымуля цыя, уз-
буджэ нне 2. заахво чванне, падтры мка (па-
хва лой, узнагародай i да т.п.)

stimuli  n. pl. → stimulus
stimulus  n.(pl. stimuli) (to/for) 

1. сты мул, пабуджа льная прычы на; a stimu-
lus to progress сты мул прагрэ су 2. physiol. 
сты мул, раздражня льнік

sting1  n. 1. джа ла (насякомага) 2. bot. 
пяку чы валасо к 3. во стры боль, уку  с (ка ма-
ра, пчалы i да т.п.), апёк (крапiвою) ♦ a sting 
in the tail infml са мае непрые мнае – у канцы 

sting2  v. (stung) 1. прычыня ць во стры 
боль, адчува ць во стры боль; The smoke is 
stinging my eyes. Дым выядае мне вочы. 
2. джа лiць, кало ць, пячы  (пра крапiву) ♦ no-
thing stings like the truth пра ўда во чы ко ле

stinger  n. 1. AmE джа лa 2. infml рэ зкi 
ўдар, з’е длiвы адка з

stinging nettle  n. bot. пяку чая кра-
пiва 

stingy  adj. infml скупы , скна рлiвы; 
Don’t be so stingy with sugar. Не шкадуй 
цукру.

stink1  n. infml 1. смуро  д 2. infml скан-
да  льная сiтуа цыя, бу ча; raise a stink падня ць 
сканда л

stink2  v. (stank, stunk) infml 1. (of) 
смярдзе ць 2. быць невыно сна ке пскiм; This 
book stinks. Гэта паршывая кнiга. ♦ the whole 
business stinks to heaven уся  гэ та спра ва 
 па х не дрэ  нным

stinker  n. 1. infml падо нак, падлю  га; 
мярзо тнік; 2. infml дрэнь, барахло  (пра фільм, 
кнігу і да т.п.) 3. AustralЕ пе кла, ве льмi гара -
чы дзень

stinking  adj. 1. смярдзю чы 2. infml аг д-
ны, пры кры; a stinking shame страшэ  нная 
 га нь ба ♦ He’s stinking rich. ≅ У яго грошай як 
гразі.

stint1  n. 1. тэ рмін слу жбы 2. но рма (пра-
цы), мяжа , абмежава нне; without stint fml не 
шкаду ючы

stint2  v. (on) скуп цца, шкадава ць, абыхо -
дзіцца малы м; Don’t stint on ice cream. Не 
скупiся на марожанае.

stipend  n. 1. fml акла д, жа лаванне 
2. AmE стыпе ндыя

stipendiary  n. пла тны магiстра т; 
суддзя , як  атры млiвае жа лаванне (у адроз-
ненне ад мiравога) 

stipple  v. малява ць, гравiрава ць пункц-
рам або  штрыха мі; stippled ceramics штры-
хава ная кера мiка

stipulate  v. fml абумо ўлiваць, ста -
вiць умо ву; stipulate for a reward вы клен-
чыць сабе  ўзнагаро ду

stipulation  п. умо ва, агаво  рка; un-
der/on the stipulation that … пры ўмо ве, 
што …; carry/violate out the stipulations of a 
treaty выко нваць/паруша ць умо вы дагаво ра

stir1  n. 1. варушэ  нне; шавяле нне; разме ш-
ванне, мяша нне; Give the tea a stir. Памяшай 
гарбату. 2. узбуджэ нне, перапало х; мiтусня , 
сумятня ; cause a stir раб ць перапу д

stir2  v. 1. варушы ць; варушы цца; The wind 
stirred the leaves. Вецер варушыў лiсце; Don’t 
stir! Не варушыся! 2. мяша ць, разме шваць; 
stir one’s tea паме  шваць гарба  ту 3. узру-
ша  ць, узру шваць, хвалява ць; stir the blood 
хвалява ць кроў; выкліка ць энтузiя зм; stir 
smb.’s wrаth выкліка ць чый-н. гнеў 
stir up  phr.v. раздзьму ць (сварку), 
узбужда ць (зацiкаўленасць); He needs stirring 
up. Яго трэба разварушыць.

stirfry  v. сма жыць у але і
stirring  adj. хвалю ючы, узбуджа льны; 

stirring times часы , по ўныя здарэ  нняў
stirrup  n. стрэ мя
stirrup cup  n. 1. развiта льны ку бак 

2. апо шняя ча рка, адыхо дная, аглаблёвая
stitch1  n. 1. шыво к, шво; put stitches into 

a wound зашыва ць ра ну 2. во чка (у вязаннi); 
drop a stitch спусц ць во чка 3. во стры боль у 
баку  ♦ a stitch in time saves nine за хады трэ - 
ба раб ць своечасо  ва; not have a stitch on : 
He hasn’t a dry stitch on him. Ён прамок да 
нiткi; be in stitches infml захо дзiцца ад сме ху, 
смяя цца да ко  лiкаў

stitch2  v. шыць, вышыва ць; прышыва ць; на-
кла дваць швы; stitch a wound зашыва ць ра ну

stitching  n. 1. шыццё; вышыва нне; 
стро чка 2. med. накла дванне швоў, зашы ва н-
не
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stock1  n. 1. запа с (тавару), асартыме нт, 
рэпертуа р; have in stock мець на скла дзе; lay 
in a stock раб ць запа с; be out of stock быць 
распрада дзеным 2. pl. stocks а кцыi, фо нды, 
капiта л; fi xed capital stocks гало ўны капiта л 
3. скац на, пагало ўе жывёлы 4. мо цны мясны  
булён 5. род, паро да; a man of farming stock 
селян н па пахо джаннi 6. ствол (дрэва), ру ч-
ка (чаго-н.) ♦ take stock of smth. крыты чна 
ацэ ньваць што-н.; be on the stocks быць 
у рабо це (пра лiтаратурны твор, мадэль i 
да т.п.)

stock2  v. 1. запа сiць, запа шваць, хава ць, 
мець у ная ўнасцi 2. забяспе чваць 
stock up  phr.v. назапа сiць, запасц ся

stockbreeder  n. жывёлаво д
stockbroker  n. (біржавы ) ма клер
stock company  n. AmE 1. ак-

цыя не рная кампа нiя 2. пастая нная тэатра ль-
ная тру па, яка я выступа е ў адны м тэа тры

stock exchange  n. фо ндавая 
 б ржа

stockholder  n. акцыяне р
stocking  n. панчо ха ♦ in one’s stoc k-

ing(ed) feet у адны х панчо хах, без абу  тку
stock-in-trade  n. 1. запа с тава раў 

2. iнвента  р, абсталява  нне 3. шабло  нныя ма-
не  ры або  рэ плiкi, х трыкi; a politician’s 
stock-in-trade прыёмы во пытнага пал тыка

stockjobber  n. бiржавы  ма клер; 
гандля р кашто ўнымi папе рамi

stockman  n. (pl. -men) 1. AustralE 
рабо чы на жывёлагадо  ўчай фе  рме 2. AmE 
жывёлаво д

stock market  n. 1. фо ндавая б ржа 
2. узро вень цэ наў на б ржы

stockpile  n. запа с, рэзе рв; the world’s 
stockpile of nuclear weapons cусве тны запа с 
я дзернай збро і

stockroom  n. склад, схо вішча; кладо ў-
ка, камо ра

stock-still  adv. нерухо ма, як слуп; He 
stood stock-still. Ён стаяў як скамянелы.

stocktaking  n. 1. перал к тава ру, 
iнвентарыза цыя 2. агля д, крыты чны ана лiз 
(палiтыкi, падзей i да т.п.), пераацэ нка каш-
то ўнасцей 

stocky  adj. каржакава  ты, прыса дзiсты 
stockyard  n. двор для жывёлы 
stodge  n. BrE, infml, derog. ця жкая сы т-

ная е жа; have a stodge нае сцiся да адва лу
stodgy  adj. infml, derog. 1. ця жкi (пра 

ежу) 2. ну дны, марко тны, нецiка вы

stoic  n. fml сто iк; чалаве  к, як  му жна 
перано сiць усе  няго ды i абыя кавы да ра дас-
цяў жыцця 

stoical  adj. сто йкi, му жны
stoicism  n. philos. стаiцы зм
stoke  v. падтры млiваць аго нь, зак дваць 

па ліва 
stoke up  phr.v. запаса цца; He sto k-
ed up with food for а month. Ён зрабiў запас 
яды на месяц.

stoker  n. 1. качага р, каце льны машын ст 
2. механ чная то пка, сто кер

stole1  n. паланц н, фу травы ша лiк; баа  з 
но ркі; a mink stole нак дка

stole2  past → steal2

stolen  p.p. → steal2

stolid  adj. degor. флегматы чны, апаты ч-
ны, вя лы; stolid manners вя лыя мане ры

stomach1  n. стра ўнiк; жыво т, трыбу х; 
on an empty stomach на шча; a pain in the 
stomach боль у стра ўнiку ♦ have no stomach 
for smth. мець сла бы апеты т; have a weak 
stomach быць гiдл вым; turn smb.’s stomach 
выкліка ць аг ду ў каго -н.

stomach2  v. 1. цярпе ць, трыва ць, пе-
ра но сiць; stomach an insult праглыну ць абра- 
зу 2. перава рваць, ператраўля ць

stomachache  n. боль у жываце 
stomach pump  n. med. стра ў ні-

кавы зонд
stomatitis  n. med. стаматы т
stomp  v. infml ту паць, ця жка ступа ць; 

танцава ць з прыто памi
stone1  n. 1. ка мень; a meteoric stone 

аэрал т; a fall of stones каменяпа д; sand sto-
ne geol. пясча нiк; trip over a stone спатыка ц-
ца аб ка мень 2. ка мень (перан.); a heart of 
stone каме  ннае сэ  рца; turn to stone скамя-
не ць 3. ко стачка (слiвы, вішні i да т.п.), зяр-
ня тка, зе рнетка (плода) 4. надмаг льная плi-
та ; He is buried under this stone. Ён пахаваны 
пад гэтым каменем. 5. med. ка мень, каме нная 
хваро ба; an operation for stones апера цыя па 
выдале нні камянёў ♦ cast the fi rst stone 
распача ць кры тыку; leave no stone unturned 
прыкла сці ўсе намага ннi; зраўня ць з зямлёй; 
(at) a stone’s throw ве льмi бл зка, зус м 
недалёка; руко ю пада ць; kill two birds with 
one stone ≅ адны м уда рам двух зайцо ў заб ць

stone2  n. стоўн (мера вагi = 14 фунтаў 
або 6,35 кг)

stone3  v. 1. кiда ць камян  (ў каго-н.) 
2. BrE выма ць ко стачкi (з фруктаў); stoned 
peaches пе рсiкi без ко стачак
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Stone Age  n. the Stone Age каме н-
ны век

stone-blind  adj. зус м сляпы 
stone-broke  adj. без граша  за 

душо ю
stone-cold  adj. хало дны як лёд
stoned  adj. infml ве льмi п’я ны; He is 

stoned. Ён набраўся.
stone-deaf  adj. зус м глух ; глух  як 

пень, як кало да
Stonehenge  n. Стоўнхе ндж (да-

гiстарычны помнiк у Англii)
stonemason  n. му ляр; каменячо  с
stonewall  v. 1. раб ць абстру кцыю, 

ствара ць перашко ды; stonewall the debate 
перашкаджа ць ве сцi дэба ты

stоnewalling  n. абстру кцыя, пе-
рашко ды (пры парламенцкай працэдуры)

stоneware  n. глiня ны по суд
stonework  n. мурава нка; каме нныя 

рабо ты; каме нная скульпту ра
stony  adj. 1. камян сты; a stony road 

камян стая даро га 2. скамяне лы, хало дны; a 
stony stare нерухо мы по зiрк; a stony silence 
ледзяна я цiш

stony-faced  adj. з каме нным тва -
рам, недружалю бны

stood  past, p.p. → stand2

stooge  n. 1. infml пры  хвасцень, марыя-
не т ка 2. напа рнік ко міка ў тэа тры

stool  n. 1. табурэ тка 2. med. стул 
stoop1  n. суту ласць; гарба   тасць; walk 

with a stoop суту лiцца
stoop2  v. 1. суту лiць; суту  лiцца; го  рбiць; 

го рбiцца; stoop in walking суту лiцца падча с 
хады   2. нахiля  ць; нахiля  цца; нагiна  ць; нагi-
на  цца 3. апуска цца, дэградз раваць; stoop 
one’s talents растра чваць свой та лент 4. пры-
нiжа цца; stoop to cheating апусц цца да пад-
ма ну; stoop to anything пайсц  на што заўго д-
на, не грэ  баваць нiчы  м 5. саступа  ць, падда-
ва  цца; stoop to fate скара цца лёсу

stoop3  n. AmE вера нда, тэра са пе рад до- 
мам; га нак; по рцік

stoop-shouldered  adj. суту лы
stop1  n. 1. перапы нак, па ўза; bring smb. 

to a (dead) stop прыму сiць каго -н. замаўча ць; 
make a stop спыня цца, раб ць па ўзу; without 
a stop без перапы нку 2. прыпы нак, супы нак; 
затры мка; be at a stop не зру шыцца з мёрт-
вай кро пкі; come to a full stop дайсц  да 
кра ю, зайсц  ў туп к 3. прыпы нак, супы нак, 
прыста нак; Is this a request stop? Ці гэта пры-
пынак па запатрабаваннi? 4. каро ткае знахо -

джанне, прыпы нак; make a stop in Paris 
спын цца ненадо ўга ў Пары жы 5. ling. знак 
прыпы нку; a full stop кро пка 6. mus. кла пан 
(духавога iнструмента) 7. ling. выбухны  зы ч-
ны гук ♦ pull all the stops out зраб ць усё 
магчы мае, нац снуць на ўсе педа лi, дзе й нi-
чаць ус мi сро дкамi

stop2  v. 1. спыня ць; спыня цца; затры м лi-
ваць; затры млiвацца 2. перастава  ць, сцiха ць; 
Has it stopped raining yet? Дождж ужо пе-
раста ў (iсцi)? 3. спыня ць, перарыва ць, 
прымуша ць змо ўкнуць; 4. перашкaджа ць, 
стры млiваць; stop smb. doing smth. стры м-
лiваць каго -н. ад яко й-н. дзе йнасцi; What is 
stop ping you? Што табе перашкаджае? 5. infml 
спыня цца, гасцява ць (нядоўга); stop with smb. 
гасцява ць у каго -н.; stop behind застава ц ца 
апо  шнiм 6. спыня  ць, блак раваць, перага-
ро  дж ваць; stop one’s ears затыка ць ву шы; 
stop teeth пламбава ць зу бы; stop a bottle за-
карко ўваць бутэ льку; stop smb.’s mouth за-
ты ка ць каму -н. рот (перан.); stop a wound 
спыня ць кровацячэ нне з ра ны 7. утры млi-
ваць, выл чваць; ураза ць, урэ зваць (выплату 
грошай) 8. ста вiць зна кi прыпы нку 9. sport 
адбiва ць мяч (пра крыкет), блак раваць удар 
(пра бокс) ♦ stop at nothing нi пе рад чым не 
спыня цца; stop short/dead рэ зка спын цца; 
stop smb. short рэ зка перарва ць каго -н.
stop away  phr.v. адсу тнiчаць; stop 
away from a lecture адсу тнiчаць на ле кцыi; 
stop away from school не хадз ць у шко лу 
stop by  phr.v. захо дзіць, забяга ць, 
загля дваць (да каго-н.) 
stop down  phr.v. затыка ць, закар-
ко ўваць (бутэльку) 
stop in  phr.v. BrE, infml сядзе ць до ма
stop off  phr.v. (at/in) спыня цца ў 
даро зе, раб ць прыпы нак 
stop out  phr.v. 1. праця гваць 
забасто ўку 2. AmE браць акадэм чны адпачы -
нак/во дпуск
stop over  phr.v. (in) раб ць прыпы- 
нак падча с падаро жжа; We’ll stop over in Ro-
me for an hour. Мы спынiлiся ў Рыме на га-
дзiну.

stopgap  n. 1. заты чка 2. часо вая ме ра; 
serve as a stopgap служы ць часо  вай мерай

stop-go  n. BrE пал тыка «стой–iдз » 
(меры папераменнага стымулявання i стрым-
лiвання эканамiчнага росту)

stoplight  n. BrE 1. чырво ны сiгна л 
святлафо ра, сiгна л «стой» 2. (таксама stop 
lights) AmE стоп-сiгна л
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stopover  n. прыпы нак у даро зе; ме с-
ца прыпы нку ў даро зе

stoppage  n. 1. спыне нне (працы), 
прасто й 2. перашко да, зато р (руху) 3. pl. stop-
pages вы лiк; затры мка (зарплаты) 4. med. 
засме чванне (страўнiка)

stopper  n. 1. заты чка, ко рак 2. шпунт
stopping  n. зубна я пло мба; пламбава  н-

не зу ба
stopping train  n. цягн к, як  ча ста 

ро бiць прыпы нкi
stop-press  n. э  кстраннае паведам-

ле  н не ў газе це; a stop-press newspaper э к с-
транны ну мар газе ты

stopwatch  n. секундаме р са спыне н нем
storage  n. 1. хава нне, захо ўванне; 

data storage захо ўванне да ных (у камп’ю-
тары); storage shelves стэла ж; a storage wall 
сце нка (шафы); put smth. in/into storage 
здава ць што-н. на захо ўванне 2. склад, схо -
вiшча; a cold storage халадз льнiк 3. пла та за 
захо ўванне; pay storage плац ць за захо ў-
ванне рэ чаў

storage battery  n. акумуля тар
store1  n. 1. запа с, рэзе рв; a store of money 

сабра ныя гро шы, зберажэ  нні; lay in stores of 
smth. раб ць запа сы, запаса цца; a store of 
impressions мно ства ўра жанняў; stores of 
learning вял кiя ве ды, эруды цыя 2. pl. stores 
запа сы, прыпа сы, матэрыя льныя сро дкi; ма-
ёмасць; war stores боепрыпа сы 3. склад, схо -
вiшча 4. кра ма, магаз н; a department store 
унiверма г; patronize a store быць пастая н-
ным пакупнiко  м яко  га-н. магаз на 5. запамi-
на льнае ўстро йства, накапля льнік (камп’ю-
та ра) ♦ be in store for smb. : What is in store 
for me? Што чакае мяне ў будучым? keep 
smth. in store трыма ць што-н. у запа с, на бу- 
дучае; store is no sore ≅ ма слам ка шы не 
змарну еш, запа с бяды  не чы ніць

store2  v. 1. запаса ць, хава ць; storе (up) 
food for the winter запаса цца ядо ю на зiму   
2. хава ць, захо ўваць; store (away) plants 
from frost зберага ць расл ны ад маро зу 
3. забяспе чваць; напаўня ць; a mind well sto r-
ed with facts галава , по ўная фа ктаў; His mind 
is well stored with knowledge. Ён шмат ведаe; 
Don’t store your head with trivial things. Не 
забiвай галаву дробязямi. 4. змяшча ць, 
умяш ча ць; How much food can this little cup-
board store? Як многа прадуктаў улезе ў гэты 
буфецiк?

storehouse  n. амба р; кладо ўка; склад, 
схо вiшча; This book is a storehouse of useful 
information. Гэтая кнiга – скарбнiца карыс-
най iнфармацыi.

storekeeper  n. 1. кра мнiк; кра мніца 
2. кладаўшчы к; кладаўшчы ца

storeroom  n. кладо ўка, камо рка
storey  n. паве рх; а two-storeyed build-

ing двухпавярхо  вы буды нак; the top storey 
infml, joc. мазг , «кацяло к» ♦ He is weak in 
the upper storey. У яго кепска варыць каця лок.

stork  n. бу сел, баця н
storm1  n. 1. бу ра, шторм; a snowstorm 

завіру ха, замяту ха, мяце лiца, заве я 2. (of) вы -
бух, град, бу ра (чаго-н.); a storm of applause 
бу ра во плескаў; a storm of laughter вы бухі 
сме ху; a storm of criticims град крыты чных 
заўва г 3. мо цнае хвалява нне; a poiltical 
storm палiты чныя хвалява ннi; stir up a storm 
узня ць бу ру ♦ a storm in a teacup бу ра ў 
шкля нцы вады ; take smth. by storm узя ць 
што-н. шту рмам

storm2  v. 1. бушава ць, штарм ць, штар-
мава ць 2. крыча ць, гарачы цца; шале ць ад зло с-
ці; storm at smb. напада ць на каго -н. 3. mil. 
штурмава ць

stormbound  adj. затры маны 
 што р мам

storm centre  n. 1. цэнтр цыкло на 
2. асно ўнае спрэ  чнае пыта  нне; become a 
storm centre of a controversy стаць гало ўнай 
прычы най спрэ чак

storm cloud  n. навальн чная хма -
ра; прыкме та, яка я прадка звае бяду ; «хма ра 
на небасх ле»

storm door  n. знадво рныя дзве ры
stormproof  adj. здо льны вы тры-

ваць шторм, бу ру
stormsash  n. друга я ако нная ра ма
storm troops  n. pl. уда рныя ча сцi, 

штурмавы я атра ды
storm window  n. = stormsash
stormy  adj. 1. бу рны, штармавы , на-

валь н чны; stormy weather штармаво  е на-
дво  р’е; a stormy wind мо цны ве цер 2. бу р-
ны, запа льчывы; лю ты, шалёны; раз’ю ша ны; 
a stor my look зло сны по зiрк; a stormy discus-
sion бу рная дыску сiя

story  AmE = storey
story  n. 1. апавяда нне, апо весць; a fairy 

story ба йка; a funny story анекдо т 2. гiсто -
рыя, раска з; according to her story паво дле 
яе  слоў 3. газе тны матэрыя л ♦ tell stories 
 ба й кi ба яць; to make/cut a long story short 



storybook 617 strained

караце й (ка жучы); that is another story гэ та 
  ншая спра ва

storybook  n. збо рнiк апавяда нняў 
або  ка зак

storyline  n. фа була, гало ўная сю жэ  т-
ная л нія

storyteller  n. 1. апавяда льнiк; апа-
вяда льніца; раска  зчык; раска  зчыца 2. infml 
вы думшчык, iлгу н, маню ка, плятка р

stoup  n. eccl. ча ша са свято ю вадо ю 
(пры ўваходзе ў царкву)

stout1  n. мо цны по ртар (гатунак пiва)
stout2  adj. 1. мо цны, трыва лы; a stout 

pair of boots for climbing мо цныя чарав кi 
для альпiн зму 2. то ўсты, по ўны, мажны , 
дзябёлы; grow stout растаўсце  ць 3. fml ад-
ва  ж ны, му жны, сме лы; make a stout resist-
ance цвёрда супрацiўля цца

stout-hearted  adj. fml сто йкi, сме -
лы, адва жны

stove1  n. плiта , гру бка, печ; light a stove 
распа льваць печ; burn wood in a stove пал ць 
печ дро вамi; stove heating пячно е ацяпле нне

stove2  past, p.p. → stave2

stow  v. укла дваць; склада ць, скла дваць; 
хава ць; stow cargo груз ць тава ры (на судна) 
stow away  phr.v. хава цца, е хаць 
без бiле та (на параходзе, самалёце)

stowaway  n. безбiле тны пасажы р 
(на параходзе, самалёце)

St Patrick’s Day  n. Дзень Свя-
то га Па трыка (нацыянальнае свята Iрландыі, 
17 сакавiка)

St Pаul’s Cathedral  n. сабор 
Свято га Паўла (галоўны сабор англiканскай 
царквы, Лондан)

Str (пісьмовае. скар. ад Strait) прал ў; the Ma-
gellan Str Магела наў прал ў

straddle  v. 1. расстаўля ць шыро ка но -
гi; сядзе ць вярхо м 2. хіста цца, ве сці два стую 
пал тыку

straggle  v. 1. быць раск даным; a strag-
gling village раск даная вёска 2. адстава ць, 
iсц  ўразбро д, разбрыда цца

strаggler  n. адстаю  чы (салдат, 
спарт смен і да т.п.)

straight1  adj. 1. прамы , ро ўны; a straight 
back прама я сп на; straight hair прамы я 
валасы ; a straight fl ight палёт па прамо й 
2. пра вiльны, ро ўны; Your tie isn’t straіght. 
Ваш гальштук збiўся набок. 3. праўдз вы, 
шчы ры, про сты, адкры ты; keep straight 
застава цца шчы рым; a straight talk шчы рая 

размо ва 4. чы сты па жа нры; a straight play 
чы стая дра ма (без музыкi) 5. неразве дзены, 
неразба ўлены (напой) 6. то е, што iдзе  за пар; 
two straight days два днi за пар ♦ keep a 
straight face стры млівацца ад сме ху; as stra ight 
as a die/an arrow прамы  як страла ; прамы , 
шчы ры

straight2  adv. 1. пра ма, напрастк ; stra ight 
ahead пра ма напе рад 2. неадкла дна, ад ра зу, 
за раз жа ♦ go straight жыць без х т ры каў; 
speak straight from the shoulder руб ць з 
пляча , гавары ць пра ма

straightaway  adv. неадкла дна, 
 за раз жа

straіghten  v. выпро стваць, выраўно ў-
ваць; папраўля ць; straighten oneself выпрам-
ля цца, выпро ствацца
straіghten out  phr.v. разабра цца, 
адк нуць непаразуме нні

straightforward  adj. адкры ты, 
рашу чы, шчы ры, прамы ; a straightforward 
statement просталіне  йнае, катэгары чнае 
сцве р джанне

strain1  n. 1. нагру зка; напя тасць, на ця-
жэ нне; break under the strain ірва цца ад на-
гру зкi 2. напру жанне, намага нне; перагру з ка; 
suffer from mental/nervous strain паку та-
ваць ад разумо вай/нерво вай нагру зкi 3. рас-
ця жэ нне (звязак, цягліцаў i да т.п.); a painful 
strain балю чае расцяжэ  нне

strain2  v. 1. наця гваць; наця гвацца; 
расця гваць; расця гвацца; напiна ць; напiна ц-
ца 2. напру жваць; напру жвацца; strain at 
smth. цягну  ць што-н.; strain one’s eyes стам-
ля ць во чы; strain smb.’s patience выпрабо ў-
ваць чыё-н. цярпе нне 3. фiльтрава ць, працэ дж-
ваць; strain after effects біць на эфе  кт; ста-
ра  ц ца з ус х сiл дзе ля эфе кту ♦ strain at the 
leash infml рва цца, імкну цца зраб ць што-н. з 
ус х сіл; strain every nerve/sinew (to do 
smth.) стара цца з усяе  мо цы (зраб ць што-н.)
strain off  phr.v. адцэ джваць

strain3  n. 1. спа дчынная ры са, сх ль-
насць (характару); There is a strain of weak-
ness in him. Ён слабы чалавек па прыродзе. 
2. паро да, род, вiд; a new strain of virus но вы 
вiд в руса; in the same strain у тым жа ду ху, 
гумо ры; of noble strain высакаро днага пахо  -
джання

strained  adj. 1. наця гнуты, напя ты, 
расця гнуты; a strained shoulder расця гнутае 
плячо  2. ненатура льны, напру жаны; a strai n-
ed laugh вы мучаны смех; strained cordiality 
напускна я сардэ чнасць
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strainer  n. 1. с та; с тца; рэ  шата 
2. друшля к, шумо ўка, цадз лка

strait  n. 1. ву зкi прал ў; прато ка; the 
Strait of Gibralter Гiбралта рскi прал ў 2. pl. 
straits ця жкасцi, кло пат; be in serious fi nan-
cial straits мець сур’ёзныя фiна нсавыя праб-
ле мы

straitened  adj. fml лiмiтава ны; be in 
straitened circumstances знахо дзiцца ў ця ж-
кiх абста вiнах

straitjacket  n. уцiхам рвальная 
кашу ля

straitlaced  adj. стро гi, пурыта нскi, 
нецярп мы ў пыта ннях мара лi

strand1  n. па сма (нiтак, валасоў i 
да т.п.), валакно , во лас; a strand of pearls 
шнуро к пе рлаў

strand2  n. lit. пясча ны бе раг
strand3  v. се сцi на мель, пасадз ць на 

мель; be stranded быць на ме лi (таксама 
перан.)

strange  adj. 1. чужы , незнаёмы; I am 
strange to this job. Я не звыкся з гэтай ра бо-
тай. 2. дз ў ны 3. незвыча йны, нязвы чны; 
strange to say/relate дз ўна сказа ць; strange 
as it may seem як ні дз ўна ♦ feel strange : 
I feel strange. Мне не па сабе.

stranger  n. 1. незнаёмец, незна ём-
ка; чужы , чужа я 2. чужазе мец; чужазе мка; 
чужы нец; чужы  нка ♦ be no/a stranger to 
smth. fml зве дваць/не зве дваць што-н.

strangle  v. 1. душы ць, дав ць; a stran-
gled cry заглу шаны плач 2. заглуша ць, пры-
глуша  ць; strangle an insurrection задушы ць 
бунт

stranglehold  n. 1. мёртвая хва т-
ка; have a stranglehold on smb. браць каго -н. 
за го рла 2. (on) кантро ль; зас лле; the male 
stranglehold in politiсs зас лле мужчы н у 
пал тыцы

strangulate  v. med. сцiска ць, уш чам-
ля ць (што-н.), перавя зваць (аорту, кішку)

strap1  n. 1. папру га, рэ мень; по яс; шле й-
ка 2. до ўгая ву зкая паласа , пало ска 3. mil. 
паго н 4. infml the strap лупцо ўка папру гаю; 
be given the strap атрыма ць луп цо ўку

strap2  v. 1. сця гваць рамяня мi 2. med. 
наклада ць, накла дваць павя зку, забiнто ўваць 
3. лупцава ць папру гаю
strap in  phr.v. зашп льваць рамян  
(у машыне, самалёце)

straphanger  n. infml пасажы р, як  
сто ячы трыма ецца за рэ мень (у аўтобусе, 
трамваі і да т.п.)

strapless  adj. без шле ек (купальнiк, 
вячэрняя сукенка i да т.п.)

strapped  adj. infml (for) : He’s often 
strapped for cash. У яго часта не бывае нi ка-
пейкi ў кішэнi.

strapping  adj. вял кi, ро слы; ду  жы, 
мажны ; a strapping fellow здаро вы хло пец; 
a strapping girl ро слая дзяўчы  на

strata  n. pl. → stratum
stratagem  n. fml (вае нная) х т-

расць, стратаге ма
strategic  adj. стратэг чны; strategic 

decisions стратэг чныя рашэ ннi; strategic ma-
terials стратэг чныя матэрыя лы

strategist  n. стратэ г
strategy  n. 1. стратэ гiя; a strategy of 

destruction стратэ гiя на знiшчэ нне 2. ме тад, 
спо саб, падыхо д, прыём; economic strategies 
эканам чныя падыхо ды; We must use new 
stra tegies in teaching. Мы павiнны карыстац-
ца новымi метадамі навучання.

stratify  v. fml or geol. насло йваць, 
на пласто ўваць; a highly stratifi ed society 
 мо ц на рассло енае грама дства; a stratifi ed 
rock сла стая скала 

stratosphere  n. стратасфе ра
stratum  n. (pl. strata) 1. пласт, слой; 

social strata сацыя льныя сла , пласты ; strata 
of thought узро ўнi мы слення 2. geol. наплас-
тава нне, фарма цыя

straw  n. сало ма, сало мiнка ♦ not to care 
a straw ста вiцца абыя кава; clutch/grasp at a 
straw хапа цца за сало мiнку; the last/fi nal 
straw(that breaks the camel’s back) ≅ апо ш-
няя кро пля (цярпе ння)

strawberry  n. клубн ца, труска лка; 
wild strawberries сун цы

strawberry blonde  n. рыжава- 
тая бландз нка

strawberry tomato  n. bot. 
фiза лic

straw poll  n. вы барачнае апыта нне 
грама дскай ду мкі (асабліва перад выбарамі)

stray1  n. 1. блу дная жывёлiна 2. бяздo м-
ны чалаве к, туля га; беспрыту  льнае дзiця 

stray2  adj. 1. бяздо мны; прыблу дны; ба-
дзя жны, валацу жны 2. рэ дкi, выпадко вы; 
a stray bullet шалёная ку ля; a few stray taxis 
не калькі выпадко  вых такс 

stray3  v. блудз ць, блука ць; заблудз ц ца, 
заблука ць; stray from the fl ock адбiва цца ад 
ста тка, чарады , ад вы раю; stray from the 
point адхiля цца ад тэ  мы
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streak1  n. 1. паласа , пало ска; жы лка, про- 
жылак; There are streaks of grey in her hair. 
У яе валасы з сiвiзною; like a streak of light-
ning з ху ткасцю мала нкi 2. ры са (харак та-
ру); a nervous streak нерво знасць; a yellow 
streak баязл васць 3. перы яд, праме жак, па-
ласа ; a (long) streak of (good) luck (до ўгая) 
паласа  уда чы, паласа  шанцава ння

streak2  v. 1. пакiда ць пало скi; white 
marble streaked with brown бе лы ма рмур з 
кары чневымi про жылкамі 2. ху тка ру хацца, 
iмча цца страло ю; He streaked off as fast as his 
legs would carry. Ён пранёсся так хутка, як 
толькі маглі несці ногі.

streaky  adj. паласа ты; streaky bacon 
беко н з прасло йкамi са ла

stream1  n. 1. рэ чка; раўчу к, руча й, 
ручаёк; a crossing stream перапра ва; pl. 
streams poet. во ды (ракi) 2. пато к, струме нь; 
a stream of traffi c чарада  машы н; a stream of 
cold air струме нь хало днага паве тра; a stre-
am of light праме нь святла  3. плынь, цячэ нне 
(ракi); up/down stream уве рх/ун з па цячэ н-
ні; swim with/against the stream плы сцi па 
цячэ ннi/су праць цячэ  ння 4. напра мак, цячэ  н-
не; a stream of events плынь падзе й; in the 
main stream of the tradition у адпаве днасцi з 
гало ўнай трады цыяй 5. пато к (на курсе); кла -
сы, падабра ныя паво дле здо льнасцей або  
 сх ль насцей ву чняў

stream2  v. 1. цячы , выцяка ць; л цца, 
струме нiцца; a streaming cold мо цны на -
смарк; stream with perspiration аблiва цца по -
там; Her eyes streamed tears. У яе з вачэй 
цяклi слёзы. 2. разма хваць, развява цца; Her 
hair streamed (out) in the wind. Яе валасы 
развявалiся ад ветру. 3. ху тка, iмкл ва ру хац-
ца; прано сiцца; The children streamed out of 
their classroom. Дзецi рванулi з класнага 
пакоя. 4. размярко ўваць шко льнiкаў па пато -
ках або  па кла сах у зале жнасцi ад iх здо ль-
насцей, сх льнасцей і да т.п.

streamer  n. транспара нт, ло зунг; до ў-
гая ву зкая сту жка; paper streamers серпанц н

streaming  n. сiстэ ма пато каў (у шко-
лах)

streamlet  n. ручаёк
streamline  v. 1. надава ць абцяка ль-

ную фо рму (чаму-н.) 2. раб ць што-н. больш 
эфекты ўным або  рацыяна льным; streamline 
the text скарача ць тэкст, выкiда  ць з тэ ксту 
непатрэ бнае, раб ць купю ры 

streamlined  adj. 1. як  ма  е абця-
ка  льную фо рму 2. рацыяналізава ны, удаска-

на лены, мадэрнізава ны; streamlined methods 
рацыяна льныя ме тады

stream of consciousness  
1. psychol. плынь свядо  масцi 2. уну траны ма-
нало г

street  n. ву лiца; a back street заву лак; 
street lighting ву лiчнае асвятле нне; a street 
map план ву лiц; at street level на ўзро ўнi 
зямл  ♦ be (out) on the street(s) infml быць 
бяздо мным; the man in the street звыча йны 
чалаве к; not in the same street (as smb./
smth.) infml нe раўня  (каму -н./чаму  -н.); be 
streets ahead (of smb./smth.) infml апярэ дж-
ваць (каго -н./што-н.); (right) up your street 
infml якра з для цябе  

streetcar  n. AmE = tram
streetlamp  n. ву лiчны лiхта  р
streetpeople  n. pl. бяздо мныя лю дзi, 

валацу гi; х пi
street railway  n. AmE трамва йная 

л нія; аўто бусная л нiя
street refuge  n. астраво к бяспе кi 

(на вулiцы)
street-sweeper  n. машы на для 

пад мята ння ву лiц
street value  n. «ву лiчная» цана , 

цана  на чо рным ры нку (пра наркотыкi)
streetway  n. прае зная ча стка ву лiцы; 

брук, мастава я
strength  n. 1. с ла, моц, трыва ласць; 

strength of body фiз чная с ла; strength of 
mind/will с ла ду ху/во лi; measure one’s 
strength with smb. паме рацца с лаю з кiм-н., 
паду жацца, пабарука цца; have no strength 
left заста цца без с л; recover/regain strength 
узнаўля ць с лу/моц; by sheer strength адно ю 
с лаю; beyond my strength звыш ма х сiл; 
мне не пад с лу 2. мо цны бок, мо цная ры са; 
strengths and weаknesses мо цныя i сла быя 
бак  (чаго-н.) 3. крын ца с лы, падтры м ка; 
Where does his strength lie? У чым яго моц? 
4. iнтэнс ўнасць (колеру), канцэнтра цыя (рас-
т вору); мацу нак; цвёрдасць (зямлi); эфек ты ў-
насць (дзеяння, руху); the strength of coffee 
мацу нак ка вы; the strength of the pulse med. 
напаўне нне пу льсу 5. ко лькасны склад; штат; 
military strength ко лькасць уз бро еных сiл; 
fi ghting strength mil. баяз до ль ны саста ў; in/
at full strength у по ўным скла дзе; on the 
strength у скла дзе, у шта це, у сп сах ♦ on the 
strength of smth. дзя куючы чаму -н.

strengthen  v. мацава ць, узмацня ць; 
узмацня  цца; strengthen one’s health падма-
цо  ўваць здаро ўе; strengthen ties of friend-
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ship умацо ўваць дружалю бныя су вязi; 
streng then a solution chem. раб ць раство р 
мо цным

strenuous  adj. 1. напру жаны, ця жкі; 
strenuous efforts ця  жкія намага  ннi 2. энер-
г чны, стара нны (пра чалавека); а strenuous 
supporter заўзя ты прых льнік

strenuously  adv. напру  жана, энер-
г ч на; заўзя та; work strenuously праца ваць 
заўзя та

streptomycin  n. pharm. стрэп-
тамiцы н

stress1  n. 1. напру жанне, цiск, стрэс; in 
times of stress y ця жкi час; the stress of 
weаther не пагадзь, бу ра; under the stress of 
poverty пад гнётам бе днасцi; under the stress 
of fear пад уздзе яннем стра ху 2. значэ нне; 
lay stress on/upon smth. падкрэ слiваць што-н.; 
надава ць чаму -н. вял кае значэ  нне 3. ling. на -
цiск; place/put stresses расстаўля ць на цiскi

stress2  v. 1. падкрэ  слiваць 2. ling. раб ць 
на цiск; ста  віць (сло ва) пад на ціск; Stress the 
fi rst syllable. Пастаў нацiск на першы склад.

stressed  adj. ling. нацiскны  (склад); 
a stressed word сло вa пад на цiскам

stressful  adj. напру жаны; стрэ савы; 
She fi nds her new job very stressful. Яна лi-
чыць, што яе новая праца вельмi напру-
жаная. 

stress mark  n. значо к на цiску; The 
primary stress mark is on the fi rst syllable. 
Галоўны нацiск прыпадае на першы склад.

stressor  n. psychol. стрэ сар; фа ктар, як  
вы клі ка е стрэс

stress-timed  adj. ling. такталічы ль-
ны (рытм)

stretch1  n. 1. праця гласць, прасця г, пра-
сто ра 2. праме жак ча су; at a stretch за адз н 
раз, адны м захо дам 3. выця гванне, расця г-
ванне; give shoes a stretch расця гваць ту флi 
4. эласты чнасць; have a lot of stretch лёгка 
расця гвацца ♦ at full stretch на по ўную моц, 
по ўнасцю

stretch2  v. 1. расця гваць; расця гвацца; 
выця гваць; выця гвацца; stretch gloves расця г-
ваць пальча ткi; Does this material stretch? 
Гэта тканiна цягнецца? 2. наця гваць; наця г-
вацца; напру жваць; напру жвацца; stretch 
every nerve напру  жваць ко  жны нерв 3. цяг-
ну  цца, распасцiра цца; The forest stretches for 
hundreds of miles. Лес цягнецца на сотнi мiль. 
4. перабо льшваць; дапуска ць наця жкi; stretch 
the truth дадава  ць то  е, чаго   не было  ; пера-

бо  льшваць; stretch the meaning of a word 
пашыра ць значэ нне сло ва, надава ць сло ву 
дадатко вае значэ  нне ♦ stretch a point выхо -
дзіць за ме жы дазво ленага; Don’t stretch the 
point! Рабi як трэба! Не парушай правiлы; 
stretch one’s legs infml размiна ць но гi; прагу ль-
вацца
stretch out  phr.v. праця гваць; пра-
ця гвацца; stretch oneself out расця  гвацца (на 
канапе, ложку і да т.п.)

stretcher  n. нас лкi (для хворых); 
a stretcher case ляжа чы ра нены; хво ры, яко -
му патрэ бны нас лкі 

stretcher-bearer  n. санiта  р-на-
с ль шчык

strew  v. (strewed, strewn or strewed) 
раск дваць, пасыпа ць; The lawn was strewn 
with fl owers. Лужок быў усыпаны кветкамi.

strewn  p.p. → strew
stricken  adj. fml (by/with) паражо ны 

(чым-н.), ахо плены; stricken with grief пры-
гне чаны го рам; stricken by disease зва лены 
хваро бай

strict  adj. 1. стро  гi, патрабава  льны, су-
ро  вы; a strict upbringing стро гае выхава нне; 
in strict confi dence стро га канфідэнцыя льна; 
keep strict watch (over smb.) п льна сачы ць 
(за кiм-н.) 2. пэ ўны, дакла дны; a strict diet 
стро гая дые та; the strict truth чы стая пра ў-
да; in strict secrecy у по ўным сакрэ це

strictly  adv. стро га, дакла дна ♦ strictly 
speaking стро га ка жучы

stricture  n. fml 1. (on) асуджэ нне, 
ганьбава нне 2. абмежава нне; social stricture 
сацыя льныя забаро ны

stridden  p.p. → stride2 
stride1  n. 1. вял кi крок 2. пахо дка, хада ; 

♦ make great/rapid strides раб ць вял кiя/ 
ху  т кiя по спехi; get into one’s stride BrE бра ц-
ца за спра ву; take smth. in one’s stride BrE 
пераадо льваць што-н. без намага нняў

stride2  v. (strode, stridden) кро чыць, 
iсц  вял кiмi кро камi 
stride across  phr.v. перасту паць, 
перахо дзiць
stride over [ phr.v. = stride across

strident  adj. рэ зкi, скрыпу чы, пран-
злiвы (голас, гук i да т.п.); strident colours 
крыкл выя ко леры; а strident protest гу чны 
пратэ ст

strife  n. fml or lit. канфл кт; спрэ чка, сва р-
ка; разла д; пярэ чанне; be at strife знахо -
дзiцца ў ста  не канфл кту; make strife выклі-
ка ць спрэ чкi, се яць нязго ду
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strike1  n. забасто ўка, страйк; а general 
strike агу льная забасто  ўка; а sit-down strike 
сядзя чая/iталья нская забасто ўка; go on strike 
бастава ць, страйкава ць

strike2  n. 1. уда р; make a strike at smb. 
замахну цца на каго -н. (кулаком, калом i да т.п.); 
counter a strike адб ць уда р 2. адкрыццё 
радо вiшча; нечака ная ўда ча; a lucky strike in 
politics нечака ная палiты чная перамо  га (на 
выбарах)

strike3  v. (struck) 1. (on/upon) бiць; 
strike smb. in the face уда рыць каго -н. па тва- 
ры; strike a blow нане сцi ўдар 2. напада ць; 
They struck the enemy. Яны атакавалi ворага. 
3. высяка ць (агонь), запал ьваць; strike a match 
чы ркнуць запа лкаю 4. бiць (пра гадзiннiк); 
It has just struck four. Толькi што прабiла 
чатыры гадзiны. 5. паража ць, удара ць; strike 
smb. blind асляпля ць каго -н.; be struck 
dump быць зб тым з панталы ку 6. (on/upon) 
знахо дзiць, выпадко ва сустрака ць; strike wa-
ter знайсц  ваду  (пад зямлёю); strike a plan 
прыду маць план 7. выключа ць, выкрэ  слiваць 
8. здзiўля ць, ура жваць, прыця гваць ува гу 
♦ as it strikes me як мне здае цца; strike the 
eye к дацца ў во чы; be struck on smb. быць 
закаха ным у каго -н.; strike an attitude/a pose 
прыма ць (тэатра льную) по зу; strike a bal-
ance знахо дзіць кампрам с; strike home тра- 
пiць у цэль; strike a bargain прыйсц  да зго- 
ды; strike life into smb. удыхну ць жыццё ў 
каго -н.; strike into another song заве сцi  н-
шую пе сню; strike while the iron is hot куй 
жале за, паку ль гара чае
strike back  phr.v. дава ць зда чы
strike down  phr.v. звал ць, 
павал ць, збiць
strike off  phr.v. вы краслiць; strike 
a name off the list вы краслiць iмя  са сп су
strike out  phr.v. ху тка ру хацца, 
iмча цца
strike up  phr.v. 1. пача ць; strike 
up a quarrel распача ць сва рку 2. зайгра ць; 
The band struck up. Аркестр зайграў.

strikebreaker  n. штрэйкбрэ  хер
striker  n. 1. забасто ўшчык, страйко- 

вец 2. гадз ннiк з бо  ем
striking  adj. дзiво сны, дз ўны, надз вы-

ча йны, незвыча йны; a striking contrast я ркi 
кантра ст 

string1  n. 1. вяро вачка, тасёмка, шнур, 
шнуро  к; a string of beads н тка па  церак/
кара  ляў 2. струна  3. pl. the strings стру нныя 
iнструме нты 4. чарада , шэ раг; a string of 

сars гуж, чарада  машы н ♦ have/keep smb. on 
a string трыма ць каго -н. на пры вязi, пад кан-
т ро лем, у по ўнай зале жнасцi; (with) no 
strings attached/without strings у по ўнай не-
зале жнасцi; pull strings карыста цца су вязямi

string2  v. (strung) 1. наця гваць, напіна ць 
(струну, вяроўку i да т.п.) 2. ніза ць, нан з-
ваць (пацеркi) 3. лу шчыць (стручкi фасолi, 
гароху i да т.п.) ♦ string smth. together : I 
can’t string two words of French together. Я не 
магу звязаць i двух слоў па-французcку. 
string along  phr.v. : string smb. 
along падма нваць каго -н. наўмы сна; string 
along (with smb.) iсц  сле дам (за кiм-н.); 
быць ве рным (каму -н.) 
string out  phr.v. расця  гваць; рас-
ця  гвацца (гужам); string out the washing 
разве шваць бял зну (на вяроўку)
string up  phr.v. 1. напру жваць 
(нервы) 2. infml ве шаць злачы нцу

string bean  n. BrE, bot. cтручко вая 
фасо ля

stringent  adj. fml 1. стро гi, суро вы 
(пра закон, правіла i да т.п.) 2. ця жкi (пра 
фiнансавыя абставiны)

string instrument  n. стру нны 
музы чны інструме нт

stringy  adj. 1. валакн сты; stringy 
meat жы лiстае мя са 2. як вяро ўкі (пра ва-
ласы)

strip1  n. 1. ву зкая пало ска; па сак, ле нта; 
a landing strip паса дачная паласа  2. BrE адзе н-
не футбал стаў

strip2  v. 1. раздзява ць; раздзява цца, зды-
ма ць во пратку; strip to the waist зняць адзе н-
не да по яса 2. абдзіра ць, здыма ць (скурку, 
кару) 3. пазбаўля ць (спадчыны, гонару i да т.п.); 
He was stripped of everything. У яго аднялi 
ўсё. 4. спусто шваць; strip the house bare 
infml абакра сцi, абчы сцiць дом
strip down  phr.v. разбiра ць (на 
часткi)
strip off  phr.v. саскрэ  бваць, здзіра ць 
(фарбу)

stripe  n. 1. пало ска; па сак 2. mil. паласа , 
нашы ўка 

striped  adj. паласа ты; a striped shirt 
кашу ля ў па скi

stripling  n. dated, joc. юна к, падле так
stripрer  n. стрыптызёр; стрыптызёрка
striptease  n. стрыпты  з
strive  v. (strove, striven or strived) fml 

1. (for/after) стара цца, прыклада ць намага н-
нi; strive for victory змага цца за перамо гу 
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 strive for smth. iмкну цца даб цца чаго -н. 
2. (against/with) змага цца 

striven  p.p. → strive
strode  past → stride2

stroke1  n. 1. уда р 2. узма х, мах; ход; 
a stroke of luck уда ча; It was a stroke of geni-
us. Гэта было генiяльна. 3. штрых, мазо к, ры -
са; fi nishing strokes апо шнiя штрых  4. бой 
гадз ннiка; on the stroke of three рo ўна ў тры 
(гадз ны) 5. med. інсу льт 6. sport узма х; 
грабо к; breast stroke брас ♦ at a single/one 
stroke адны м ма хам; not do a stroke (of 
work) па льцам не паварушы ць; нiчо га не ра-
б ць; put smb. off his stroke вы бiць каго -н. з 
ры тму

stroke2  v. гла дзiць, пагла джваць; ла -
шчыць

stroll1  n. прагу лка, прагуля нка, шпа цыр; 
take a stroll прагуля цца

stroll2  v. хадз ць (павольна), прагу ль-
вацца, шпацырава ць

stroller  n. бадзя га; шпацыра нт
strong  adj. 1. ду жы; a strоng man сiла ч, 

ас лак 2. здаро вы, мо цны; strong nerves мо ц-
ныя не рвы; I feel stronger today. Я адчуваю 
сябе сёння лепш. 3. трыва лы; strong walls 
трыва лыя сце ны; strong soil цвёрдая гле ба 
4. цвёрды, мо цны; a strong will мо цная во ля 
5. мо цны, магу тны; a strong king магу тны 
каро ль; have a strong hold upon/over smb. 
мець мо цны ўплы ў на каго -н.; strong poison 
мо цная атру та 6. мо цны (у чым-н.); be strong 
in spelling быць мо  цным у арфагра фіі; піса ць 
гра матна (без арфаграфічных памылак); He 
is not strong in physics. Ён слабак у фiзiцы. 
7. глыбо кi; a strong mind глыбо кi ро зум; 
a strong memory до брая па мяць 8. мо цны, 
перакана ўчы, ва жкi; a strong evidence ва жкi 
до каз 9. рашу чы, энерг чны, круты ; strong 
measures круты я за хады 10. цвёрды, рашу- 
чы; strong affection мо цная прых льнасць; 
a strong Democrat адда ны дэмакра т; have 
a strong inclination to do smth. мо цна хаце ць 
што-н. зраб ць; be strong for/against smth. 
быць рашу ча за/су  праць чаго -н. 11. энерг ч-
ны, выра зны (пра стыль); strong language 
непрысто йныя сло вы, ла янка 12. я сны, дакла д-
ны, до бра вы значаны; a strong family like-
ness вял кае фам льнае падабе  нства; a strong 
Welsh accent мо цны вал йскi акцэ  нт 13. мо ц-
ны, во стры, iнтэнс ўны; a strong smell рэ зкi 
пах, смуро д (непрыемны); strong chee se во -
стры сыр; strong butter гаркава тае ма с ла; 

a strong voice гу чны го лас; strong light  я ркае 
святло  14. неразве дзены, мо цны; strong coffee 
мо цная ка ва; strong solution насы чаны 
раство р; strong drinks мо цныя спiртны я 
напо i 15. цвёрды, усто йлiвы (пра цэны) 
16. ling. нерэдукава ны; This word is always 
used in its srtong form. Гэтае слова нiколi не 
рэдукуецца. ♦ the stronger sex мужчы нскi 
пол; by the strong hand с лаю; strong meat 
≅ мо цны арэшак; арэшак не па зуба  х; have a 
strong stomach быць таўстаску  рым; as 
strong as a horse ≅ здаро вы як бык

strong-arm  adj. разл чаны на с лу; 
strong-arm methods гвалто ўныя ме тады, сі-
лавы я ме тады

strongbox  n. сейф
stronghold  n. 1. цытадэ  ль, крэ  -

пасць 2. цвярды ня, ап рышча, апо ра
strongly  adv. мо цна, крэ пка, рашу ча; 

I feel strongly that… Я моцна адчуваю, што…
strongman  n. (pl.-men) 1. дыкта тар, 

дэ спат 2. ас лак (асабліва цыркавы)
strong-minded  adj. рашу чы, 

энер г чны; разу мны; самасто йны ў ду мцы
strong room  n. кладо ўка; сейф (для 

захавання каштоўнасцей у банку)
strong-willed  adj. валявы , рашу чы; 

упа рты 
strontium  n. chem. стро нцый; stron-

tium 90 стро нцый 90 (радыеактыўная форма)
stroppy  adj. BrE, infml незгаво рлiвы, 

сварл вы, зва длівы; плакс вы
strove  past → strive
struck  past, p.p. → strike3

structural  adj. 1. структу рны; 
structural geology тэкто нiка 2. будаўн чы, 
канструкты ўны; a structural engineer iнжы-
не р-будаўн к; structural engineering будаўн-
чая тэ хнiка

structuralism  n. структурал зм
structuralist  n. структурал ст; 

a structuralist approach структуралiсты чны 
падыхо д

structural linguistics  n. 
ling. структу рная лiнгв стыка

structure  n. 1. будо ва, структу ра; 
gram matical structure of a language грама-
ты  чны лад мо вы 2. пабудо ва, буды нак; a sta-
te ly structure ве лiчны буды нак

struggle1  n. 1. барацьба ; a power strug-
gle барацьба  за ўла ду; a mental struggle ду-
шэ ўная барацьба ; a struggle for survival ба-
рацьба  за выжыва нне; at struggle у барацьбе  
2. напру жaнасць; вы сілак, намага нне; in the 
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death struggle у аго нii; give in without a 
struggle зда цца без супрацiўле ння

struggle2  v. 1. змага цца; struggle for 
freedom змага цца за свабо  ду; struggle to the 
last breath змага цца да канца /да апо шняга 
дыха ння 2. б цца, адбiва цца; struggle in 
smb.’s arms вырыва  цца з чы х-н. рук 3. ста-
ра  ц ца з усёй мо  цы, раб ць намага ннi, вы сіл-
кі; struggle to one’s feet з ця жкасцю ўстава ць 
на но  гi; struggle to succeed намага  цца зра-
б ць по спех 4. прабiва цца; struggle through 
the thicket прабiва цца праз гушча р; struggle 
out of smth. вы рвацца адку ль-н.
struggle on  phr. v. праця гваць зма-
га цца з ця жкасцямi
struggle along [ phr. v. = struggle on

strum  v. бры нкаць, тры нкаць; strum on 
the guitar тры нкаць на гiта ры

strung  past, p.p. → string²
strung-up  adj. напру жаны, узбу джа-

ны, узру шаны; He gets very strung-up before 
exams. Ён вельмi напружаны перад экзаменамі.

strut1  n. падпо рка, сто йка; нага  (шасi 
самалёта)

strut2  v. хадз ць з ва жным, напы шлiвым 
в дам; strutting peacocks напы  шлiвыя паў-
л ны

strychnine  n. 1. bot. ірво тны ко рань 
2. стрыхн н; strychnine poisoning атручэ нне 
стрыхн нам

stub1  n. 1. пень, кало да 2. абло мак, 
аскаба лак; агры зак (алоўка); аку рак 3. кара-
шо к (квiтка, чэка i да т.п.); fi ll in a cheque 
stub запо ўнiць карашо к чэ  ка

stub2  v. 1. сту кнуцца аб не шта цвёрдае; 
stub one’s toe against smth. спатыкну цца на 
што-н. 2. выкарчо ўваць з ко ранем
stub out  phr.v. : stub out a cigarette 
тушы ць аку рак

stubble  n. 1. iржы  шча, іржэ  ўнік 2. ка-
ро  т ка абстры жаныя валасы ; даўно  не го ле-
ная барада , шчэць, шчац нне

stubbly  adj. шчац нiсты, калю чы (пра 
бараду); stubbly hair валасы  тырчко м

stubborn  adj. 1. упа рты, заця ты, не па-
да тлiвы 2. упа рты, насто  йлiвы; be stubborn 
in the defense упа рта абараня цца ♦ stubborn 
as a mule упа рты як асёл

stucco  n. (pl. stuccos or stuccoes) 
1. тынк (для аконных работ) 2. стуко  (бу даў-
нічы матэ рыял)

stuck1  adj. 1. загра злы, загру злы; Help! 
I’m stuck in the mud! Ратуйце! Я загруз! 
2. прако  латы ♦ scream like a stuck pig вiш-
ча  ць як рэ заны парсю к

stuck2  past, p.p. → stick2; get stuck за-
гра  знуць, засе сці ♦ get stuck into smth. аку-
ну цца ў што-н. з галаво  ю

stuck-up  adj. infml фанабэ  рысты; па-
га  рдлiвы, ганары  сты, пыхл вы

stud  n. 1. кно пка, за пiнка 2. цвiк з вял-
кай пле шкаю

studded  adj. усы паны, усе яны, упрыго -
жаны; a lake studded with small islands 
 во зера, усе янае мале нькімі астрава мі

student  n. 1. студэ нт; студэ  нтка; на-
вучэ нец; a BA student студэ нт на атрыма нне 
ступе нi бакала ўра; a medical student студэ нт-
ме дык; a graduate student аспiра нт; a school 
student ву чань сярэ дняй шко лы 2. той, хто 
вывуча е што-н.; a student of bird life ча ла-
ве к, як  вывуча е жыццё пту шак; арніто лаг

student loans  n. сiстэ ма пазы к 
для студэ нтаў 

studentship  n. BrE стыпе ндыя
student union  n. студэ нцкі 

клуб
studied  adj. fml абду маны (за гадзя), 

наўмы сны; do smth. with studied casualness 
раб ць што-н. з прытво  рнай абыя кавасцю 

studio  n. 1. сту дыя, атэлье , майстэ р-
ня 2. кiнасту дыя, тэлесту дыя; studio audi-
ence гледачы , як х запрас лi ў тэлесту  дыю 
або  радыёсту дыю (для перадачы iх апла дыс-
ментаў, смеху i да т.п.)

studio fl at  n. аднапакаёвая ква-
тэ  ра, аднапакаёўка

studious  adj. стара нны, рупл вы, дба й-
ны; with studious attention з вял кай ува гай

study1  n. 1. вывучэ нне, дасле даванне; 
make a study of smth. вывуча ць што-н. 2. pl. 
studies заня ткі, навуча нне 3. pl. studies наву -
ка, галіна  наву кі; American studies амеры-
кан стыка; Belarusian studies беларус стыка 
4. кабiне т (пакой для працы дома)

study2  v. 1. вучы ць, вучы цца, вывуча ць; 
study to be a doctor вучы цца на ле кара; 
study under a famous professor вучы цца ў 
знакам тага прафе сара 2. дасле даваць, выву-
ча ць; разгля дваць, абду мваць; study the situ-
ation абду мваць сiтуа цыю; study smb.’s face 
ува жлiва сачы ць за вы разам чыйго -н. тва ру 
3. рыхтава цца (да чаго-н.); study for an exam 
рыхтава цца да экза мену; study for a bachelоr 
degree in economics рыхтава  цца, каб атры-
ма  ць ступе нь бакала ўра эканам чных наву к

stuff1  n. 1. infml рэ чыва, матэрыя л; We’ll 
see what stuff he’s made of. Мы паглядзiм, што 
ён за чалавек. 2. infml мана ткi, нажы ткі ♦ do 
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one’s stuff раб ць сваю  спра ву; stuff and non-
sense! лухта ! глу пства!; that’s the stuff! гэ та 
што трэ ба!

stuff2  v. 1. набiва ць, зап хваць; My head is 
stuffed with facts. У мяне галава забiта фа к та-
мi; She stuffed the child with sweets. Яна на кар-
міла дзiця цукеркамi 2. набiва ць, нап х ваць 
чу  чала 3. фаршырава  ць 4. заклада  ць, за бі-
ваць; My nose is stuffed up. Мне залажыла нос.

stuffi ng  n. 1. фарш, начы нка 2. наб ўка 
(падушкi) ♦ knock/beat/take the stuffi ng out 
of smb. вы  бiць пы  ху з каго  -н., паста  вiць ка-
го  -н. на ме сца

stuffy  adj. 1. ду шны, за тхлы; a stuffy 
room ду шны пако й 2. infml ну дны, нецiка вы; 
a stuffy book ну дная кн га 3. зало жаны (нос)

stultify  v. fml выстаўля ць (каго-н., 
што-н.) у сме шным вы глядзе; раб ць беска-
ры с ным, бессэнсо  ўным; stultify еfforts to do 
smth. зве сці да нуля  намага нні зраб ць што-н.

stumble  v. 1. (over/on) спатыка цца 
2. запiна цца; stumble over words запiна цца 
на сло вах 3. вага цца, хіста цца
stumble across  phr. v. наткну ц-
ца, натра пiць

stumbling block  n. (to) пера-
шко да, ка мень спатыкне ння

stump1  n. 1. пень, абру бак; пянёк (зу-
ба); недаку рак, аку рак 2. імправізава ная тры-
бу на; be on the stump ве сці агіта цыю 3. joc. 
нага ; stir one’s stumps спяша цца, варушы цца

stump2  v. 1. то паць, ту паць, ця жка сту-
па ць, чыкiльга ць 2. infml азада чваць, агаро ш-
ваць; I’m stumped. Я ў тупiку.

stumpy  adj. каро ткi i то  ўсты; каржа-
кава ты, прыса дзiсты

stun  v. аглуша ць, ашаламля ць; He was 
stunned by the news. Яго ашаламiла навiна.

stung  past, p.p. → sting2

stunk  past, p.p. → stink2

stunned  adj. ачмурэ лы, ашало  млены
stunner  n. infml цудо ўны экзэмпля р; 

незвыча йная прыгажу ня; She is a stunner for 
cakes. Яна надзвычайна добра пячэ торты.

stunning  adj. infml ашаламля льны, дзi-
во сны, цудо ўны; What a stunning idea! Якая 
цудоўная iдэя!

stunt1  n. акрабаты чны трук, фо  кус
stunt2  v. затры млiваць рост (чалавека, 

рас лiны i да т.п.)
stunted  adj. чэ злы; няге глы
stuntman  n.( pl. -men) каскадзёр
stuntwoman  n. (pl. -women) кас-

ка дзёрка

stupefy  v. 1. прытупля ць (розум, 
пачуццi); be stupifi ed with grief аслупяне ць 
ад го ра 2. ашаламля ць, здзiўля ць, агало мш-
ваць

stuрendous  adj. дзiво  сны, захап-
ля  льны, надзвыча йны, ашаламля льны; stu-
рendous achievements каласа  льныя дасяг-
не  нні

stupid  adj. дурны , неразу мны, тупы ; 
What a stupid thing to do! Якое глупства! 
♦ (as) stupid as a donkey дурны  як асёл

stupidity  n. глу пства, ту пасць; дур-
но та, бязглу здасць

stupor  n. 1. fml здранцве нне, аняме н-
не; змярцве нне, адубе нне; in a stupor of dis-
may здранцве лы ад стра ху 2. med. сту пар

sturdy  adj. 1. здаро вы, ду жы, мажны , 
мо цны; a sturdy chair мо цнае крэ  сла; a stur-
dy fellow здаравя к 2. сто йкi, непах сны, цвёр-
ды; a sturdy policy рашу чая пал тыка

sturgeon  n. zool. асяцёр, асётр
stutter  v. заiка цца, запіна цца; He stutte r-

ed out an apology. Ён заiкаючыся прамар мы-
таў прабачэнне.

stutterer  n. за ка
St Valentine’s Day  n. дзень 

Свято га Валянц на (дзень усiх закаханых, 
14 лютага)

sty  n. свiна рнiк, хлеў; The house was a 
perfect sty. Дом быў якраз як свінарнік.

sty(e)  n. med. ячме нь (на воку)
Stygian  adj. lit. змро чны, цёмны, пя-

ке льны; the Stygian darkness of the night 
стра шэ  нная це мра

style1  n. 1. стыль, спо саб выражэ ння, ма-
не ра; lofty style высо кi стыль; the style of 
court стыль судо  вых папе р; write good Eng-
lish style пiса ць на до брай англ йскай мо ве; 
a style of life лад жыцця  2. напра мак, шко ла 
(у мастацтве); the Byzantine style вiзанты й-
скi стыль 3. густ, арыгiна льнасць; шык, 
бляск; a woman of style жанчы на з гу стам 
4. фасо н, мо да; a style setter заканада ўца мо  -
ды; in the latest style па апо шняй мо дзе; 
of all styles and sizes ус х фасо наў i паме раў 
5. bot. пе сцiк (кветкi) ♦ cramp smb.’s style 
не даць каму  -н. разгарну цца; live in grand 
sty le жыць на шыро кую нагу 

style2  v. 1. раб ць дыза йн, праектава ць, 
канструява ць 2. шыць па мо дзе, уво дзiць у 
мо ду 2. fml тытулава ць, называ ць; Should he 
be styled Mister or Colonel? Як да яго звяртац-
ца – мiстар цi палкоўнiк?
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styling  n. 1. стылiсты чная пра ўка 2. сэ н-
савае адце нне сло ва або  фра зы; стыль 3. ма-
дэ л раванне (вопраткi, машын i да т.п.), 
дыза йн

stylish  adj. мо дны, сты льны, шыко ўны; 
stylish manners вы танчаныя мане ры

stylist  n. 1. стыл cт; стыл стка 2. ма-
дэль е р; a hair stylist цыру льнік-мадэлье р

stylistic  adj. стылiсты чны; mаke a sty-
listic comparison раб ць параўна нне стылiс-
ты чных сро дкаў

stylistically  adv. стылiсты чна, з пу н-
кту гле джання стыл стыкi; Stylistically, these 
synonyms are different. Гэтыя сiнонiмы адроз-
нiваюцца стылiстычна.

stylistics  n. ling. стыл стыка; func-
tional stylistics функцыяна льная стыл стыка

stylized, BrE -ised  adj. стылiзава ны; 
the highly stylized form of acting высо -
кастылiзава ная фо рма акцёрства

stymie  v. 1. fml ста вiць у безвыхо днае 
стано вiшча, заганя ць у туп к; stymie a plan 
сарва ць план; Negotiations became stymied. 
Пе рамовы зайшлi ў тупiк. 2. sport паста вiць 
супе рнiка ў cтано  вiшча «ста ймi» (гольф)

styptic  n. med. кроваспыня льны сро дак
suave  adj. пачц вы, ве тлівы, мя ккi, да-

лiка тны; suave manners далiка тныя мане ры; 
a suave speech лiсл вая размо ва

sub  n. скар. ад : 1. (subordinate) пад па ра д-
каваны, дру  гасны 2. (subscribtion) пад п с-
ка 3. infml (substitute) наме снiк 4. (subeditor) 
рэда ктар аддзе ла (у газеце, часопісе i да т.п.) 
5. infml (submarine) падво дная ло дка

subaltern  n. мало дшы афiцэ  р (у Вя-
лі кабрытаніі)

subarctic  adj. субаркты чны, перад-
па ля рны; subarctic temperatures субаркты ч-
ныя тэмперату ры

subcommittee  n. падкам сiя; пад ка-
мiтэ  т; the UN Disarmament Subcommittee 
Падкамiтэ т Кам сii ААН па раззбрае ннi

subconscious  adj. psychol. падсвя-
до мы; a subconscious state паўнепрыто мны 
стан

subconsciousness  n. psychol. пад-
свядо масць

subcontinent  n. субкантыне нт; 
the Indian subcontinent Iнды йскi субкан ты-
не нт

subculture  n. субкульту ра; культу ра 
яко й-н. этн чнай або  сацыя льнай гру пы (у рам-
ках культуры пэўнага грамадства)

subdivide  v. (into) падраздзяля ць, 
раздзяля ць на падкла сы

subdivision  n. 1. падраздзяле нне 
2. се кцыя, пункт, падраздзе л

subdue  v. 1. скара ць, пакара ць; пад-
парадко ўваць; subdue nature пакара ць пры-
ро ду 2. памянша ць, змякча ць; subdue a fever 
med. збiва ць тэмперату ру

subdued  adj. 1. прыглу шаны; sub-
dued lighting мя ккае святло ; in a subdued 
voice прыглу  шаным го  ласам 2. падпара  дка-
ваны, прыгне  чаны; a subdued mood прыгне -
чаны настро й

subeditor  n. 1. рэда ктар аддзе ла 
(у га зеце, часопісе i да т.п.) 2. памо чнiк рэда к-
тара

subheading  n. падзагало вак (у га зе-
це, часопісе i да т.п.)

subject1  n. 1. тэ ма, пыта нне, прад-
ме т; be on the subject гавары ць на тэ му; 
change the subject змян ць тэ му 2. аб’е кт; 
the subject of an experiment аб’е кт экс пе ры-
ме нта 3. ling. дзе йнiк 4. падда ны; падда ная; 
a British subject падда ная Брытаніі

subject2  adj. 1. падпара дкaваны, па д-
ула дны; subject nations несамасто йныя кра-
ны; be subject to the laws падпарадко ўвацца 
зако нам 2. падвярга цца; be subject to chang-
es змяня цца, быць зме неным; be subject to 
the infl uence of smb. падпада ць пад чый-н. 
уплы ў; subject to colds сх льны да прасту  ды 
3. зале жаць; be subject to the weather зале -
жаць ад надво р’я

subject3  v. 1. падпарадко ўваць 2. пад-
вярга  ць; subject smb. to criticism крытыка-
ва  ць каго -н.; be subjected to great hardships 
зазнава ць вял кiя ця жкасцi

subjection  n. 1. пакарэ  нне, пад па-
ра  д каванне; the subjection of the rebels па-
даўле нне паўста ння 2. зале жнасць; hold/keep 
smb. in subjection трыма ць каго -н. у зале ж-
насцi

subjective  adj. 1. суб’екты ўны; 
a su bjective impression асаб стае, суб’екты ў-
нае ўра жанне 2. ling. суб’е ктны; the subjec-
tive case назо ўны склон

subjectively  adv. суб’екты ўна; 
subjectively perceived changes зме ны, як я 
ўс прыма юцца суб’екты ўна

subject matter  n. тэ ма, прад-
ме т (лекцыi, дагавору i да т.п.)

subjoin  v. (to) fml дадава ць; прып c-
ваць у канцы ; subjoin a postscript прыпiса ць 
пастскры птум
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sub judice  adj. law лацін. на раз-
гля дзе суда ; яшчэ   не вы рашана (пра справу)

subjugate  v. fml пакара ць, пад па-
радко ўваць; зняво льваць

subjugation  n. fml пакарэ  нне; 
the subjugation of territory захо п тэрыто рыi

subjunctive  n. ling. the subjunct-
ive (mood) умо ўны лад

sublease  v. заключа ць дагаво р субарэ н-
ды, субарандава ць

sublet  v. здава  ць у паднаём, перада-
ва  ць у субарэ нду; sublet a room to a friend 
здава ць пако й ся бру (у субарэнду)

sublimate  v. 1. psychol. сублiмава ць 
2. fml узнiма ць, узно сiць; раб цца больш уз-
нёслым

sublime1  n. : ♦ from the sublime to 
the ridiculous ад вял кага да сме шнага

sublime2  adj. 1. lit. узвы шаны, выса-
каро дны, узнёслы, ве лiчны 2. fml ганары сты; 
sublime bеauty ве лiчная прыгажо сць; sub-
lime indifference хало дная абыя кавасць

subliminal  adj. psychol. падсвядо -
мы; subliminal mind падсвядо масць; sublim-
inal self падсвядо мае «я»; subliminal tech-
niques in advertising рэкламава нне з дапамо  -
гаю гiпно  зу

submarine  n. 1. падво дная ло дка; 
a missile-fi ring submarine падво дная раке т-
ная ло дка 2. AmE «субмары на» (сандвіч з мя-
сам, рыбай і да т.п.)

submerge  v. 1. апуска ць; апуска цца 
(у ваду) 2. затапля цца; be submerged by pa-
perwork патану ць у папе рах

submerged  adj. 1. пакры ты вадо ю, 
зато плены 2. : the submerged tenth бядне й-
шая ча стка насе льнiцтва, па рыi

submersion  n. затапле нне, апуска н-
не ў ваду ; The bells have been found after a 
submersion of three centuries. Званы знайшлi 
пасля таго, як яны прабылi пад вадою тры 
стагоддзi.

submission  n. 1. падпара дкаванне, 
па ко рнасць, паслушэ нства; starve smb. into 
submission пакара ць каго -н. го ладам 2. за я ва, 
пада ча (дакументаў на разгляд)

submissive  adj. пако рлiвы, пас лух-
мя ны; be submissive to advice прыслухо ў-
вац ца да пара ды

submit  v. 1. (to) падпарадко ўвацца, 
стаць пако рным; submit to discipline пад па-
радко ўвацца дысцыпл не 2. падава ць на раз-
гля д; submit an essay to one’s teacher адда ць 
эсэ  на праве рку свайму  наста ўнiку 3. law or 

fml прапано ўваць (свой пункт гледжання); 
We submit that the charge is not proved. Мы за-
яўляем, што абвiнавачанне не даказана.

subnormal  adj. 1. нiжэ й за но рму; 
a subnormal temperature тэмперату  ра, нi-
жэ  й шая за но рму 2. infml не зус м разу мны, 
разумо ва адста лы

subordinate1  adj. 1. падпара дка ва-
ны, паднача лены; другара  дны, дру гасны; su-
bordinate interests другара дныя iнтарэ сы 
2. ling. дада ны (сказ)

subordinate2  v. падпарадко ўваць, 
паднача льваць; subordinate passions to rea-
son падпарадко ўваць стра сці роз уму

suborn  v. fml падкупля ць, дава ць ха -
бар; suborn a witness дава ць ха бар све дку

subplot  n. пабо чная сюжэ  тная л нiя 
(у творы)

subpoena  n. law по зва, паве стка (у суд)
subscribe  v. (to) 1. ахвярава ць (гро-

шы); subscribe to a charity ахвярава ць у фонд 
мiласэ  рнасцi 2. падп свацца (на газету, часо-
піс i да т.п.); subscribe to smb.’s view далуча ц-
ца да чыйго -н. по гляду

subscriber   n. 1. падп счык; падп с-
чыца (на газету, часопіс i да т.п.) 2. абaне нт

subscription  n. 1. падп ска (на га-
зеты, часопісы i да т.п.) 2. абанеме нт (на 
канцэрт, спектакль i да т.п.)

subsequent  adj. fml насту пны, 
паз не йшы, дале йшы; on a subsequent visit 
падча с насту пнага вiз ту; subsequent to ус ле д, 
за, пасля ; subsequent to its success… усле д за 
по спехамi…

subsequently  adv. fml пасля , по -
тым, у дале йшым; They subsequently heard he 
had left the country. А пасля яны пачулi, што 
ён пакiнуў краiну.

subserve  v. fml садзе йнiчаць, быць 
кары сным

subservient  adj. derog. уго длiвы, 
лiс л вы, рабале пны; subservient manners 
лiс л выя мане ры

subside  v. 1. змянша цца; His anger 
quickly subsided. Ён хутка супакоiўся. 2. спа-
да ць (пра ваду), асяда ць (пра будынак); 
He subsided into a chair. joc. Ён апусцiўся ў 
крэсла.

subsidence  n. падзе нне, 
спад; асяда нне; The building was damaged by 
subsidence. Будынак быў пашкоджаны пры 
асяданні.

subsidiary1  n. падкантро  льная кам-
па нiя
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subsidiary2  adj. 1. дапамо жны; дру -
гасны; дадатко вы 2. падкантро льны (пра 
кампанію, фірму); a subsidiary branch фiлiя л 
(банка)

subsidize, BrE -ise  v. субсiдз ра-
ваць; a subsidized theatre тэа тр, як  атры м-
лiвае да та цыi ад дзяржа вы

subsidy  n. субс дыя, фунда цыя, дата -
цыя; increase/reduce the level of subsidy па-
вял чваць/скарача ць паме р субс дыi

subsist  v. ледзь жыць; iснава ць; ліпе ць; 
subsist on vegetables and fruit быць веге та-
рыя нцам

subsistence  n. iснава нне; means of 
subsistence сро дкi для iснава ння; a subsist-
ence diet гало дны паёк; a subsistence wage 
пражы тачны м нiмум

subsistence level  n. пражы тач-
ны м нiмум

subsoil  n. падгле ба; не дры; subsoil as-
sets падзе мнае бага цце

substance  n. 1. рэ чыва, матэ рыя, суб-
ста нцыя 2. fml су тнасць, сэнс; in substance 
па су тнасцi, факты чна 3. fml бага цце; a man 
of substance fml замо жны чалаве к

substantial  adj. 1. iсто тны, грунто ў-
ны; substantial progress зна чны прагрэ  с 
2. вял кі, мо цны, трыва лы; have a substantial 
meal сы тна пае сцi 3. замо жны 4. fml рэа ль-
ны; a substantial being рэа льная істо  та

substantially  adv. 1. у гало ўным, 
у агу льным, па су тнасцi; I substantially agree 
with you. У агульным я з вамi згодны. 2. грун-
то ўна; dine substantially до бра пае сцi

substantiate  v. fml дака зваць, 
абгрунто ўваць (патрабаванне, сцвярджэнне 
i да т.п.)

substation  n. падста нцыя
substitute1  n. 1. наме снiк; засту п-

нік; as a substitute for smb. заме ст каго -н. 
2. заме на; падме на; a substitute player запас-
ны  (iгро к)

substitute2  v. (for) замяня ць, за мя-
шча ць, падмяня ць; erase a word and substitute 
another сце рцi сло ва i ўста вiць  ншае

substitute teacher  n. наста ўнік 
на заме ну

substitution  n. 1. заме на, падме на 
2. ling. падстано ўка

substratum  n. (pl. substrata) 1. н-
ж нi слой 2. асно ва, ба зiс; a substratum of 
truth in her story асно ва праўдз васці ў яе  
апавяда ннi

substructure  n. 1. падму рак, фун-
да мент 2. iнфраструкту ра

subterfuge  n. fml выкру чванне, вы- 
к рут, ухiле нне; resort to subterfuge ужыва ць 
уся кiя х трыкi

subterranean  adj. fml 1. падзе м-
ны; a subterranean river падзе мная рака  
2. сакрэ тны, та йны; subterranean diplomacy 
та йная дыплама тыя

subtitle  n. 1. падзагало вак 2. pl. subti-
tles субты тры (пра кiно)

subtle  adj. 1. то нкi, далiка тны; х тры; 
няўло ўны; a subtle strategy х трая стратэ  гiя 
2. пран клiвы, во  стры (пра розум); a subtle 
critic стро гi кры тык

subtlety  n. 1. вы танчанасць, далiка т-
насць 2. во стры жарт, до сціп, дасц пны вы -
раз; то нкасць (розуму) 3. то нкае разыхо  джан-
не; subtleties in the pronunciation адце ннi 
вымаўле ння

subtly  adv. то нка, далiка тна
subtract  v. math. (from) аднiма ць, 

адыма ць
subtraction  n. math. аднiма нне
subtropic(al) () adj. субтрап чны; 

sub tropical plants субтрап чныя расл ны
suburb  n. пры  гарад, ускра  iна; прад-

ме  с це; London suburbs пры гарады Ло ндана; 
live in the suburbs жыць у пры гарадзе

suburban  adj. 1. пры гарадны 2. аб-
ме жава ны, правiнцыя льны; He’s such a sub-
urban type. Ён такi мешчанiн.

suburbanite  n. infml жыха р пры га-
рада; правінцыя л

suburbia  n. derog. мяшча нства, абы-
ва цельшчына; прав нцыя

subvention  n. fml субс дыя, дата -
цыя, дзяржа ўная фiна нсавая дапамо га

subversive  adj. падрыўны ; be sub-
versive of discipline падрыва ць дысцыпл ну

subvert  v. fml 1. разбура ць, падрыва ць 
(веру, уладу i да т.п.) 2. паруша ць (закон), 
падрыва ць (мараль)

subway  n. 1. BrE падзе мны перахо  д; 
тунэ ль 2. AmE метро ; travel by subway е хаць 
на метро 

sub-zero  adj. ніжэ й нуля ; sub-zero 
temperatures мiнусавы я тэмперату ры

succeed  v. 1. дабiва цца, дасягa ць мэ -
ты; succeed in one’s career зраб ць до брую 
кар’е ру 2. квiтне ць, раб ць по спех 3. суме ць 
зраб ць (што-н.); succeed in doing smth. здо -
лець зраб ць што-н. 4. быць перае мнiкам, ат-
ры млiваць у спа дчыну; succeed to the throne 
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заня ць трон (пасля  ба цькi) 5. iсц  (за чым-н.); 
Day succeeded day. Дзень iшоў за днём. 
♦ nothing succeeds like success за пос пехам 
iдзе  по спех

success  n. по спех, уда ча; be a success 
мець по спех; achieve success дамагчы ся по с-
пеху

successful  adj. паспяхо вы; уда лы, 
уда чны; be successful in doing smth. суме ць 
зраб ць што-н.

succession  n. 1. шэ раг; a succession of 
victories шэ раг перамо г 2. паслядо ўнасць; in 
succession адз н за адны м, чарадо ю, за пар, 
паслядо ўна 3. нашча дкі, перае мнiкi; Who is 
the fi rst in succession to the throne? Хто пер-
шы зойме трон?

successive  adj. насту пны, чарго вы; 
with each successive day з ко жным насту  п-
ным днём; He made three successive attempts. 
Ён зрабiў тры спробы запар.

successor  n. спа дчыннiк, спадкае мец; 
спадкае мніца; перае  мнік; насту пнік (у спра-
ве); appoint a worthy successor назна чыць 
дасто йнага перае мнiка

success story  n. гісто рыя чалаве -
ка, яко му пашанцава ла

succinct  adj. fml каро ткi, сц слы, ня-
до ўгi; a succinct summary каро ткае рэзюмэ  

succor  AmE = succour
succour  n. fml дапамо га; bring succour 

to the sick дапамага ць хво рым
succulent  adj. 1. сакав ты, сакаўны ; 

succulent roasted meat сакав тае сма жанае 
мя са 2. bot. сакав ты, мяс сты

succumb  v. (to) паддава цца, саступа ць; 
succumb to temptation падда цца спаку се

such1  adj. 1. так , падо бны; in such cases 
у так х вы падках; in such a way так м чына м; 
and such things i да таго  падо бнае 2. так , 
така я, тако е, так я; such good music така я до б-
рая му зыка; such a long time ago так даўно ; 
such a pity! так  жаль!; such as так  як; such 
that так  што

such2  pron. 1. так ; Such was the result. Та-
кi быў вынiк. 2. той, так , така я, тако е, так я; 
all such так я лю дзi; and such infml i да таго  
падо бнае ♦ such as it is так  ўжо, як  ёсць; 
Treat to the cake, such as it is. Частуйся пiра-
гом такiм, якi ёсць.

such-and-such  pron. infml так  вось; 
on such-and-such a day у так  і так  дзень

suchlike  pron. падо бны, так ; and 
suchlike i да таго  падо бнае

suck1  n. смакта нне; have/take a suck at 
smth. смакта ць што-н.

suck2  v. ссаць, смакта ць; suck at smth. 
патро ху ссаць, пасмо  ктваць што-н.; suck 
smb. in/into smth. уця гваць каго -н. у што-н. 
♦ suck smb.’s brains прысво йваць чужы я 
 ду м кi; suck smb.’s blood пiць чыю -н. кроў
suck down  phr.v. засмо ктваць, 
 ус мо кт ваць
suck in  phr.v. усмо ктваць ♦ suck 
smth. in with one’s mother’s milk усмо кт-
ваць што-н. з ма тчыным малако  м
suck up  phr.v. усмо ктваць; suck up 
to smb. infml падл звацца да каго  -н.

sucker  n. 1. bot. гучо к, па растак, ато жы-
лак 2. infml малакасо  с, сысу н; блазню к, бла -
зан, прастачо к

sucking pig  n. мало чнае парася  , 
смакту нчык

suckle  v. 1. карм ць цы цкаю; даваць цы ц-
ку 2. ссаць ма тчыны гру дзі

suckling  n. грудно е дзiця /дзіцё; сысу-
но к, немаўля , немаўля тка

sucrose  n. chem. цукро за
sudden  adj. рапто ўны, неспадзява ны, не-

чака ны; sudden death рапто ўная смерць ♦ all 
of a sudden рапто ўна, зняна цку, знячэ ўку

suddenly  adv. ра  птам, нечака  на, зня-
на  цку, неспадзе ўкі

suds  n. pl. мы льная вада  або  пе на
sue () v. прасле даваць судо м, распачына ць 

працэ с су праць каго -н.; sue for a divorce па-
да ць на разво д

suede  n. за мша
suet () n. здор, лой
suffer  v. 1. паку тaваць, му чыцца; suffer 

from headaches паку тaваць ад галаўно га бо -
лю 2. перано сiць, цярпе ць; suffer defeat цяр-
пе ць паражэ нне 3. не сцi стра ты; пагарша цца 
(пра справы)

sufferance  n. цярпе нне, цярпл васць; 
He is here on sufferance. Яго тут проста цер-
пяць.

sufferer  n. паку тнiк; паку  тніца; па цяр-
пе лы (чалавек)

suffering  n. 1. паку та 2. боль
suffice  v. fml быць дастатко  вым; ха-

па  ць; Will this money suffi ce for the trip? Хо-
пiць гэтых грошай для падарожжа? ♦ suffi ce 
(it) to say (that)… дастатко ва сказа ць, што…

suffi ciency  n. fml (of) даста так, да-
статко васць; suffi ciency of fuel дастатко вы 
запа с па лiва
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suffi cient  adj. (for) дастатко вы; in suf-
fi cient time in advance за гадзя

suffi x  n. ling. су фiкс
suffocate  v. душы ць; душы цца; за ды-

ха цца; suffocate with rage задыха цца ад 
раз’ю шанасцi; He was suffocated in water. Ён 
захлябнуўся ў вадзе.

suffocating  adj. ду шны, уду шлiвы; 
It is suffocating in the room. У пакоi душна.

suffrage  n. вы барчае пра ва, пра ва го ла-
су; universal suffrage усеагу льнае вы барчае 
пра ва

suffragette  n. суфражы стка
suffuse  v. lit. залiва ць (святлом, сляза-

мі); пакрыва ць (румянцам)
sugar1  n. 1. цу кар; refi ned sugar рафi-

на д; granulated sugar цу кар-пясо к; a lump of 
sugar кава лачак цу кру 2. лiсл васць

sugar2  v. 1. падсало джваць 2. зацукро ў-
ваць; зацукро ўвацца ♦ sugar one’s words га-
ва ры ць лiсл ва; sugar the pill падсаладз ць 
пiлю лю

sugar basin  n. цу карнiца
sugar beet  n. цукро вы бура к
sugar cane  n. цукро вы трыснёг
sugar-coated  adj. пакры ты цу к-

рам; a sugar-coated promise перабо льшанае 
абяца нне

sugar daddy  n. AmE, infml бага ты 
пажылы  пакло ннік; залётнік

sugar refi nery  п. (цукро ва)рафi-
на дны заво д 

sugar tongs  n. pl. шчы пчыкi для цу кру
sugarworks  n. цукро вы заво д, цук-

рава рня
sugary  adj. цукро вы; сало дкi; a sugary 

love scene любо ўная, саладжа  вая сцэ на
suggest  v. 1. прапано ўваць; I suggest 

(that) we leave at once. Я прапаную зараз жа 
ад’ехаць. 2. наво дзiць на ду мку, намяка ць; 
What are you suggesting by that? Што ты хо-
чаш гэтым сказаць?

suggestible  adj. той, што паддае  ц-
ца ўнушэ  нню; When I was young I was quite 
suggestible. Калі я быў маладым, мяне можна 
было лёгка схіліць да чужой думкі.

suggestion  n. 1. прапано ва, пара да; 
make a suggestiоn раб ць, уно сіць прапано ву; 
at/on smb.’s suggestion па чыёй-н. пра па но ве 
2. намёк; a suggestion of truth до ля пра ў ды 
3. psychol. унушэ нне; hypnotic suggestion 
гiпно з

suggestive  adj. 1. як  наво дзiць на 
ду м ку; an aroma suggestive of spring fl owers 

во дар, як  нага двае веснавы я кве ткі. The book 
is very suggestive. Гэтая кніга прымушае ду-
маць. 2. з намёкам (непрыстойным)

suicidal () adj. самагу бны; паг бель-
ны, забо йны; a suicidal tendency ма нiя сама-
гу бства; a suicidal policy паг бельная пал-
тыка

suicide () n. 1. самагу бства; commit 
sui cide ско нчыць самагу бствам 2. самазабо й-
ца, самагу бца

suit1 () n. касцю  м, гарнiту  р; a dress suit 
фрак; a three-piece suit касцю  м-тро йка ♦ in 
one’s birthday suit joс. у чым ма ці нарадз ла

suit2 () n. law iск, судо вая спра ва; bring/
fi ll a suit against smb. прад’яўля ць iск каму -н.; 
a criminal suit крыміна льная спра ва

suit3 () v. 1. пасава ць, быць да тва ру 2. па-
ды хо дзiць, адпавяда  ць, задавальня ць; suit 
yourself infml раб , як хо чаш; They are well 
suited. Яны добрая пара. 3. прыстасо ўваць; 
дапасо ўваць; suit the play to the audience 
перайна чваць п’е су пад густ гледачо ў
suit down () phr.v. : ♦ suit smb. 
down to the ground infml задавальня ць каго -н.

suitable () adj. зру чны, прыда тны, ад-
па ве дны; clothes suitable for everyday wear 
адзе нне на ко жны дзень

suitably () adv. адпаве дна; answer 
suitably адка зваць уда ла; be suitably dressed 
быць апрану тым у адпаве днасцi з вы падкам, 
надво р’ем i да т.п.

suitcase () n. чамада н (невялiкi), ча-
мада нчык; куфэ  рак

suite  n. 1. набо р, кампле кт; a dining-
room suite гарнiту р мэ блi для стало вай 2. ну -
мар-люкс (у гатэлi) 3. mus. сю та 4. св та 

suited () adj. (to/for) прыда тны, кары с-
ны; He is not suited to be a teacher. Настаўнік 
з яго не атрымаецца.

suitor () n. пакло ннiк, кавале р
sulfur  AmE = sulphur
sulk  v. derog. ду цца, наду цца; надзьму ц-

ца, sulk with smb. злава ць на каго -н.
sulky  adj. надзьму ты; пану ры, насу пле-

ны; пахму рны; a sulky day хму рны дзень; be 
sulky наду цца

sullen  adj. derog. пану ры, хму рны; a sul-
len grey sky lit. пахму рнае шэ  рае не ба

sully  v. fml пля мiць, псава ць (рэпу тацыю)
sulphur  n. chem. се ра, се рка
sulphuric  adj. chem. : sulphuric 

acid се рная кiслата 
sultan  n. султа н
sultana  n. разы нка (маленькая), 

 кiш м ш
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sultry  adj. спяко тны, ду шны, гара чы, па р-
ны (пра надвор’е); a sultry smile зва блівая 
ўсме шка

sum1  n. 1. арыфметы чная зада ча; do a sum 
раша ць зада чу; be good at sums до бра раша ць 
зада чы 2. су ма, ко лькасць, падраху нак; the 
sum of what we’ve done усё, што мы зраб лi 
♦ in sum fml караце й ка жучы

sum2  v. склада ць
sum up  phr.v. падво дзiць вы нiк, 
пад сумо ўваць; sum smb./smth. up раб ць вы-
сно вы; sum up strength сабра ць с лы ♦ to 
sum up караце й ка жучы, адны м сло  вам

summarize, BrE -ise  v. падво дзiць 
вы нiк, падсумо ўваць, падагульня ць

summary1  n. сц слы перака з, рэзюмэ  ; 
news summary зво дка нав н; a two-page 
summary рэзюмэ  на дзве старо нкi; in sum-
mary на заканчэ  нне

summary2  adj. 1. fml сц слы, каро ткі 
2. безадкла дны; summary dismissal звальне н-
не без адкла ду

summation  n. fml скла дванне, пад-
сумо ўванне

summer  n. ле та; in (the) summer ле там; 
next summer насту пным ле там; a summer 
cottage да чны до мiк ♦ an Indian summer 
≅ ба бiна ле та

summer bird  n. пералётная пту шка
summerhouse  n. альта нка
summer lightning  n. зарн ца, 

блiскав ца
summer sausage  n. сыравя леная 

кiлбаса /каўбаса 
summer school  n. курс ле кцый ва 

ўнiверсiтэ це (падчас летнiх канiкул)
summertime  n. ле та; ле тнi час (калi 

гадзiннiк пераводзiцца на гадзiну ўперад); in 
(the) summertime ле там, у ле тні час

summing-up  n. law заклю чная 
прамо ва суддз 

summit  n. 1. вяршы ня; the summit of 
my ambitions мяжа  ма х iмкне нняў 2. са міт, 
сустрэ ча на вышэ  йшым узро ўнi; summit 
talks перамо вы на вышэ   йшым узро ўнi

summon  v. склiка ць; выклiка ць (у суд); 
summon (up) one’s courage набра цца хра -
брасцi
summon up  phr.v. сабіра ць, мабі-
лі зава ць (сілы, здольнасці); summon up one’s 
thoughts сабра цца з ду мкамі

summons  n. law по зва (у суд); serve 
summons on smb. выклiка ць каго -н. у суд

sumptuous  adj. fml дараг , пы шны, 
раско шны; a sumptuous feast пы шны баль

sun1  n. со нца; in the sun на со нцы ♦ eve-
rything under the sun усё на гэ тым све це;  
get up/go to bed with the sun устава ць/кла с-
цiся ра на

sun2  v. грэць на со нцы; sun oneself грэ цца 
на со нцы, загара ць

Sun. (пісьмовае скар. ад Sunday) нядзе ля
sunback  adj. з глыбо кiм вы разам на 

сп не
sun-baked  adj. вы сушаны на со нцы; 

сух 
sunbath  n. со нечная ва нна
sunbathe  v. загара ць; прыма ць со неч-

ныя ва нны
sunbeam  n. со нечны праме нь
sunblind  n. тэнт, марк за (навес)
sunburn  n. зага р
sunburned, sunburnt   adj. 

загарэ лы; sunburnt shoulders апа леныя пле чы
sundaе  n. сметанко вае маро жанае з сi-

ро пам, фру ктамi або  арэ хамi
Sunday  n. нядзе ля; on Sunday у нядзе- 

лю ♦ a month of Sundays вял кi праме жак ча -
су; your Sunday best infml : Go to the party in 
your Sunday best. Апранiся па-святочнаму.

Sunday school  n. нядзе льная цар-
ко ўная шко ла ♦ Sunday school truth пра-
пiсна я  сцiна

sunder  v. fml or lit. (from) разлуча ць, 
раздзяля ць; Nothing can sunder our friendship. 
Нiшто не можа разбiць наша сяброўства.

sundial  n. со нечны гадз ннiк
sundown  n. за хад со нца; at sundown 

на за хадзе со нца
sundrenched  adj. зал ты со нцам; 

sundrenched beaches со нечныя пля жы
sundress  n. сарафа н, адкры тая суке нка
sundries  n. pl. усё ўсяля кае; She spent 

a lot of money on sundries. Яна патрацiла шмат 
грошай на ўсякiя рэчы.

sundry  adj. fml ро зны; уся  кi, усяля кi 
♦ all and sundry infml усе  да аднаго 

sunfl ower  n. слане чнiк; sunfl ower oil 
але й; sunfl ower seeds се мачкi/се мечкі; the 
Sun fl ower State joс. «Слане чнiкавы штат» 
(наз ва штата Канзас, ЗША)

sung  p.p. → sing
sun-glasses  n. pl. со нечныя акуля ры
sunhat  n. шыракапо лы капялю ш
sunk  p.p. → sink2

sunken  adj. 1. затану лы, патану лы (ка-
рабель) 2. запа лы (пра шчокi, вочы i да т.п.)
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sunless  adj. цёмны; пахму рны; цьмя- 
ны; a sunless room цёмны пако й; a sunless 
smile пахму рная ўсме шка

sunlight  n. со нечнае святло ; in the 
sunlight на со нцы

sunlit  adj. асве чаны або  зал ты со нцам
sunny  adj. 1. со нечны; a sunny day со -

нечны дзень 2. ра дасны, вясёлы; а sunny 
smile шчасл вая ўсме шка ♦ look on the sunny 
side of things быць аптым стам; on the sunny 
side of thirty маладзе й за трыццаць

sunny-side up  adj. AmE засма жа-
ны то лькi з адна го бо ку; sunny-side up eggs 
яе чня

sunray  n. 1. со нечны праме нь 2. pl. 
sunrays шту чныя ультрафiяле тавыя прамян ; 
sun-ray treatment лячэ нне ўльтрафiяле та вы-
мi прамяня мi

sunrise  n. узыхо д со нца; зо лак, світа -
нак, до світак

sunroof  n. пло скi дах або   платфо рма 
для прыня цця со нечных ва ннаў (у сана то-
рыi)

sunscreen  n. крэм або  ласьён ад за-
га ру

sunset  n. за хад со нца; at sunset на за -
хадзе со нца; between sunset and sunset ад за- 
хаду да за хаду

sunshade  n. 1. парасо н (ад сонца) 
2. наве с, тэнт, марк за (над вiтрынаю)

sunshine  n. 1. со нечнае святло ; in the 
sunshine на со нцы 2. BrE, infml со нейка, ра -
дасць (у зваротку); Hello, sunshine! Прывi-
танне, маё сонейка!

Sunshine State  n. infml the Sun-
shine State «Со нечны штат» (назва штатаў 
Флорыда, Паўднёвая Дакота, ЗША)

sunspot  n. 1. astron. пля ма на со нцы 
2. вясну шка; pl. sunspots рабац нне

sunstroke  n. со нечны ўдар
suntan  n. зага р; get a suntan загарэ ць; 

suntan lotion ласьён для зага ру
Suomi  n. 1. ф ны 2. ф нская мо ва
super () adj. infml цудо ўны, надзвыча й-

ны; She is a super cook. Яна цудоўна гатуе.
superabundance () n. fml л-

шак (чаго-н.), празме рнасць; a year of super-
abundance год даста тку

superabundant () adj. fml л ш-
нi, празме рны; a superabundant population 
перанасяле нне

superannuate () v. fml зваль-
ня  ць па ўзро сце, пераво дзiць на пе нсiю

superb () adj. цудо ўны, надзвыча йны, 
выда тны; superb intellect высо кi iнтэле кт

supercilious () adj. derog. высака-
ме рны, пага рдлiвы, фанабэ рлiвы, фанабэ рыс-
ты, пыхл вы

superconductivity () n. 
phys. звышправо днасць

super-duper () adj. infml цудо ўны, 
надзвыча йны, ашаламля льны

super-ego () n. psychol. звыш-я 
superfi cial () adj. 1. неглыбо кi; a su-

perfi cial wound неглыбо  кая ра  на 2. павяр-
хо  ўны, несур’ёзны; superfi cial knowledge 
не глыбо кiя ве ды; a superfi cial glance бе глы 
по зiрк 3. зне шнi; a superfi cial similarity уя ў-
нае падабе нства

superfi ne () adj. вышэ йшага гату н-
ку; ве льмі вы танчаны, элега нтны; superfi ne 
silk шоўк высо кага гату нку; superfi ne wit вы- 
танчаны ро зум

superfl uity () n. fml 1. л шак, 
празме рнасць; a superfl uity of words мно ст-
ва л шнiх слоў; have smth. in superfl uity 
мець чаго -н. замно га

superfl uous () adj. л шнi, непатрэ б-
ны; That remark was superfl uous. Тая заўвага 
была лiшняй.

superhuman () adj. звышча ла-
ве  чы; superhuman beings бесцяле  сныя iс-
то  ты; superhuman powers звышнатура ль ныя 
с лы

superimpose () v. (on) накла д-
ваць (што-н. на што-н.); superimpose an 
English commentary on the original sound-
track накла дваць англ йскi камента р на ары-
гiна л (пра гукавую дарожку)

superintend () v. fml кiрава ць, 
назiра ць

superintendent () n. 1. кiраў-
н к, зага дчык; кантралёр 2. суперiнтэнда нт 
(старшы палiцэйскi чын у Вялікабрытаніі)

superior1 () n. 1. ста ршы, нача льнiк 
2. relig. : the Father/Mother Superior iгу мен; 
iгу мення 3. як  перавыша е, перасяга е; You 
are my superior in ability. Ты больш здольны, 
чым я.

superior2 () adj. 1. ле пшы; бо льшы; 
высакая касны; be superior to smth./in smth. 
быць ле пшым чым/за што-н.; They had super-
ior qualities. Яны валодалі цудоўнымі 
якасцямі. 2. (to) ста ршы, вышэ йшы (паводле 
пасады, чыну i да т.п.) 3. fml ве рхнi, разме- 
шчаны вышэ й; superior planets ве рхнiя пла не -
ты ♦ rise superior to temptation не паддава ц-
ца спаку се
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superiority () n. перава га; стар-
шы нства; have superiority in smth. over smb. 
мець перава гу ў чым-н. над кім-н.; superiori-
ty complex psychol. пачуццё перава гi, вял кае 
самаўзвышэ нне

superlative () adj. 1. надзвыча йны, 
цудо ўны; найвышэ йшы, найвял кшы; super-
lative wisdom вял кая му драсць 2. : the su-
perlative degree ling. найвышэ  йшая ступе нь 
параўна ння (прыметнiка і прыслоўя)

superlatively () adv. у вышэ  йшай 
ступе нi; She plays the mandolin superlatively 
well. Яна iграе на мандалiне надзвычай 
добра.

superman () n. (pl. -men) зверх ча-
лаве к, суперме н; He is a superman in mental 
faculties. У яго надзвычайныя разумовыя 
здольнасцi.

supermarket () n. суперма ркет, унi-
верса м, вял кi магаз н з самаабслуго ўван нем

supermodel () n. супермадэ ль
supernatural () adj. незвыча й-

ны, звышнатура льны; a supernatural being 
звышнатура льная iсто  та

superpower () n. звышдзяржа ва; с-
ла, яка я не ма е сабе  ро ўных; a superpower 
summit са мiт звышдзяржа ў

superscript () v. надп сваць, ра-
б ць на дпiс зве рху

supersede () v. замяня ць, выцясня ць; 
supersede an old machine by a new one замя-
н ць стару ю машы ну на но вую

supersonic () adj. звышгукавы , 
ультрагукавы ; а supersonic aircraft звыш гу-
кавы  самалёт

superstar () n. зо рка пе ршай велi-
чын , свяц ла (пра чалавека)

superstitions () n. pl. забабо ны, 
пры мхі; overcome one’s superstitions пазбаў-
ля цца пры мхаў

superstitious () adj. забабо нны, 
прымхл вы; superstitious beliefs забабо ны, 
пры мхi

superstore () n. гіга нцкі ўніверма  г
superstructure () n. 1. надбудо -

ва, ча стка буды нка вышэ й падму рка 2. philos. 
надбудо ва

supervene () n. fml iсц  за; вынiка ць; 
New conditions supervened. Паўсталi новыя 
абставiны.

supervise () v. кантралява ць; кiрава ць; 
нагляда ць за (чым-н., кiм-н.)

supervision () n. нагля д, назiра нне, 
кіраўн цтва; under the supervision (of) пад 
кiраўн цтвам; у распараджэ  ннi (каго-н.)

supervisor () n. 1. нагля дчык 2. iн-
спе ктар, кантралёр 3. кiраўн к (навуковы)

supervisory () adj. кантро льны; 
як  ажыццяўля е кантро ль; a supervisory 
body кантро льны о рган; a supervisory radio-
station кантро льная радыёста нцыя

supine () adj. fml 1. як  ляжы ць да-
гары ; a supine position med. ляжа чы стан 
2. лян вы, абыя кавы, бяздзе йны

supper  n. 1. вячэ ра; have supper вячэ -
раць; at/over supper за вячэ раю 2. : the Last 
Supper relig. Та йная вячэ ра; the Supper relig. 
пры чашчэ нне, прыча сце, каму нія (у ката-
лікоў)

suppertime  n. час вячэ ры
supplant  v. fml выцясня ць; выжыва ць 

(каго-н., што-н.); Buses are supplanting trams 
in our town. Аўтобусы выцясняюць трамваi ў 
нашым горадзе.

supple  adj. г бкi; гну ткi; supple leather 
мя ккая ску ра; a supple mind г бкi ро зум

supplement1  n. 1. дада так; a colour 
supplement каляро вае аздабле нне (у газеце, 
часопісе i да т.п.) 2. надба ўка; a cost of liv-
ing supplement надба ўка на рост ко шту жыц-
ця  ; a ₤10 supplement for a single room над-
ба  ўка 10 фу нтаў за аднаме сны ну мар

supplement2  v. (with) дапаўня ць, 
дадава ць, уключа ць; The text is supplemented 
with a glossary. Тэкст суправаджаецца гласа-
рыем.

supplementary  adj. дадатко вы; 
supplementary fertilizer падко рмка

supplementary benefi t  n. 
BrE грашо вая дапамо га бе дным

supply1  n. 1. забеспячэ  нне; даста ўка, 
паста ўка; the water sypply водазабеспячэ  н-
не; the supply of provisions паста ўка праду  к-
таў 2. часта pl. supplies запа с; прыпа сы; 
a good supply of literature до бры вы бар лi та-
рату ры; food supplies запа сы харчо ў; labour 
supplies працо ўныя рэзе рвы; offi ce supplies 
канцыля рскiя тава ры ♦ be in short supply 
быць дэфiцы тным

supply2  v. 1. забяспе  чваць 2. дастаў-
ля  ць, дава  ць, пастаўля  ць; supply proofs да-
ва  ць до казы; supply services раб ць паслу гi 
3. дапаўня ць, пакрыва ць (недахопы), зада-
валь ня ць (патрэбы)

supply and demand  n. econ. 
по пыт i прапано ва

supply teacher  n. наста ўнiк, як  
часо ва замяшча е  ншага наста  ўнiка
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support1  n. 1. падтры мка, дапамо га; in 
support of smb. у падтры мку каго -н.; give/
lend support to smb. падтры млiваць каго -н.; 
lack popular support быць непапуля рным 
2. апо ра, карм цель; be smb.’s support in old 
age быць падтры мкаю каму  -н. на ста расцi 
гадо ў 3. сро дкi для iснава ння; without means 
of support без сро дкаў для жыцця  4. фiна н-
савае забеспячэ  нне; the state support of edu-
cation расхо ды дзяржа вы на адука цыю 5. ак-
цёр, актры са на дру гасных ро лях 6. tech. апо -
ра, кранштэ йн, штаты ў; the supports of a 
bridge апо ра мо ста

support2  v. 1. падтры млiваць; support 
a football team падтры млiваць футбо  льную 
кама нду; support a motion падтры млiваць 
прапано ву 2. пацвярджа ць; theory supported 
by facts тэо рыя, падмацава ная фа ктамi 
3. мець на ўтрыма ннi (сям’ю); I was support-
ed by my parents when I was a student. Мяне 
падтрымлiвалi бацькi, калi я быў студэнтам.

supporter  n. прых льнiк; a football te-
am supporter заўзя тар (футбольнай каман ды)

supporting  adj. дапамо жны; a sup-
porting cast выкана ўцы дру гасных ро ляў; 
a supporting programme кiнаф льмы, як я 
iду ць у дада так да гало ўных; supporting per-
sonnel дапамо жны персана л

supportive  adj. 1. дапамо жны; sup-
portive lessons дадатко выя заня ткi (са сла бы-
мі вучнямi) 2. як  падтры млiвае; She has been 
very supportive during my illness. Яна вельмi 
добра падтрымлiвала мяне, калi я хварэла.

suppose  v. 1. меркава ць, ду маць, лiчы ць; 
Yes, I suppose so. Я лiчу так; What do you sup-
pose he means? Што, па-твoйму, ён хоча 
сказаць?; He is supposed to know it. Ён паві-
нен гэта ведаць. 2. дапуска ць, раб ць здага д-
ку, меркава ць; But suppose it rains? Ну а калi 
пойдзе дождж?; Suppose we go for a swim! 
Давай сходзiм паплаваць! ♦ be supposed to 
do/be smth. патрабава ць, мець на ўва зе; Am I 
supposed to come? Я павiнен прыйсцi?; You’re 
not supposed to do it. Табе не трэба гэтага 
рабiць.

supposed  adj. як  ма е быць, як  ма ец-
ца на ўва зе; магчы мы; уя ўны; a supposed 
case гiпатэты чны вы падак; the supposed 
changes зме ны, што ма юць адбы цца

supposedly  adv. як мярку ецца; 
прыбл зна, пры кладна; This picture is suppos-
edly worth more thаn a million pounds. Гэтая 
карцiна каштуе прыблiзна мiльён фунтаў.

supposing  conj. кал  (б), дапу сцiм 
(што); Supposing it rains, what shall we do? 
Што мы будзем рабiць, калi будзе дождж?

supposition  n. fml меркава нне, 
дапушчэ  нне; гiпо тэза; on the supposition of 
smth.… мярку ючы, што…; an article based 
on supposition арты кул, заснава ны на до  -
мыслах; Our suppositions were confi rmed. 
Нашы падазрэннi спраўдзілiся.

suppository  n. med. супазiто рый, 
све чка

suppress  v. 1. спыня ць; suppress an 
uprising душы ць паўста нне 2. стры млiваць, 
заглуша ць, прыглуша ць; suppress a newspa-
per забаран ць вы пуск газе ты; suppress an-
ger прыглуша ць гнеў; suppress the truth уто й-
ваць пра ўду, замо ўчваць пра ўду

suppressible  adj. як  заглуша ецца, 
стры млiваецца; The anxiety was barely sup-
pressible. Хваляванне наўрад ці можна было 
стрымаць.

suppression  n. 1. задушэ нне (паў-
стання), абмежава нне; стры млiванне (пачуц-
цяў); спыне нне 2. забаро на (арганiзацыi); 
закрыццё (газеты)

suppurate  v. med. гна цца, нагно й-
вацца

suppuration  n. med. нагнае нне; 
гноецячэ нне

supremacy () n. 1. (over) перава га; 
technological supremacy тэхн чная перава га 
2. вяршэ нства, панава нне, вярхо ўная ўла да; 
супрэма цыя

supreme () adj. 1. вышэ  йшы, вярхо ў-
ны; the supreme good вышэ  йшае шча сце, 
вышэ йшае дабро ; reign supreme непадзе ль-
на ўлада рыць 2. найвял кшы, найважне йшы; 
supreme courage найвял кшая хра брасць 
3. апо шнi; максiма льны; at the supreme mo-
ment у апо шнi мо мант

Supreme Being () n. fml the Su-
preme Being Усявы шні 

Supreme Court () n. the Su-
preme Court Вярхо ўны суд

supremely () adv. fml у вышэ йшай 
ступе нi; He was supremely happy. Ён быў над-
звычай шчаслiвы.

Supreme Soviet () n. the Su-
preme Soviet Вярхо ўны Саве т (орган улады)

Supreme Pontiff () n. the Su-
preme Pontiff Па па Ры мскі

supremо () n. BrE, infml (pl. -os) 
кі раўн к, правады р; дыкта тар
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surcharge1  n. 1. дадатко вая нагру зка, 
перагру зка 2. дапла та, прыпла та (за пiсьмо, 
бандэроль i да т.п.); дадатко вы пада так 
3. штраф, пе ня

surcharge2  v. 1. (on) браць высо кi 
пада так (за што-н.); браць дадатко вую пла ту 
за асаб стыя паслу  гi 2. перагружа ць, пера-
паўня ць; Her heart was surcharged with grief. 
Яе сэрца было перапоўнена горам.

surd  n. math. iрацыяна льны
sure1   adj. 1. упэ ўнены, перакана ны; 

be/feel sure быць упэ  ўненым; Are you sure 
about it? Ты ў гэтым упэўнены? 2. цвёрды, 
пе ракана ны; a sure hand цвёрдая рука ; a su re 
faith цвёрдая ве ра 3. бясспрэ  чны, несум не н-
ны, непазбе  жны; a sure disaster непа збе  ж-
ная катастро фа 4. ве рны, надзе йны; a su re 
remedy надзе йны сро дак; a sure friend 
 ве р ны ся бар 5. абавязко вы; He is sure to 
come. Ён абавязкова прыедзе; Be sure to close 
the door! Не забудзь зачынiць дзверы!; Well, 
I’m sure! Ну i ну! Вось табе i на! ♦ for sure 
infml вядо ма, кане шне; make sure of (that) 
перакана цца; to be sure вядо ма; To be sure, 
she is beautiful. Яна, вядома, прыгожая.

sure2  adv. infml вядо ма; It sure was 
cold. Вядома, было вельмi холадна; I said it 
would happen and sure enough it did. Я сказаў, 
што гэта здарыцца, так яно i было. ♦ as sure 
as eggs is eggs/as fate BrE infml ≅ як пiць 
даць, як дво йчы два

surefi re  adj. infml беспамылко вы, ве р-
ны; a surefi re success прадказа льны по спех

sure-footed  adj. той, хто цвёрда ста ць 
на нага х; той, хто не памыля ецца; той, хто 
ўпэ  ўнена iдзе   да мэ ты

surely  adv. 1. пра вiльна; slowly but 
surely мару дна, але  пра вiльна 2. вядо ма; 
We’ve surely met somewhere. Я ўпэўнены, што 
мы недзе сустракалiся; surely not вядо ма не

surety  n. law 1. пару ка; зару ка; 
паручы цельства; stand surety for smb. узяць 
каго -н. на пару кi; паручы цца за каго -н. 2. па-
ручы цель; паручы  целька

surf  n. прыбо й, буруны 
surface1  n. 1. паве рхня; the Earth’s sur-

face паве рхня Зямл ; keep on the surface 
трыма цца на паве рхнi; rise/come to the sur-
face усплыва ць на паве рхню; surface trans-
port назе мны тра нспарт 2. зне шні вы гляд; 
surface impressions павярхо ўныя ўра жаннi 
♦ on the surface зво нку, з вы гляду

surface2  v. 1. пакрыва ць чым-н. цвёр-
дым (дарогу, сцяну i да т.п.) 2. выво дзіць, 

усплыва ць (на паверхню); He suddenly sur-
faced in the town. infml  Ён нечакана з’явiўся 
ў горадзе.

surface mail  п назе мная по шта
surfeit1  n. fml (of) л шак, празме рнасць; 

a surfeit of rich food празме рнае ўжыва нне 
тлу стай е жы; еat to a surfeit перае сцi

surfeit2  v. fml пераяда ць, аб’яда цца; пе-
ра ко рмліваць; be surfeited with smth. быць 
па го рла сы тым чым-н.

surfi ng  n. sport сёрфiнг; go surfi ng зай-
ма цца сёрфiнгам

surge1  n. вял кая хва ля; a surge of anger 
хва ля зло сцi

surge2  v. 1. уздыма цца; падыма цца; апус-
ка цца (пра хвалі) 2. хвалява цца (пра натоўп) 
3. нараста ць (пра пачуццi)

surgeon  n. хiру рг
surgery  n. 1. хiрург я; апера цыя; 

plastic surgery пласты чная хірург я; He un-
derwent open-heart surgery. Яму зрабілі апе-
рацыю на адкрытым сэрцы. 2. BrE прыёмны 
пако й (доктара); прыём; surgery hours гадз-
ны прыёму

surgical  adj. хiрург чны; a surgical 
bag санiта рная су мка; a surgical fever траў-
маты чная лiхама нка; a surgical intervention 
хiрург чнае ўмяша нне

surly  adj. пану ры; гру бы; a surly disposi-
tion ке пскi хара ктар; in a surly manner суро -
ва; няве тлiва

surmise1  n. fml меркава нне, здага дка, 
дага дка; This is pure surmise. Гэта проста зда-
гадка.

surmise2  v. fml меркава ць, здага двац-
ца; I surmised as much. Я так і думаў.

surmount  v. fml 1. пераадо льваць, 
перамага ць; surmount diffi culties пераадо ль-
ваць ця жкасцi 2. уве нчваць, вы сіцца; peaks 
surmounted with snow вяршы ні, пакры тыя 
сне гам; The spire is surmounted by a weather-
vane. Шпiль заканчваецца флюгерам.

surname1  n. про звiшча
surname2  v. дава ць про звiшча або  мя-

ну шку; George surnamed (the) Bоaster 
Джордж, празва ны Хвалько м

surpass  v. fml перасяга ць, перавыша ць 
(каго -н.); surpass oneself перасягну ць (само -
га) сябе 

surpassing  adj. fml выклю чны, неда-
ся жны, недасяга льны; of surpassing beauty 
незвыча йнай прыгажо  сцi

surplus1  n. л шак, аста ча; in surplus 
бага та; labour surplus л шак рабо чай с лы
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surplus2  adj. (to) зал шнi, празме  рны; 
дадатко вы; a surplus population перанасе -
ленасць; surplus value econ. прыба вачная 
 ва р тасць

surprise1  n. 1. здзiўле нне; in surprise 
здз ўлена; to my surprise на маё здзiўле нне; 
give smb. a surprise нечака на здзiв ць каго -н. 
2. сюрпры з, нечака насць, неспадзе ў, неспа-
дзява нка ♦ take smb./smth. by surprise заха-
п ць каго -н. зняна цку; surprise, surprise infml 
як ні дз ўна

surprise2  v. 1. здзiўля ць, ура жваць; 
I’m surprised at you. Вы мяне здзiўляеце. 
2. за хап ць зняна цку; surpise smb. into a con-
fession вымуша ць прызна нне ў каго -н.

surprisingly  adv. надзвыча йна; 
незвыча йна; нечака на; She looked surprisingly 
well. Яна выглядала надзiва добра.

surreal  adj. звышрэа льны
surrealism  n. сюррэал зм
surrender1  n. зда ча, састу пка; капi ту-

ля цыя; a surrender at discretiоn mil. безагаво- 
рачная капiтуля цыя; a complete surrender of 
self to art самаахвя рная адда насць маста цтву

surrender2  v. 1. здава ць, здава цца; 
капiтулява ць 2. fml адмаўля цца; surrender 
(oneself) to smth. паддава цца чаму -н.; sur-
render to despair упа сці ў ро спач

surreptitious  adj. lit. та йны, тае м-
ны, патае мны; a surreptitious glance по зiрк 
упо тай

surrogate  n. fml (for/of) 1. сурага т, 
заме ннiк; a surrogate of butter заме ннiк ма с-
ла 2. наме снiк; a surrogate guardian суапя ку н

surround1  n. абрамле нне, аблямо ўка; 
край; кант; a turf surround of a fl ower-bed 
край клу мбы з дзiрвану 

surround2  v. акружа ць, абступа ць; 
аб лямо ўваць, абрамля  ць; She is always sur-
rounded with/by fashionable friends. Яе заў жды 
акружаюць модныя сяброўкі.

surrounding  adj. сусе днi; навако ль-
ны, недалёкi; the surrounding countryside 
навако лле

surroundings  n. pl. навако льная 
мясцо васць, навако лле, вако лiца; асяро ддзе; 
natural surroundings натура льныя ўмо вы 
2. асяро ддзе, атачэ нне; work in pleasant sur-
roundings працава ць у прые мным асяро ддзi

surtax  n. дадатко вы пада так
surveillance  n. fml нагля д; covert/

overt surveillance та йны/публ чны нагля д; 
under surveillance пад нагля дам

survey1  n. 1. агля д, агле дзiны, аглядa н-
не; a public opinion survey апыта нне грама д-
с кай ду мкi; make a general survey of the situ-
ation ап сваць сiтуа цыю ў агу льных ры сах 
2. iнспектава нне, абсле даванне; AmE мы тны 
кантро ль; a quality survey кантро ль я касцi 
3. по шук (геалаг чны); an aerial survey 
аэразды мка; a survey group тапаграф чная 
гру па

survey2  v. 1. агляда ць, азiра ць, прагляда ць; 
I surveyed him from head to foot. Я акiнуў яго 
позiркам з галавы да ног. 2. разгляда ць, дасле- 
даваць, вывуча ць 3. iнспектава ць, правяра ць; 
AmE кантралява ць (на мытнi) 4. раб ць та-
паграф чныя зды мкi 5. апы тваць, вывуча ць 
(думкi, погляды i да т.п.)

surveyor  n. 1. земляме р, камо рнiк; та-
по граф; геадэз ст; a naval surveyоr гiдро граф 
2. ВrE iнспе ктар; a surveyоr of weights and 
measures кантралёр ме раў i ваг 

survival  n. 1. выжыва нне 2. перажы -
так; survivals of the past перажы ткi міну лых 
часо ў 3. : biol. the survival of the fi ttest на-
тура льны адбо  р

survival rate  n. выжыва нне (дзя-
цей)

survive  v. 1. выжыва ць, застава  цца 
жывы м; survive a disease заста цца жывы м 
пасля  хваро бы; The custom still survives. Гэты 
звычай яшчэ захоўваецца. 2. перажыва ць 
(каго-н.); She survived her husband by fi ve 
years. Яна перажыла свойго мужа на пяць 
гадоў.

survivor  n. 1. той, хто заста ўся 
жывы м; ацале лы; He was the sole survivor of 
the shipwreck. Ён адзiн выжыў пасля ка-
раблекрушэння. 2. адз ны жывы  спадкае мец; 
a survivor’s pension/benefi t пе нсiя (чле нам 
сям’ ) у вы падку сме рцi карм целя

susceptibility  n. fml 1. (to) ус-
прыма льнасць; ура жлівасць; сх льнасць (да); 
susceptibility to hypnotic infl uences успры-
ма  льнасць да гiпнаты чных уздзе янняў 2. pl. 
susceptibilities пачу ццi; offend smb’s suscep-
tibilities кры ўдзіць чые- н. пачу цці

susceptible  adj. 1. (to) успрыма ль-
ны, пада тлівы; susceptible to female charms 
нераўнаду шны да жано  чых ча раў; suscepti-
ble to diseases успрыма льны да хваро  баў 
2. ура злiвы, чулл вы; улю бчывы; susceptible 
to cold адчува льны да хо ладу 3. як  дапуска е, 
паддае цца; Are the facts not susceptible of 
proof? Хіба гэтыя факты нельга даказаць?

sushi  n. су шы (японская страва)
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suspect1  n. той, каго  падазраю ць; 
падазро ны; political suspects палiты чна не-
на дзе йныя; a suspect for murder той, каго  
падазраю ць у забо йстве

suspect2  v. 1. падазрава ць; suspect 
smb. of smth./doing smth. падазрава ць каго -н. 
у чым-н. 2. сумнява цца, не давяра ць; suspect 
evidence не давяра  ць паказа  нням 3. дапус-
ка  ць, здага двацца, меркава ць; suspect noth-
ing нi аб чым не здага двацца; I suspect that he 
is right. Думаю, што ён мае рацыю.

suspend  v. 1. ве шаць, падве шваць; 
suspend a lamp падве  шваць ля  мпу 2. спы-
ня  ць (часова), прыпыня ць; The rule has been 
suspended. Гэтае правiла часова прыпынена. 
3. адхiля ць (ад удзелу); часо ва звальня ць 
(з працы); She was suspended from school. Ёй 
не дазволiлi прысутнiчаць на занятках.

suspended animation  n. 
1. med. часо вае спыне  нне жыццёвых фу нк-
цый 2. iron. по ўная адсу тнасць дзе йнасцi; 
засто й

suspenders  n. pl. 1. падвя зкi 2. AmE 
шле йкi, падця жкi

suspense  n. стан невядо масцi, няўпэ ў-
ненасцi, хвалява ння; keep smb. in suspense 
трыма ць каго -н. у трыво жнай невядо масцi

suspension  n. спыне нне, адтэрмiно ў-
ка, адме на (часовая); the suspension of a law 
часо вая адме на зако на; the suspension of 
membership часо вае выключэ  нне з чле наў 
(арганiзацыi) 

suspension bridge  п. вicя чы 
мост

suspicion  n. 1. падазрэ  нне; have sus-
picions about smth. сумнява цца ў чым-н.; 
I was right in my suspicion. Я меў рацыю, калi 
падазраваў. 2. fml пры смак, адце нне, намёк; 
Add just a suspicion of cinnamon. Дадай трош-
кi карыцы. ♦ be beyond/above suspicion быць 
вышэ й уся кіх падазрэ  нняў; be under suspi-
cion (of) быць на падазрэ нні

suspicious  adj. 1. падазро ны, недаве р-
лiвы; be suspicious about/of smth./smb. па-
дазрава ць што-н./каго -н. 2. падазро ны; той, 
хто выкліка е падазро насць; a suspicious cha-
racter цёмная асо ба

suspiciously  adv. падазро на, з па-
даз рэ ннем; eye smb. suspiciously глядзе ць на 
каго -н. падазро на

sustain  v. 1. падпiра ць, падтры м лi-
ваць, падмацо ўваць; надава ць с лы; sustain 
smb.’s hopes падтры млiваць у кiм-н. надзе i; 
sustain a conversation падтры млiваць размо  -

ву; sustain life падтры млiваць жыццё 2. fml 
вытры млiваць, перано сiць; sustain a loss 
перане сцi стра ту 3. law пацвярджа ць; Objec-
tion sustained! Пярэчанне пацверджана!

sustainable  adj. пастая нны; sus-
tainable economic growth пастая  нны экана-
м чны рост

sustenance  n. fml харчава нне, харч; 
How shall we get sustenance? Як мы будзем 
харчавацца?

suture1  n. med. шво
suture2  v. med. накла дваць шво (на 

рану)
suzerain  n. fml сюзерэ нная дзяржа ва
svelte   adj. стро йны, згра бны (пра 

стан жанчыны)
SW (пісьмовае скар. ад) : 1. short waves каро т-

кiя хва лi (радыё) 2. south-west паўднёвы за -
хад; SW Australia Паўднёва-Захо дняя Аўст-
ра лiя

swab1  n. med. 1. тампо н 2. мазо к; take a 
swab браць мазо к

swab2  v. 1. мыць (швабраю) 2. med. 
выцiра ць тампо нам

swaddle  v. dated спавiва ць, ту га абкру ч-
ваць

swag  n. 1. гiрля нда, фесто н з кве так або  
пладо ў (ляпныя аздобы) 2. infml, dated ха бар, 
укра дзеныя гро шы 3. AustralE, infml пакла -
жа, мана ткi

swagger1  n. ва жны вы гляд; фанабэ -
рыя, задава нне; walk with a swagger хадз ць 
ва жна

swagger2  v. derog. ва жнiчаць; задава  ц-
ца; хвал цца, выхваля цца; Don’t swagger! Не 
выхваляйся!

swagger cane  n. BrE афiцэ рская 
па лачка

Swahili  n. суах лі (мова)
swallow1  n. ла стаўка ♦ one swallow 

does not make a summer адна  ла стаўка яшчэ   
не ро бiць надво р’е

swallow2  n. глыто к; at a swallow ад-
ны м глытко м, за лпам; take a swallow of wa-
ter вы пiць глыто к вады 

swallow3  v. 1. глыта ць; хава ць; The 
aircraft was swallowed (up) in the clouds. 
Самалёт схаваўся ў хмарах. 2. цярпе ць, тры-
ва ць ♦ swallow an insult праглыну ць абра зу; 
swallow one’s words браць свае  сло вы наза д

swallow-dive  n. sport скачо к у ва-
ду  ла стаўкай

swallow tail  n. infml фрак
swam  past → swim2 
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swamp1  n. бало та; ба гна, твань, дрыг-
ва ; a moss swamp імша ра

swamp2  v. 1. залiва ць, затапля ць 2. за-
сыпа ць, зава льваць (заявамi, пісьмамі i да т.п.); 
They swamped him with questions. Яны закi-
далi яго пытаннямi.

swamp blueberries  n. pl., 
bot. буяк , дурн цы

swamp maple  n. bot. чырво ны 
клён

swamp fever  n. med. бало тная 
ліхама нка, тра сца

swampland  n. ба гна, бало тная 
зямля , балац на

swamp ore  n. min. бало тная руда , 
ліман т

swampy  adj. бало цicты, багн сты, 
 то п кi; swampy ground то пкi грунт

swan  n. 1. ле бедзь; a mute swan ле бедзь-
шыпу н 2. astron. Ле бедзь (сузор’е) 3. poet. 
паэ т, бард; the Swan of Avon бард Эйвана 
(пра Шэкспiра) ♦ all his geese are swans ён 
заўжды  перабо льшвае; у яго  ўсе гу сі – ле -
бедзi

swank  v. BrE, infml, derog. хвал цца, 
выхваля цца

swanky  adj. infml, derog. франтава ты; 
фасо нiсты; шыко ўны; swanky friends сябры -
хвальк  

swansong  n. лебядз ная пе сня (перан.)
swap1  n. абме н, здзе лка; do a swap 

абмяня цца
swap2  v. выме ньваць, абме ньваць; We 

swapped places. Мы памянялiся месцамi.
sward  n. lit. трава ; газо н; дзiрва н
swarm1  n. 1. рой; чарада , пло йма, гур-

ма ; а swarm of mosquitoes рой камаро ў 
2. мно  ства; нато  ўп; a swarm of children на-
то  ўп дзяце й 

swarm2  v. 1. ра цца; лята ць ро ем, ча ра-
до й 2. то ўпiцца; swarm with smb./smth. 
быць перапо ўненым кім-н./чым-н.
swarm up  phr.v. узбiра цца, кара с-
кацца; swarm up a pole ускара скацца на слуп

swarthy  adj. сму  глы, смугля  вы; зага-
рэ  лы; a swarthy complexion сму глы ко лер 
тва ру

swashbuckling  adj. безразва жны, 
неабду маны; шалёны; a swashbuckling tale 
of adventures апавяда нне пра невераго дныя 
прыго ды

swastika  n. сва стыка
swat  v. бiць, ля паць, пля скаць; swat a fl y 

прысту кнуць му ху

swath, swathe1  n. lit. прако с; 
паласа  ско шанай травы ; a swathe of daffodils 
across the lawn паласа  нарцы саў на газо не

swathe2  v. fml бiнтава ць; заху  тваць, 
захiна ць; спавiва ць; swathed in bandages 
забiнтава  ны

swatter  n. хлапу шка для мух
sway1  n. 1. калыха нне, гайда нне 2. уп-

лы ў; hold sway (over smb./smth.) fml or dated 
мець найбо льшую с лу над кiм-н./чым-н.

sway2  v. 1. калыха ць, калыха цца; разго й д-
ваць, гайда цца, разго йдвацца; sway to and 
fro гайда цца ў ро зныя бак  2. пахісну ць; 
мець уплы ў (на каго-н./што-н.); He is too 
easily swayed. Ён занадта паддаецца ўплыву.

swear1  n. кля тва, бажба ; прыся га
swear2  v. (swore, sworn) 1. ла яцца; 

swear at smb. ла  яць каго  -н. 2. кля  сцiся, ба-
жы  ц ца, прысяга ць; swear an oath прыма ць 
прыся гу, дава ць кля тву; swear smth. (against 
smb.) дава ць паказа ннi пад прыся гаю; све д-
чыць (супраць каго-н.); swear by smb./smth. 
кля сцiся кiм-н./чым-н.; бязме  жна ве рыць ка-
му -н./чаму -н.; swear on the Bible клясц ся на 
Б бліі ♦ swear blind infml клясц ся
swear in  phr.v. прыво дзiць да пры-
ся гi; swear in a witness прыво дзіць све дку да 
прыся гі

swear word  n. ла янка, непрысто й-
нае сло ва

sweat1  n. 1. пот; beads of sweat кро плі по- 
ту; break out in a sweat успаце ць 2. infml 
 ця ж кая пра ца; it’s not worth the sweat не ва р-
та намага нняў; all of a sweat infml змо клы ад 
по ту; расхвалява ны або  спало ханы ♦ no 
sweat! infml нiя кай маро кi!; get in a sweat 
расхвалява цца, растрыво жыцца

sweat2  v. 1. паце ць; sweat over smth. 
паце ць над чым-н. (многа працаваць) ♦ sweat 
blood infml працава ць да знямо гi; sweat one’s 
guts out працава ць да сёмага по  ту 
sweat off  phr.v. : sweat off some 
pounds ск нуць не калькi фу нтаў (пахудзець)
sweat out  phr.v. прапаце ць; sweat 
out a cold прапаце ць як трэ ба, каб пазба віц-
ца прасту ды

sweated labour  п. BrE ка таржная 
пра ца; рабо чыя, як я атры млiваюць капе йкi 
за ка таржную пра цу

sweater  n. св тар
sweat gland  n. anat. по  тавая за-

ло  за
sweatshirt  n. спарты ўная баваўня ная 

або трыката жная кашу ля
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sweaty  adj. 1. по тны; sweaty odour пах 
по ту 2. то е, што выкліка  е паце нне; a sweaty 
day гара чы i вiльго  тны дзень; a sweaty piece 
of work ця жкая пра ца

Swede  n. швед; шве дка; the Swedes 
 шве ды

swede  n. BrE, bot. бру чка 
Swedish1  n. шве дская мо ва
Swedish2  adj. шве дскi; Swedish drill 

гiмнасты чныя практыкава ннi на шве дскай 
сце нцы

sweep1  n. 1. падмята нне, вымята нне; 
The room needs a good sweep. Пакой трэба 
доб ра падмесцi. 2. узма х, разма х; with a swe ep 
of the arm узма хам рук  3. вы гiб, вы гiн; па-
ва ро т (дарогi) ♦ at a sweep адны м ма хам; 
make a clean sweep адчап цца; атрыма ць 
канчатко вую перамо  гу

sweep2  v. (swept) 1. падмята  ць, вымя-
та  ць; sweep the path clear of snow расчы-
шча ць сце жку ад сне гу; sweep the chimney чы с-
цiць ко мiн 2. змята ць, зрыва ць, зно сiць; swe ep 
overboard змыва ць хва ляй за борт 3. не с цiся, 
прано  сiцца, iмча  цца; The car swept (up) to 
the shop. Машына падрулiла да крамы. 
♦ sweep smth. under the carpet ≅ хава ць кан-
цы  ў ваду 
sweep along  phr.v. не сцi, не сцiся; 
цягну  цца, распасцiра цца
sweep aside  phr.v. адштурхо ў-
ваць, адсо ўваць
sweep away  phr.v. 1. змята ць; 
зграба ць; змыва ць 2. знiшча ць; касава ць; 
They swept away the old laws. Яны выкiнулi 
старыя законы на сметнiк.
sweep down  phr.v. па даць ка ме-
нем, па даць ун з ♦ sweep down on smb. нак-
нуцца на каго -н.
sweep off  phr.v. зрыва ць; The roof 
was swept off. Дах сарвала. ♦ sweep smb. off 
his feet ускружы ць каму -н. галаву  
sweep up  phr. v. 1. падмята ць, 
вымята ць 2. прыбiра ць (пакой)

sweeper  n. 1. падмята льшчык; пад мя-
та льшчыца 2. мятла , ве нiк

sweeping1  n. падмята  нне, прыбі ра н-
не; a sweeping car машы на для падмята  н ня 
ву ліц 

sweeping2  adj. шыро кi; машта бны; 
sweeping changes радыка льныя зме ны; 
 swe eping accusations агу  льныя абвiнава  ч-
ван нi;
a sweeping victory по ўная перамо  га

sweepstake  n. таталiза тар на ска ч ках

sweet1  n. 1. BrE цуке рка 2. сало дкая стра- 
ва, дэсе рт; What’s for the sweet? Што на дэ-
серт? 3. pl. sweets асало да; the sweets of suc-
cess ра дасцi по спеху 4. infml, dated дарага я, 
лю бая; my sweet мая  дарага я; ма я лю бая 
(зваротак)

sweet2  adj. 1. сало дкi 2. духмя ны; sweet 
pea паху чы гаро шак 3. све жы, прэ сны; sweet 
butter несалёнае ма сла; sweet milk све жае 
малако  4. прые мны; the sweet feeling of free-
dom прые мнае пачуццё свабо  ды; sweet 
dreams сало дкiя мро i 5. м лы, мiлагу  чны; 
What a sweet child! Якое цудоўнае дзiця!; It’s 
so sweet of you. Ты такая мілая. ♦ in оne’s 
own sweet time/way як (каму-н.) захо чацца; 
as sweet as honey сало дкі як мёд

sweet and sour  adj. к сла-сало д-
кi (пра ежу)

sweet-and-twenty  adj. малада я 
i прыго жая

sweet basil  n. bot. базiл к
sweetbriar  n. bot. шыпшы на
sweetcherry  n. bot. чарэ шня
sweet corn  n. bot. цукро  вая куку-

ру  за, сало дкая кукуру за
sweeten  v. 1. падсало джваць; станав ц-

ца сало дкiм 2. асвяжа ць sweeten the room 
пра ве т рываць пако й ♦ sweeten the pill падса-
ладз ць пiлю лю

sweetener  n. 1. саладз льнае рэ  чыва, 
сало дзіва 2. infml ха бар, «удзя чнасць»

sweetheart  n. dated лю бы, каха ны; 
лю бая, каха ная, лю бачка (у звароце)

sweetie  n. infml 1. BrE цуке рачка 2. = 
sweetheart

sweetish  adj. саладка вы, саладкава ты, 
саладжа вы

sweetly  adv. со ладка; sweetly pretty 
infml чаро ўны

sweet marjoram  n. bot. мая-
ра н садо вы

sweet-mouthed  adj. лiсл вы
sweetness  n. саладо сць, сало дкасць 

♦ be (all) sweetness and light iron. по ўны 
дабрабы т; даста так

sweet oil  n. ал ўкавы або  права нскi 
але й

sweet pepper  n. bot. сало дкi пе рац
sweet potato  n. bot. бата т, сало д-

кая бу льба
sweetshop  n. канды тарская
sweet-talk  v. падл звацца, лiсл вiць; 

sweet-talk smb. into smth. уцягну ць каго -н. у 
што-н. лiсл вым спо  сабам
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sweet tooth  n. ця га да сало дкага 
♦ have a sweet tooth infml люб ць сало дкае; 
быць ласуно м, ласу хай

sweet william  n. bot. турэ цкi 
гваз дз к

swell1  n. 1. хвалява нне (мора), зыб 2. на-
раста нне, узды м, пашырэ  нне; a swell of pan-
ic нараста нне па нікі 3. mus. знак, як  азнача е 
нараста нне i паслабле  нне гу ку

swell2  adj. AmE, infml шыко ўны; He’s a 
swell guy. Ён хлопец хоць куды; That’s swell! 
Добра! Здорава!

swell3  v. (swelled, swollen or swelled) 
1. надува цца, набуха ць; распуха ць, успуха ць; 
swell with pride наду цца ад го нару; Her eyes 
swelled with tears. У яе вочы ўспухлі ад слёз. 
2. падыма цца; The river is swollen. Рака 
ўздулася.
swell up  phr.v. 1. апуха  ць, распу-
ха  ць 2. надзiма цца, раздзiма цца

swelling  n. med. пухл на; reduce the 
swelling зняць пухл ну

swelter  v. знемага ць ад спяко ты; lie 
sweltering on a beach знемага ць ад спяко ты 
на пля жы

sweltering  adj. infml спяко тны, ду ш-
ны; a sweltering day спяко тны дзень

swept  past, p.p. → sweep²
swerve1  n. адхiле  нне (ад курсу); абмі-

на  нне 
swerve2  v. 1. паваро чваць рэ зка ўбок; 

The road swerves to the left. Дарога збочвае 
ўлева. 2. адхiля цца ад (курсу, мэты i да т.п.); 
The ball swerved into the net. Мячык крутануў 
i трапiў у сетку.

swift1  n. zool. стрыж
swift2  adj. 1. ху ткi, жва вы, шпа ркi; a swift 

glance ху ткi по зiрк 2. паспе шлiвы, імкл вы, 
iмгне нны; swift to anger запа льчывы; swift to 
take offence ве льмі крыўдл вы; be swift to 
imagine smth. быць фантазёрам ♦ as swift as 
an arrow ху ткi як страла 

swig1  n. infml вял кi глыто к (спiртнога); 
take swigs of beer паця гваць глытка мi п ва 
(з бутэлькi)

swig2  v. infml паця гваць (вiно, піва і да т.п.)
swig off  phr.v. вы пiць за лпам

swill1  n. памы i (для свiней); бурда 
swill2  v. 1. паласка ць 2. infml жлу кціць, 

хлябта ць
swim1  n. пла ванне; go for a swim пайсц  

папла ваць; have/take a swim папла ваць ♦ be 
in the swim infml быць дзе йным у жыцц ; be 
out of the swim быць не ў ку рсе спраў

swim2  v. (swam, swum) 1. пла ваць, плы- 
сцi; пераплыва ць; swim crawl пла ваць кро- 
лем; swim with the stream плы сцi па цячэ н-
ні; swim against the stream плы сцi су праць 
цячэ ння; Let’s go swimming. Давай папла ва-
ем; He cannot swim a stroke. Ён зусiм не ўмее 
плаваць. 2. залiва ць; пералiва цца праз край; 
Her eyes were swimming with tears. Яе вочы 
былі поўныя слёз. 3. плы сцi (перад вачыма); 
My head swims. У мяне кружыцца галава. 
4. пла ў на ру хацца ♦ swim between two wa-
ters лав раваць пам ж дзвюма  кра йнасцямi; 
≅ кіда цца пам ж л хам і го рам; swim like a 
stone ≅ пла ваць як сяке ра
swim across  phr.v. пераплыва ць
swim up  phr.v. падплыва ць

swimmer  n. плыве ц; плыўчы ха; a 
 bre as tstroke swimmer плыве ц-брас ст; a long-
distance swimmer плыве ц-марафо нец; I am a 
poor swimmer. Я кепска плаваю.

swimming  n. 1. пла ванне; fancy 
swim ming фiгу рнае пла ванне; free-style swim-
ming пла ванне во льным сты  лем 2. гала ва-
кружэ нне

swimming bath  n. BrE, dated за-
кры ты басе йн для пла вання

swimming costume  n. BrE 
купа льны касцю м, купа льнiк (асабліва для 
жанчын)

swimmingly  adv. infml гла дка, без 
перашко д; Everything is going swimmingly. 
Усё iдзе гладка.

swimming pool  n. басе йн для пла- 
вання

swimming trunks  n. pl. пла ўкi
swimsuit () n. закры ты купа льнiк
swindle1  n. падма н, махля рства, ашука н-

ства; That newspaper story is a complete 
 swindle. Той артыкул у газеце – адзін падман.

swindle2  v. infml падма нваць, ашу к-
ваць, махлява ць; swindle smth. out of smb. 
вы мантачыць што-н. у каго -н.; I am not so 
easily swindled. Мяне нялёгка ашукаць.

swindler  n. ашука нец, жу лiк, махля р
swine  n. 1. (pl. swine) zool. свiння  2. infml 

хам, свiння ; be a swine to smb. ста вiцца да 
ка го -н. па-ха мску

swinekeeping  n. свiнаво дства, 
свiнагадо ўля

swing1  n. 1. разма х, узма х; take a swing 
at the ball мах руко ю (каб забіць мяч); 2. pl. 
swings арэ лi, гу шкалка; ride on the swings 
 гу ш кацца, гайда цца 3. гайда нне, гу шканне; 
take/have a swing гайда цца, гу шкацца 4. mus. 
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св нг (вiд джазавай музыкi), рытм св нгу 
5. паваро  т; give the handle a swing павяр-
ну ць ру чку; swings in mood зме ны настро ю 
♦ get in the swing (of smth.) infml прызвыча -
iцца да чаго -н.; go with a swing infml iсц  як 
па ма слу; прахо  дзіць з по спехам (пра п’есу, 
забаву і да т.п.); in full swing по ўным хо дам, 
у по ўным разга ры

swing2  v. 1. (swung) гу шкаць, разго йд-
ваць, калыха ць; разма хваць; swing one’s 
arms разма хваць рука мi; swing in the wind 
гайда цца на ве тры 2. паваро чваць; паваро ч-
вацца; вярце ць; вярце цца; swing the car 
round развярну ць машы ну; swing the door 
open расчын ць дзве ры на сцеж; The breeze 
has swung round. Вецер перамянiўся. 3. кру та 
мяня ць (думку, настрой i да т.п.); прыма ць 
зус м  ншы пункт гле джання; swing con-
stantly from pessimism to optimism пастая н-
на ўпада ць то ў песім зм, то ў аптым зм 
4. выко нваць джа завую му зыку ў сты лі св н-
гу 5. infml даста ць (што-н.), зраб ць (што-н.); 
She managed to swing an interview with the 
Prince. Яна сумела ўзяць iнтэрв’ю ў прынца. 
♦ swing into action ху тка дзе йнiчаць; there’s 
no room to swing a cat in ≅ няма  дзе я блыку 
ўпа сцi; няма  куды  пе ўню дзю бнуць
swing around  phr.v. развярну ц-
ца (пра машыну)

swing bridge  n. развадны  мост
swing door  n. дзве ры-вярцёлкi
swingeing  adj. BrE, fml 1. агро м нic-

ты, веліза рны; a swingeing majority пера ва ж-
ная бо льшасць 2. мо цны, ашаламля льны 
(пра ўдар)

swinground  n. круты  паваро т; ра-
шу чы перало м (у настроі, думках і да т.п.)

swipe1  n. infml мо цны ўдар; take a 
swipe at the ball мо цна ўда рыць па мячы 

swipe2  v. infml 1. (at) мо цна ўда рыць; 
He swiped the ball into the fi eld. Ён выбiў мяч 
у поле. 2. infml укра сцi; сцягну ць, спе  рцi 
(што-н.)

swirl1  n. 1. вiр, кружэ нне; a swirl of dust 
вiхо р пы лу; swirls of smoke клубы  ды му; in 
the swirl of modern life у вiры  суча снага 
жыцця  2. завiто к (валасоў), ку дзер

swirl2  v. круц цца ў вiры ; вірава ць; не с-
цiся вiху рай; The withered leaves were swirled 
round by the wind. Вецер кружыў сухое лiсце; 
Smoke swirled up the chimney. Дым уздымаўся 
над комiнам клубамi.

swish1  n. 1. свiст (пугi, касы i да т.п.) 
2. шо лах, шо ргат, шамаце нне; the swish of 
silk шамаце нне шо ўку

swish2  adj. BrE, infml шыко ўны, элега нт-
ны; a swish hotel шыко ўны гатэ ль

swish3  v. 1. рассяка ць паве тра са св стам; 
swish a cane разма хваць к ем 2. шамаце ць, 
шо ргаць, шалясце ць; We swished through the 
long grass. Мы з шолахам прайшлi па вы-
сокай траве.
swish off  phr.v. ско шваць, збiва  ць са 
св стам; He swished off the tops of the nettles. 
Ён збiў верхавiны крапiвы.

Swiss1  n. швейца рац; швейца рка; the 
Swiss швейца рцы

Swiss2  adj. швейца рскi; Swiss cheese 
швейца рскi сыр; a Swiss cottage до мiк у швей-
ца рскiм сты  лi, шале 

Swiss chard  n. bot. манго льд, лiс-
тавы я бурак 

Swiss roll  n. руле т з варэ ннем
switch1  n. 1. выключа  льнік, пераклю-

ча  льнік; камута тар; АmE запасны  пуць (на чы-
гунцы) 2. пераключэ нне, паваро т, пераме на; 
a policy switch паваро т у пал тыцы 3. дубе ц, 
прут, плётка

switch2  v. 1. пераключа ць, мяня ць (тэму 
размовы, метады i да т.п.); switch the con-
versation пераве сцi размо ву (з адной тэмы 
на iншую); switch to modern methods пе-
райсц  на суча сныя ме тады 2. мяня ць, мяня ц-
ца; switch places мяня цца ме сцамi 3. бiць, 
сцяба ць дубцо м
switch off  phr.v. выключа ць (ток); 
пераключа цца; switch off the light патушы ць 
святло ; Don’t switch off. Не вешай трубку; He 
began in Spanish and then switched off to Eng-
lish. Ён пачаў гаварыць па-iспанску, а пасля 
пераключыўся на англiйскую мову.
switch on  phr.v. уключа ць; switch 
on the lamp уключы ць ля мпу
switch over  phr.v. BrE пераклю-
ча  ць; пераключа цца; switch (the radio) over 
to medium waves пераключа  ць ра  дыё на ся-
рэ  днiя хва лi; Could you switch the TV over? 
Вы можаце пераключыць тэлевiзар?

switchback  n. 1. крута я даро га 
(асаб ліва ў гарах) 2. амерыка нскiя го ркi (ат-
ракцыён)

switchblade  n. спружы нны нож
switchboard  n. 1. electr. размерка-

ва  льны шчыт 2. камута тар; switchboard op-
erators тэлефан cткi; operate the switch-
board працава ць на камута тары 

switchgrass  n. bot. про са
switchman  n. (pl. -men) стрэ лачнiк
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switch-over  n. 1. рэ зкая зме на паз-
цыi, по гляду i да т.п. 2. перахо д (на iншую 
працу); He made a switch-over to teaching in 
his mid-career. У сярэдзiне кар’еры ён перай-
шоў на выкладчыцкую працу.

swivel  v. круц ць, вярце ць; варо чаць, 
паваро чваць на шарн рах; He swivelled the 
telescope. Ён пакручваў тэлескоп.

swivel chair  n. крэ сла-круцёлка
swizzle  n. infml кактэ йль з ро му з лiмо н-

ным со кам, го ркай насто йкаю i цу крам
swollen1  adj. 1. узду ты, разду ты; ус-

пу хлы; swollen eyes апу хлыя во чы 2. набры-
ня лы; The river is swollen. На рацэ ўзняўся 
лёд. 

swollen2  p.p. → swell3

swoon  v. 1. dated па даць у беспрыто м-
насць 2. (over) дз ка захапля цца, упада ць у 
экста з; All the girls are swooning over the new 
boss. Усе дзяўчаты згубiлi розум ад новага 
боса.

swoop1  n. падзе нне ўнiз (драпежнiка на 
здабычу); рапто ўны налёт, нападзе нне знячэ ў-
ку; Infl uenza came down me with a swoop. Мя-
не звалiў грып. ♦ at one swoop адны  м (зла-
чы  н ным) уда рам

swoop2  v. (on) па даць ун з; налята ць, к-
дацца; The eagle swooped down оn its prey. 
Арол стралою ўпаў на сваю здабычу; Detec-
tives swooped on the house at dawn. На свi-
танку дэтэктывы знянацку наляцелi ў хату. 

swop  v. infml = swap2

sword  n. меч; ша бля; шпа га; рап ра; 
 ша ш ка; draw the sword выма ць меч, ша блю; 
пачына ць вайну ; sheathe the sword укла д-
ваць меч у но жны; канча ць вайну ; cross the 
swords скрыжава ць мячы ; змага цца ♦ put 
smb. to the sword lit. знiшча ць каго -н.; а/the 
sword of Damocles lit. дамо клаў меч

sword dance  n. та нец з ша блямi
swordfi sh  n. zool. меч-ры ба, мечано с
sword lily  n. bot. гладыёлус, шпа жнiк
swordsman  n. (pl. -men) 1. фехта-

ва  льшчык 2. бае ц, якi вало дае хало днай збро яй
swore  past → swear2 
sworn1  adj. 1. : а sworn statement зая ва 

пад прыся гаю 2. ве рны, нязме нны; а sworn 
brother пабрац м; a sworn friend неразлу ч-
ны ся бар; a sworn enemy закля ты во раг

sworn2  p.p. → swear2

swot  n. BrE, infml, derog. зубры ла
swot up  phr.v. BrE, infml, derog. 
(for) зубры ць; swot up for an exam зубры ць 
пе рад экза менам

swotter  n. = swot
swum  p.p. → swim2

swung  past, p.p. → swing2 
swungdash  n. ты льда 
sybarite  n. fml, derog. сiбары т 
sybaritic  adj. сiбары цкi; спе шчаны, 

распе шчаны
sycamore  n. bot. я вар; плата н; чына ра
sycophancy  n. fml, derog. лiсл васць, 

падхал мства, нiзкапакло  нства
sycophant  n. fml, derog. лiсл вец, 

пад л за; падхал м
syllabary  n. ling. складо вая аз бука
syllabic  adj. ling. складо вы; сiлаб ч-

ны; складаўтвара льны; In English there are 
some syllabic consonants. У англiйскай мове 
ёсць некалькi складаўтваральных зычных.

syllabify  v. дзял ць сло ва на склады 
syllable  n. 1. ling. склад; words of one 

syllable аднаскладо выя сло вы 2. : I know eve-
ry syllable of the matter. Я ведаю кожную дэ-
таль справы. ♦ not a syllable нi гу ку, нi сло ва; 
in words of one syllable про ста, я сна, недвух-
сэнсо ўна

syllable-timed  adj. ling. складалi-
чы льны (рытм)

syllabus  n. (pl. syllabuses or syllabi) 
навуча льная прагра ма, вучэ бны план; be on 
the syllabus быць зане сеным у вучэ бны план

syllogism  n. 1. logics сiлаг зм; дэ-
дукты ўны до каз 2. то нкi, х тры ход

sylph  n. 1. сiльф; сiльф да 2. стро йная, 
грацыёзная дзяўчы на

sylphlike  adj. грацыёзная, стро йная, 
згра бная (жанчына)

symbiosis  n. (pl. symbioses) biol. 
сiмбiёз

symbol  n. 1. с мвал, знак; эмбле ма; The 
cross is the symbol of Christianity. Крыж – 
сiмвал хрысцiянства. The dove is a symbol of 
peace. Голуб – эмблема мiру. 2. знак, умо ўнае 
абазначэ нне; phonetic symbols фанеты чныя 
зна кi

symbolic(аl) () adj. (of) сiмвал чны; 
be symbolic of smth. сiмвалiзава ць што-н.

symbolism  n. 1. сiмвал зм 2. сiм-
во лiка 3. сiмвал чнасць

symbolize, BrE -ise  v. сiмвалiзава ць; 
пака зваць сiмвал чна; The poet symbolizes his 
lover with a fl ower. Паэт параўноўвае сваю 
каханую з кветкаю.

symmetric(al) () adj. сiметры чны; 
the symmetrical arrangement of the gardens 
сi метры чная планiро ўка садо ў
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symmetry  n. 1. сiме трыя 2. гармо нiя; 
the stately symmetry of her fi gure гарман ч-
ная ве лiчнасць яе  фiгу ры

sympathetic  adj. 1. (to/towards) 
спачува льны, спага длівы, добразычл вы, зы-
ч л вы; прых льны; a sympathetic smile спа-
чува льная ўсме шка 2. сiмпаты чны; I don’t 
fi nd her very sympathetic. Я не лiчу яе сiм па-
тычнаю. 3. (to) адабра льны; She wasn’t sym-
pathetic to our request. Яна не адклікнулася 
на нашу просьбу.

sympathize, BrE -ise  v. (with) 1. спа-
чува ць (каму-н.), шкадава ць (каго-н.); I sym-
pathize with your feelings. Я падзяляю вашы 
пачуццi. 2. сiмпатызава ць, до бра ста вiцца (да 
каго-н.); sympathize with smb.’s ambition 
адабра ць чые -н. iмкне ннi

sympathizer, BrE -iser  n. прых ль-
нік; падпява ла

sympathy  n. 1. (for/towards/with) 
сiмпа тыя; прых льнасць; feel sympathy for 
smb. сiмпатызава ць каму -н.; I know you are in 
sympathy with them. Я ведаю, вы ставiцеся да 
iх прыхiльна. 2. звыч. pl. спага да, спачува н-
не; a man of wide sympathy спага длiвы 
чалаве к; a letter of sympathy спачува льны 
лiст; stir up sympathy выкліка ць спачува нне; 
You have my deepest sympathies. Прымiце мае 
самыя глыбокiя спачуваннi. 3. узаемаразу-
ме  нне; бл зкасць ду ш, зго днасць; ро днасць 
♦ be in sympathy with smb./smth. fml быць у 
по ўнай зго дзе з кiм-н./чым-н., be out of sym-
pathy/have no sympathy with smb. fml быць 
у разла дзе з кiм-н.; We are out of sympathy. 
Мы не разумеем адзiн аднаго.

sympathy strike  n. забасто ўка 
салiда рнасцi

symphonic  adj. сiмфан чны; a sym-
phonic poem сiмфан чная паэ ма

symphony  n. 1. сiмфо нiя; a sympho-
ny concert сiмфан чны канцэ рт; a symphony 
orchestra сiмфан чны арке стр 2. гармо нiя 
(колераў, гукаў i да т.п.)

symposium  n. (pl. symposiums or 
symposia) 1. (on) сiмпо зiум; нара да па як м-н. 
спецыя ль ным пыта ннi 2. збо рнiк арты кулаў 
ро зных  а ўтараў на агу льную тэ му; contrib-
ute to a symposium пада ць арты кул у збо рнiк

symptom  n. 1. сiмпто м; symptoms 
of pneumonia сiмпто мы пнеўман i 2. зне ш-
няя прыкме та; premonitory symptoms of an 
earthquake прыкме ты, як я папярэ джваюць 
пра землятру с

symptomatic  adj. (of) сiмпта ма-
ты чны; Is infl ation symptomatic of economic 
decline? Цi не з’яўляецца iнфляцыя сiмпто-
мам эканамiчнага заняпаду?

synagogue  n. сiнаго га
sync, synch  n. infml : ♦ in sync супада ць, 

быць сінхро нным 
synchronization  n. сiнхранi-

за  цыя
synchronize, BrE -ise  v. 1. супада ць 

у ча се, сiнхранiзава  цца 2. каардынава ць, уз-
гад ня ць 3. пака зваць адно лькавы час (пра 
гадзiннiк); Let’s synchronize our watches. Да-
вай зверым гадзiннiкi.

synchronized swimming  
n. сінхро ннае пла ванне

syncopation  n. mus., ling. сiнко па
syncope  n. med. непрыто мнасць
syncretism  n. ling. сiнкрэты зм
syndicate1  n. сiндыка т; a banking 

syndicate ба нкаўскi кансо  рцыум; a fi nance 
syndicate фiна нсавы сiндыка т

syndicate2  v. аб’ядно  ўваць у сiнды-
ка  ты

syndrome  n. 1. med. сiндро м, суку п-
насць сiмпто маў 2. шэ раг узаемазвя  заных 
з’яў (грамадскага жыцця); Unemployment, 
infl ation, and low wages are all parts of eco-
nomic syndrome. Беспрацоўе, iнфляцыя i нiз-
кая зарплата – гэта праявы эканамiчнага сiн-
дрому.

synod  n. eccl. сiно д, царко ўны сабо р, 
царко ўны саве т 

synonym  n. 1. ling. сiно нiм 2. (for) 
атаяса млiванне; His name has become a syno-
nym for probity. Яго iмя пачало атаясам лi-
вацца з непадкупнасцю.

synonymous  adj. 1. сiнанiм чны; 
be synonymous with smth. быць сiнанiм ч-
ным чаму -н. 2. то есны; Wealth is not neces-
sarily synonymous with generosity. Багацце – 
гэта неабавязкова велiкадушша.

synopsis  n. (pl. synopses) рэзюмэ , 
канспе кт; каро ткi агля д, сiно псiс; give а syn-
opsis of the thesis напіса ць аўтарэфера т 
дысерта цыi

synoptic  adj. 1. зво дны, агля дны 2. сi-
напты чны; synoptic meteorology сiнапты ч-
ная метэарало гiя; а synoptic chart/map сi-
напты чная ка рта

syntactic  adj. ling. сiнтакс чны; syn-
tactic differences адро зненнi ў с нтаксiсе

syntagma  n. ling. (pl. syntagmas or 
syntagmata) сiн та гма
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syntagmatic  adj. ling. сiн таг ма-
ты чны; syntagmatic relations сiнтагматы ч-
ныя адно сiны

syntax  n. ling. с нтаксiс; the syntax of 
a text с нтаксiс тэ ксту

syntheses  pl. → synthesis
synthesis  n. (pl. syntheses) 1. с нтэз; 

produce smth. by synthesis вырабля ць што-н. 
з дапамо  гай с нтэзу 2. спалучэнне, абагуль-
не нне; Her novels are an odd synthesis of English 
reserve and Welsh emotionalism. Яе ра маны – 
незвычайнае спалучэнне англiйс кай стрыма-
насцi i валiйскай эмацыяналь насцi.

synthesize, BrE -ise  v. шту чна 
вырабля ць, сінтэзава ць

synthesizer, BrE -iser  n. сiнтэза тар
synthetic  adj. 1. шту чны; сiнтэты ч-

ны; synthetic diamonds шту чныя дыяме нты; 
synthetic rubber сiнтэты чны каўчу к 2. ко мп-
лексны 3. прытво рны, напускны ; synthetic 
friendliness няшчы рая дружалю бнасць 4. ling. 
сiн тэты чны

syphilis  n. med. с фiлiс
syphon  n. = siphon
Syrian1  n. 1. сiры ец; сiры йка; the Sy-

pians сіры йцы 2. сіры й ская мо ва
Syrian2  adj. сiры йскi
syringa  n. bot. 1. бэз звыча йны 2. язм н 

садо вы
syringe1  n. шпрыц, спрынцо  ўка; а hy-

podermic syringe шпрыц для падску рнага 
ўпы рсквання; а garden syringе садо вы апыр- 
сквальнiк

syringe2  v. спрынцава ць, упы рскваць; 
syringe a wound прамыва ць ра ну спрын цо ўкай

syrup  n. 1. сiро п; cough syrup сiро п  ад 
ка шлю; pears in syrup гру шы ў сіро пе 2. ачы -
шчаная па така; golden syrup све тлая па така

syrupy  adj. 1. л пкi, густы  2. derog. 
саладжа вы, пры кры; It was a syrupy love-sto-
ry. Гэта было сентыментальнае апавяданне 
пра каханне.

system  n. 1. сiстэ ма; спо саб, ме тад; а 
good system of teaching до брая сiстэ  ма наву-
ча ння; His work lacks system. У яго рабоце не 
хапае сiстэмы. 2. арган зм; The poison has 
passed into his system. У яго арганiзм трапіла 
атрута. 3. лад, устро йства; a political system 
дзяржа ўны лад, палiты чны лад 4. класiфiка -
цыя, сiстэ ма; the system of units phys. сiстэ -
ма вымярэ нняў; the natural system chem. 
перыяды чная сiстэ  ма элеме нтаў; the metric 
system метры чная сiстэ  ма; a system of phi-
losophy фiласо фская сiстэ ма 5. се тка (дарог, 

труб i да т.п.); a nervous system нерво вая 
сiстэ ма; a telephone system тэлефо нная се тка 
♦ get smth. out of one’s system infml вы весцi 
што-н. з арган зма; пазба вiцца ад яко га-н. 
пачуцця ; I must get her out of my system. Я па-
вiнен выкiнуць яе з галавы і з сэрца.

systematic  adj. сiстэматы чны; 
a systematic error сiстэматы чная памы  лка; 
be systematic in one’s work працава ць сiстэ-
маты чна

systematize, BrE -ise  v. сiстэма-
тызава ць, прыво дзiць у сiстэ  му; We must sys-
tematize our accounts. Мы павiнны прывесцi 
нашы рахункi ў сiстэму.

systemic  adj. 1. сiстэматы чны, як  
ад но сiцца да ўсяго  агран зма 2. anat. саматы ч-
ны; як  ўздзе йнічае фiзiялаг чна

systems analysis  n. сiстэ мны 
аналiз (аналiз арганiзацыi і функцыянавання 
сiстэм)

Tt
T, t  n. 20-я літара англійскага алфавіта 

♦ to a T/tee infml зусм дакладна; якраз; кроп ля 
ў кроплю

ta  interj. BrE, infml  дзякуй; say ta дзя-
каваць; Not that he said so much as a ta. Ён 
нават і дзякуй не сказаў.

tab  n. 1. вешалка; нашы ўка; пятліца (на 
каўняры) 2.  рахунак, чэк; pick up the tab 
зап лацць па рахунку (у рэстаране); узяць 
выдаткі на сябе ♦ keep close tabs on smth./
smb. infml  сачыць за чым-н./кім-н.

tabby n. кoт (паласаты)
tabernacle  n. 1. шацёр, палатка, 

ша лаш 2. relig. малельня, малітоўны дом; a 
Mor mon tabernacle малельня мармонаў

table  n. 1. стол; lay/set the table накры-
ва ць на стол 2. яда, прыём ежы; at table за 
сталом, за ядою 3. табліца; a table of con-
tents змест ♦ on the table BrE для абмер-
кава́ння; turn the tables (on smb.) памяняцца 
ролямі (з кім-н.)

tablecloth  n. абрус, настольнік, на-
стольніца

table d’hôte  n. табльдот, комплек с-
ны абед

tableland n. пласкагор’е, плато
tablespoon  n. сталовая лыжка
tablespoonful  n. : two table-

spoonfuls of fl our дзве сталовыя лыжкі мук
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tablet  n. 1. пліта , до шчачка (з надпі-
сам) 2. мемарыя льная до шка 3. табле тка, пі-
лю ля 4. кава лак, пл тка, брусо к; a tablet of 
chocolate пл тка шакала ду

table tennis  n. насто льны тэ ніс
tableware  n. стало вы по суд (відэль-

цы, лыжкі і да т.п.)
tabloid  n. табло ід (малафарматная 

газета з кароткім тэкстам і мноствам 
ілюстрацый); сенсацы йная газе та

taboo  n. 1. табу  2. забаро на; under a ta-
boo пад забаро  наю; enforce a taboo нала-
жы  ць табу 

tabula  n. (pl. tabulae) лацін., hist. до -
шчачка для пісьма  ♦ tabula rasa не шта чы стае, 
некрану тае

tabular  adj. табл чны; tabular results 
табл чныя вы нікі; in tabular form у вы глядзе 
табл цы

tacit  adj. маўкл вы; give tacit consent 
маўкл ва згаджа цца

taciturn  adj. маўкл вы, негаварк ; не-
камуніка бельны

tack1  n. 1. кіру нак; паліты чная л нія; be 
on the right tack быць на пра вільным шляху ; 
try a different tack паспрабава ць  ншы спо саб 
2. цвік з шыро кай пле шкай 3. шыво к; tailor’s 
tacks фастры га 4. naut. галс, курс

tack2  v. 1. прыбіва ць (цвіком); прышп ль-
ваць, прышпіля ць (кнопкай) 2. фастрыгава ць 
3. naut. паваро чваць на друг  галс
tack on  phr.v. infml дадава ць, дабаў-
ля ць, прыбаўля ць

tackle1  n. 1. прыла ды; fi shing tackle ры-
бало ўныя сна сці 2. sport блакіро ўка

tackle2  v. 1. займа цца (чым-н.); tackle 
a problem бра цца за прабле му 2. sport пера-
хо плі ваць мяч, блакірава  ць мяч

tacky  adj. 1. infml мізэ рны, благ ; без гус-
то ўны; нямо дны 2. ліпу чы, л пкі, кле йкі; 
tacky to the touch л пкі наво  бмацак

tact  n. такт; такто ўнасць; show great tact 
быць вельмі тактоўным

tactful  adj. такто ўны
tactical  adj. такты чны; баявы ; tactical 

missiles баявы я раке ты
tactician  n. infml  та ктык
tactics  n. pl. та ктыка; Тhis time the 

tactics were different. На гэты раз тактыка бы-
ла іншай.

tactile  adj. fml які адчува ецца на до  -
тык, датыка льны; tactile organs датыка льныя 
о рганы

tactless  adj. бестакто ўны, нетакто ўны

tad  n. infml крыху , кры шку, тро хі, тро шкі; 
a tad more variety кры шку больш разнаста  й-
насці

tag1  n. 1. б рка, ме тка; этыке тка, ярлы к, 
ярлычо к; а name tag імянны  знак; а price tag 
цэ ннік 2. сло ва або фра за, яка я далуча ецца 
да ска за для эмфа зы; а tag question пыта нне 
з граматы чным дада ткам 3. зб тая фра за, 
цыта та; Latin tags лац нскія крыла тыя сло вы

tag2  v. прычапля ць; прышп льваць, пры-
шпіля ць (бірку, этыкетку і да т.п.) 
tag along  phr.v. (with) хадз ць 
 ус ле д (за)
tag on  phr.v. дадава ць; tag a post-
script on дапіса ць  пастскры птум

tail1  n. 1. хвост 2. ніз; за дняя ча стка, за д-
нік (самалёта, каметы і да т.п.) 3. infml 
шпік, шпег ♦ heads or tails? аро л ці рэ  шка?; 
have one’s tail between one’s legs infml пад-
ку  рч ваць хвост, бая цца; be on smb.’s tail ісц  
сле дам; turn tail к нуцца наўцёкі; даць дра-
пака 

tail2  v. ісц  сле дам
tail away  phr.v. ме  ншаць, памян-
ша  цца; His voice tailed away into silence. Яго 
голас (паступова) заціх.
tail off  phr.v. = tail away: The atten-
dan ce fi gures tailed off. Наведвальнасць знізі-
лася.

tailback  n. до ўгі хвост машы н, як я 
патра пілі ў даро жную про бку

tailcoat  n. фрак
tail lamp  n. AmE = tail light
tail light  n. за дні ліхта р (у машыне)
tailor  n. краве ц (які шые для мужчын)
tailoring  n. краве цтва
tailor-made  adj. 1. зро блены на 

зака з 2. (for) прыстасаваны, прыдатны; He 
se ems tailor-made for the job. Ён, здаецца, здат-
ны для гэтай працы.

tails  n. pl. = tailcoat
taint1  n. 1. налёт (чаго-н.); сляды  (ча-

го-н.); а taint of corruption элеме нты кару п-
цыі 2. пля ма; га ньба, зага на

taint2  v. 1. fml псава ць; псава цца; a tain t-
ed reputation падмо чаная рэпута цыя 2. за-
бру дж ваць; забру джвацца

take  v. (took, taken) 1. браць, прыма ць; 
take a bath купа цца; take a bus сяда ць у аўто- 
бус; take tea піць чай, піць гарба ту; take 
shel ter хава цца 2. вадз ць, ваз ць, нас ць; ta ke 
smb. home право дзіць каго -н. дадо му 3. па-
тра бава ць; Іt takes a lot of time. Гэта займае 
шмат часу. 4. зап сваць; ме раць, вымяра ць; 
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take one’s temperature ме раць тэмперату ру 
5. лічы ць, разуме ць, меркава ць, ду маць; I ta ke 
it you agree. Я лічу, што ты згодзен. ♦ be 
taken ill захварэ  ць; take advantage of smth. 
скарысто ўваць што-н., выкарысто ўваць што-н.; 
take a chance скарыста ць наго ду; take a cold 
прастудз цца; take after smb. быць падо б-
ным да каго -н.; take an interest (in) заціка -
віцца (у); take a seat сяда ць; take a walk 
прагу львацца; take care (of) клапац цца; take 
for granted прыма ць за чы стую мане ту; take 
it easy не турбу йся; take it from me (that)... 
infml паве р мне, што..; take notes (of) зап с-
ваць; take notice (of) заўважа ць; take offence 
кры ўдзіцца; take part браць удзе л; take 
place адбыва цца; take smth. as it comes пры-
ма ць што-н. як яно  ёсць; take steps/measures 
прыма ць ме ры, раб ць за хады; take the fl oor 
браць сло ва, выступа ць
take aback  phr.v. 1. здзіўля ць, 
збянтэ жваць 2. заспе ць зняна цку
take apart [phr.v. разбіра ць на ча сткі
take away [phr.v. 1. math. адніма ць 
2. BrE браць гара чую е жу навы нас (з рэста-
рана)
take back [phr.v. браць наза д (слова)
take down [phr.v. 1. зніма ць, зды-
маць (са сцяны, з паліцы і да т.п.) 2. зап сваць
take in [phr.v. 1. дава ць прыту лак 
2. ук люча ць; змяшча ць 3. разуме ць, засво й-
ваць 4. падма нваць, ашу кваць
take off [phr.v. 1. зніма ць, здыма ць 
(адзенне) 2. раб ць ск дку 3. кап раваць, імі-
тава ць 4. узлята ць (пра самaлёт)
take on [phr.v. 1. найма ць (на працу) 
2. браць на сябе  (адказнасць)
take out [phr.v. 1. выма ць; вырыва ць 
2. браць, пазыча ць (у бібліятэцы) 3. выво -
дзіць (на шпацыр) 4. AmE браць гара чую е жу 
навы нас (з рэстарана)
take up [phr.v. 1. прыма ць (выклік) 
2. забіра ць (пасажыраў) 3. падкаро чваць (во-
пратку) 4. звярта цца да каго -н. (з пытаннем, 
прапановай) 5. бра цца за што-н., пачына  ць 
спра ву; When did you take up teaching? Калі 
ты пачаў настаўнічаць?

takeaway  adj. 1. што адпуска ецца 
навы нас (пра ежу) 2. што адпуска е навы нас 
(кафэ, рэстаран)

taken  p.p. → take
take-off  n. 1. узлëт, старт (самaлёта); 

а take-off runway узлётна-паса дачная паласа 
2. штуршо к дзвюма  нага мі (пры скачку) 
3. infml перайма нне, карыкату ра

takeout  n. AmE = takeaway
takeover  n. 1. (дзяржа ўны) пера ва-

ро т, захо п ула ды 2. набыццё кантро льнага 
паке та а кцый; зліццё кампа ній

taker  n. пакупн к
takings  n. pl. вы ручка, бары ш; the 

day’s takings вы ручка за дзень
talc  n. тальк
talcum powder  n. тальк, гігіен ч-

ная пу дра
tale  n. 1. апавяда нне; апо весць; пада  нне; 

а romantic tale раманты чная гісто  рыя, 
“Winter’s Tale” «Змняя казка» (п’еса Шэкс-
пiра) 2. плётка, чу тка, пагало ска; It’s only a 
tale. Гэта толькі плёткі. ♦ old wives’/travel-
lers’ tales вы думкі, ка зкі, плёткі, небыл цы; 
tell tales распуска ць плёткі, плятка рыць

talent  n. 1. (for) та лент; а man of great 
talent выклю чна таленав ты чалаве к; а per-
son of no talent бе здар, бязда рны чалаве  к 
2. та ленав тая асо ба

talented  adj. таленав ты, адо раны
talent scout  n. шука льнік та лентаў
talisman  n. талісма н
talk1  n. 1. размо  ва; double talk двухсэн-

со  ў ная размо ва; idle talk пуста я размо ва; 
small talk све цкая размо ва; have a talk пага-
вары ць, паразмаўля ць; make talk пачына ць 
размо ву 2. балбатня , пуста я размо ва; It’s mere 
talk! Гэта адны словы! 3. чу тка, пагало ска, 
плётка; There’s (some) talk of his failure. Хо-
дзяць чуткі аб ягоным правале. 4. (on) ле к-
цыя; дакла д; She gave a talk on her visit to 
Paris. Яна выступіла з паведамленнем аб 
сваім візіце ў Парыж. 5.  гу тарка; дыяле кт; 
жарго н; baby talk дзіця чая размо ва; thieves’ 
talk зладзе йскі, блатны  жарго н

talk2  v. (to/with) (about/of) 1. гавары ць, 
размаўля ць, гу тарыць; talk of one thing and 
another пагаман ць пра сёе-то  е; talk to one-
self гавары ць сам з сабо ю; talk in riddles га-
вары ць зага дкамі; talk on a subject гавары ць 
на яку ю-н. тэ му; talk to the point гавары ць 
па су тнасці (пытання); talk nonsense не сці 
лухту ; talk politics гавары ць пра пал тыку; 
talk scandal распуска ць плёткі 2. гавары ць, 
вымаўля ць; talk fl uently гавары ць бе гла; 
learn to talk вучы цца гавары ць; talk Spanish 
гавары ць па-іспа нску 3. (on/about) чыта ць ле к-
цыю; раска зваць пра што-н.; talk on the 
radio выступа ць па ра дыё ♦ talk against time 
гавары ць для таг о, каб вы йграць час; talk big 
хвал цца, выхваля цца; ва жнічаць; talk dou-
ble-Dutch гавары ць незразуме ла; talk through 
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one’s hat infml, dated не сці лухту  ; talk smb.’s 
head off; talk smb. to death зму чыць каго -н. 
размо вамі; Look who’s talking! infml Хто б 
гаварыў!; talk (to smb.) like a Dutch uncle 
рабць (каму -н.) стро гую, але  даліка тную 
вымо ву; talk smb. into/out of doing smth. 
угаво рваць/адгаво  рваць каго -н. зраб ць/не 
зраб ць што-н.
talk away  phr.v. загавары цца, за-
бал бата цца; talk away an evening гаман ць, 
балбата ць уве сь ве чар
talk back [phr.v. пярэ чыць; talk 
back to one’s parents спрача цца з бацька мі
talk down [phr.v. перакрыча ць (ка-
го-н.), прыму сіць (каго-н.) замаўча ць; I won’t 
allow myself to be talked down. Вы не пры му-
сіце мяне замаўчаць.
talk out [phr.v. 1. вы чарпаць тэ му; 
дай сц  да су тнасці; Let’s talk this out before we 
leave. Давайце разбяромся ў гэтым да канца, 
перш чым разыдземся. 2. заця гваць дэба ты, 
каб адтэрмінава ць галасава нне (у парламенце)
talk over [phr.v. 1. угаво  рваць, пе-
ра ко нваць; We fi nally talked them over to our 
way of thinking. Мы нарэшце схілілі іх на 
свой бок. 2. абмярко ўваць; дыскутава ць; 
 Ha ve you talked the problem over? Вы абмер-
кавалі праблему?
talk up [phr.v. хвал ць, расхва льваць; 
talk up a book раб ць рэкла му кнзе

talkative  adj. гаварк , гаманк , гаварл- 
вы, гаманл вы, балбатл вы ♦ as talkative as 
a parrot балбатл вы як папуга й

talker  n. 1. : He’s a good talker. Ён добры 
су размоўца. 2. гавару н; an idle talker балба-
ту н; пустасло  ў; трапло 

talkie  n. dated гукаво е кіно 
talking point  n. тэ ма для размо вы
talking-to  n. infml вымо ва; give smb. 

a good talking-to прабра ць каго  -н., пагавары ць 
з кім-н. як ма е быць

talks  n. pl. перамо вы, перагаво ры; peace 
talks м рныя перамо вы

talk show  n. інтэрв’ю   са знакам тас-
цю, в дным дзе ячам і да т.п.; ток-шоу (па тэ-
ле бачанні)

tall  adj. высо кі, ро слы; How tall is he? 
Яко га ён росту? ♦ stand tall быць го рдым, 
упэ ў неным у сабé

tallboy  n. BrE infml высо кі ку фар
tall story  n. infml вы думка, не быль, 

небыл ца
tallow  n. лой, са ла; a tallow candle све ч-

ка з ло ю

tally1  n. 1. падл к (у гульні); the tally of 
a game вы нік гульн  2. б рка, квіто к; налéпка

tally2  v. (with) адпавяда ць; сыхо  дзіцца, 
су пада ць; The lists do not tally. Спісы не сыхо- 
дзяцца.

talon  n. кіпцю р, к пець; an eagle’s ta l-
ons кіпцюры  арла 

tambourine  n. mus. бу бен, там-
буры н

tame1  adj. 1. сво йскі, ручны ; прыру чаны, 
утаймава ны 2. infml пако рлівы, паслухмя ны 
(пра чалавека) 3. infml ну  дны, неціка  вы, ба-
на  льны; а novel with a tame ending апо весць 
з ну дным канцо м

tame2  v. прыруча ць, утаймо ўваць, дрэ сі-
рава ць; tame a horse аб’язджа ць каня ; tame 
smb.’s tongue перан. укарац ць чый-н. язык

tamer  n. утаймава льнік, дрэсіро  ўшчык
tam-o’-shanter [n.  шатла ндскі бе-

рэт
tamp  v. трамбава ць; набіва ць; tamp (down) 

tobacco in one’s pipe набіва ць лю льку ты-
тунём

tamper  v. (with) уме  швацца; падраб-
ля  ць, псава ць; This lock has been tampered 
with. Нехта пакорпаўся ў замку.

tampon  n. тампо н
tan1  n. 1. рудава та-кары чневы ко лер 2. за-

га р; get a good tan до бра загарэ  ць
tan2  v. 1. вырабля ць (скуру), дуб ць 2. за-

гара ць 3. infml лупцава ць ♦ tan smb.’s hide 
infml, dated мо цна біць каго -н.; дуба сіць

tandem  n. тандэ м ♦ in tandem цу гам, 
адз н за адны м

tang  n. рэ зкі пры смак або  пах; There was 
a tang of autumn in the air. Дыхнула восенню.

tangent  n. math. та нгенс ♦ fl y/go off 
at a tangent BrE, infml пераключа цца на  н-
шую тэ му

tangerine  n. bot. мандары н
tangible  adj. 1. fml як  адчува ецца 

на до тык, адчува льны 2. я сны, выра зны; tan-
gible proоf істо тны, рэа льны до каз

tangle1  n. 1. зблы  таны клубо  к; блыта-
н на 2. канфл кт, неразбяры ха; get into a tan-
gle пасвары цца

tangle2  v. 1. блы таць; блы тацца 2. за-
блы тваць; заблы твацца; get tangled in lies за-
блы тацца ў хлусн  3. (with) свары цца, кан-
флік тава ць; звя звацца

tango  n. (pl. -os) та нга (танец)
tank  n. 1. бак, цыстэ рна; а petrol tank 

бензаба к 2. танк; а tank attack та нкавая ата ка
tankard  n. ку фель
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tanker  n. та нкер; а milk tanker 
малакаво з; a petrol tanker бензаво з

tanner  n. гарба р, дуб льшчык
tannery  n. гарба рны заво д, гарба рня, 

дуб льня
tantalize, BrE -іse  v. му чыць (ілжы-

вымі надзеямі)
tantamount  adj. fml раўназна ч-

ны, эквівале нтны, раўнацэ  нны; Her statement 
is tantamount to a confession of guilt. Яе сцвяр-
джэнне – амаль прызнанне віны.

tantrum  n. вы бух раздражне ння, іс-
тэ рыка; get into a tantrum ускіпе ць, закац ць 
істэ рыку

tap1  n. кран (водаправодны); beer on tap 
п ва з бо чкі ♦ on tap пад руко ю

tap2  n. лёгкі стук
tap3  v. сту каць (ціха); ля паць (па плячы)

tap out  phr.v. выбіва ць (люльку); 
вы сту кваць (на машынцы)

tap dance  n. чачо тка (танец)
tape1  n. 1. сту жка, тасьма ; sticky tape скотч, 

кле йкая сту жка 2. магнітафо нная сту жка
tape2  v. зап сваць на магнітафо нную сту ж ку

tape up  phr.v. звя зваць тасьмо й; 
скле йваць ско тчам

tape deck  n. магнітафо нная прыста ў-
ка, дэ ка

tape measure  n. руле тка (для ме-
рання); сантыме тр (краўца)

taper1  n. кнот
taper2  v. 1. звужа ць, зву жваць; звужа ц-

ца, зву жвацца 2. завастра ць; завастра цца
tape-record  v. зап сваць на сту  жку, 

плёнку
tape recorder  n. магнітафо н
tape recording  n. магнітафо нны 

за піс; play a tape-recording праслу хваць ма-
гнітафо нны за піс

tapestry  n. насце нны дыва н, габеле н
tapioca  n. тапі ёка, кру пы з крухма -

лу
tar1  n. смала , дзёгаць
tar2  v. пакрыва ць смало й, прасмо  льваць 

♦ tarred with the same brush (as smb.) ≅ ад-
ны м лы кам шы тыя; або е рабо е

tardy  adj. fml 1. паво льны, мару дны 2. за-
по знены, по зні; tardy progress слабы  пра-
грэ с

target1  n. 1. мішэ нь, цэль; off the target 
м ма цэ лі; the target of jokes мішэ нь для кп -
наў 2. мэ та; а target fi gure/date пла навая л ч-
ба/да та

targеt2  v. (at/on) раб ць каго -н. мішэ н-
ню (крытыкі, кпінаў і да т. п.)

targеt language [n. 1. мо ва, на 
якýю ро біцца перакла  д 2. мо ва на вы хадзе 
(ЭВМ)

tariff  n. 1. расцэ  нка, прэйскура нт 2. та-
ры ф; raise tariff barriers павял чваць мы тны 
тары ф, падыма ць мы ту

tarmac  n. (скар. ад tarmacadam) 
1. гуд ро н 2. the tarmac гудро нная пляцо ўка

tarnish  v. 1. цьмець, раб ць цьмя ным 
2. нясла віць, псава ць (імя, рэпутацыю і да т.п.); 
tarnish one’s reputation псава  ць сваю   рэпу-
та  цыю

tarpaulin  n. брызе нт
tarry  v. lit. or dated  мару дзіць, затры м-

лівацца
tart1  n. піро г (з фруктамі, ягадамі або 

варэннем); an apple tart я блычны піро г
tart2  n. infml прастыту тка
tart3  adj. 1. це рпкі, да ўкі (пра фрукты, 

ягады і да т.п.) 2. з’е длівы, рэ  зкі, калю чы 
(пра заўвагі); tart words шп лькі
tart up  phr.v. : tart oneself up infml 
расфуфы рвацца, прыхаро швацца

tartan  n. шатла ндка (тканіна ў клетку); 
та ртан

tartar  n. 1. chem. внны камень 2. зубны 
камень 3. асоба дзкага нораву

tartare sauce  n. со ус тарта р
task1  n. зада нне, зада ча, спра ва ♦ take 

smb. to task зраб ць каму -н. вымо ву, даць ка-
му -н. наганя й

task2  v. fml ста віць зада чу, дава ць зада н-
не; task one’s memory with details пера гру-
жа ць па мяць падрабя знасцямі

task force  n. mil. часо вая аператы ў-
насць, гру па спецыял стаў для вырашэ  ння 
канкрэ тнай зада чы (таксама перан.)

taskmaster  n. брыгадз р; прара б; 
нагля дчык

tassel  n. 1. кута с, кута сік (аздоба) 2. bot. 
ката х (кукурузы, вярбы)

taste1  n. 1. смак; sweet to the taste сало д-
кі на смак; it’s to my taste гэ та мне да сма ку 
2.  кава лачак; глыто к; He had a taste of free-
dom. Ён адчуў смак волі. 3. густ, сх льнасць; 
a man of taste чалаве к з гу стам; tastes differ 
пра гу сты не спрача юцца

taste2  v. 1. каштава ць (што-н.) 2. адчува ць 
смак  3. мець смак, пры  смак; The pie tastes 
nice. Гэты пірог смачны.

tasteful  adj. зро блены з гу стам; tas te-
ful furniture мэ бля, зро бленая з гу стам
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tasteless  adj. 1. нясма чны; прэ сны 
2. безгусто ўны; tasteless jokes нетакто ўныя 
жа рты

taster  n. дэгуста тар
tasting  n. про ба; a tasting room дэ гус-

тацы йная за ла
tasty  adj. 1. сма  чны 2. BrE, infml пры-

ва б ная, сімпаты чная (пра жанчыну)
tat  n. BrE, infml барахло , стары зна
ta-ta  interj. BrE, infml бай-бай (разві-

танне)
Tatar  n. татарын; татарка; the Tatars та-

тары
tattered  adj. падра ны, пашарпа ны, у 

рыз мана х; tattered clouds касма тыя во блакі; 
tattered clothing зус м зно шанае адзе нне, 
лах маны 

tatters  n. pl. рызманы , рыззё, лахманы  
♦ in tatters разбу раны ўшчэнт; Her reputation 
was in  tatters. Яе рэпутацыя паляцела.

tattle  v. infml, derog. плятка рыць, разво -
дзіць плёткі; tattle a secret разбалбата ць са-
крэ т

tattoo1  n. 1. сігна л вячэ  рняй зары ; beat/
sound the tattoo біць зару  2. пасту кванне па ль-
цамі; бараба нны дроб

tattoo2  n. татуіро ўка
tattoo3  v. татуірава ць
tatty  adj. infml пашарпа ны, падра ны, зно- 

шаны
taught  past, p.p. → teach
taunt1  n. кп ны, ядав тая насме шка; ко л-

касць; го ркі папро к
taunt2  v. 1. гавары ць з’е дліва, падко л-

ваць, падпуска ць шп лькі 2. зласл ва папрака ць, 
к даць папро кі; taunt smb. with cowardice 
абвінава чваць каго -н. у баязл васці

Taurus  n. 1. astron. Цяле ц (сузор’е) 
2. astrol. Цяле ц (знак задыяка; чалавек, які 
на ра дзіўся пад гэтым знакам)

taut  adj. 1. туг ; наця гнуты, напя ты 2. на-
пру жаны (пра нервы, мышцы і да т.п.); а taut 
smile ненатура льная ўсме  шка

tauten  v. ту га наця гваць; наця гвацца; на-
пру жваць; напру жвацца

tautology  n. таўтало гія
tavern  n. lit., dated таве рна, карчма 
tawdry  adj. 1. безгусто ўны, крыкл вы, 

мішу рны; tawdry fi nery мішура  2. пампе зны 
(пра стыль, манеры)

tawny  adj. рудава та-кары чневы
tax1  n. пада так, по шліна, збор; incomе 

tax падахо дны пада так; national/local taxes 
дзяржа ўныя/мясцо выя пада ткі; inheritance 

tax пада так на спа дчыну; profi ts tax пада так 
на прыбы так; tax rates велічыня  пада ткаў; 
lower/reduce tax rates памянша ць пада ткі; 
impose/levy a tax on smb. абклада ць пада т-
кам каго -н. ♦ a tax on smth. цяжа р, ярмо  над 
чым-н. This is a tax on his health. Гэта 
падрывае  яго здароўе.

tax2  v. 1. абклада ць, абкла дваць пада т-
кам 2. празме рна напру жваць; стамля ць; tax 
one’s brain(s) выпрабо ўвaць сябе  ♦ tax smb. 
with smth.  fml абвінава чваць каго -н. у чым-н.

taxable  adj. якi  абклада ецца пада  т-
кам; падаткаабклада льны; taxable costs уста-
но ўленыя зако нам судо выя выда ткі

taxation  n. абклада нне пада ткам; re-
duce/increase taxation змянша ць/павял чваць 
пада ткі

tax avoidance  n. памяншэ нне 
су мы пада тку без парушэ ння зако на (зра-
біўшы пераразлік)

tax evasion  n. ухіле нне ад упла ты 
пада ткаў

tax exempt  adj. во  льны ад па-
да  т ку, як    не абклада    ецца пада  ткам

tax-free  adj. во льны ад пада  ткаў; 
tax-free goods тава ры, за як я не трэ ба плац ць 
пада так

tax haven  n. кра на з н зкімі пада т-
камі

taxi1  n. такс , таксо ўка; call a taxi вы-
кліка ць такс ; hail a taxi спыня ць такс 

taxi2  v. рулява ць (пра самалёт)
taxi-cab  n. = taxi1

taxi rank  n. BrE стая нка такс 
taxi stand  n. = taxi rank
taxman  n. (pl. -men) збо ршчык па-

да ткаў
taxpayer  n. падаткаплаце льшчык
TB  (скар. ад tuberculosis) med. тубер-

кулёз, сухо ты
tea  n. 1. чай, гарба та; herb tea гарба та; 

high tea ра нняя сы тная вячэ ра з гарба тай; 
have tea піць чай, чаява ць; make tea зава р-
ваць чай; Two teas, please. Два кубач кi чаю, 
калі ласка. 2. нава р; beef tea булён ♦ not 
(smb’s) cup of tea infml не даспадобы (каму -н.); 
not for all the tea in China ≅ ні за як я гро -
шы, ні ў я кім ра зе

tea bag  n. паке цік ча ю, гарба ты
tea break  n. перапы нак на ку  бачак 

гарба ты
teach  v. (taught) вучы  ць, выклада  ць 

(пра дмет); а teach yourself book самавуч ы - 
цель; teach smb. a lesson правучы  ць каго  -н.; 
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teach school AmE працава ць у шко ле наста ў-
нікам ♦ teach one’s grandmother to suck 
eggs BrE, infml ≅ вучы  ць вучо  нага; teach an 
old dog new tricks пераву  чваць каго  -н. на 
ста  расці гадо  ў

teachable  adj. : The boy is not teachab-
le. Гэтага хлопца нельга навучыць.

teacher  n. наста ўнік; наста ўніца; выкла д-
чык; выкла дчыца; а teacher edition метады ч-
ны дапамо  жнік; teacher education падрых-
то  ўка наста ўнікаў; а student teacher наста ў-
нік-практыка нт

teach-in  n. «тыч-ін», ды спут-семіна р; 
hold a teach-in право дзіць ды спут-семіна р

teaching  n. 1. навуча нне; the teaching 
staff калекты ў наста ўнікаў; take up/go into 
teaching iсц  выклада ць, iсц  ў наста ўнікі 
2. pl. teachings вучэ нне, дактры на; the tea-
chings of the church царко ўныя дагма ты

teaching aid  n. нагля дны дапамо ж-
нік; тэхн чны сро  дак навуча ння

teaching hospital  n. клніка 
пры медыцы нскай вышэ йшай устано ве

tea cloth  n. кухо нны ручн к (для вы ці-
рання посуду)

tea cosy  n. чахо л на імбры чак
teacup  n. ку бачак для гарба ты, ча йны 

ку бачак ♦ а storm in a teacup бу ра ў шкля н-
цы вады 

teadance  n. танцава льная вечары на 
(з чаем)

tea garden  n. чайна я або  рэстара н пад 
адкры тым не бам

teak  n. bot. цік (дрэва)
teakettle  n. ча йнік (для гатавання вады)
tea leaf  n. (pl. leaves) ча йны ліст
team1  n. 1. спарты ўная кама нда; the ho me 

team гаспадары   по  ля; the visiting team ка-
ма н да гасце й 2. брыга да, гру па (рабочых) 
3. запрэ жка (валоў, коней і да т.п.)

team2  v. злуча цца, быць ра зам (у працы, 
гульні)
team up  phr.v. (with) аб’ядно ў вац-
ца; супрацо ўнічаць

team leader  n. брыгадз р; л дар гру пы
teammate  n. член той жа кама нды 

або  брыга ды
team spirit  n. дух супрацо ўніцтва
teamster  n. AmE шафёр грузавіка 
teamwork  n. талака , супо льная пра -

ца; узаемадапамо га
tea party  n. вечары на з гарба тай
teapot  n. імбры чак, ча йнік для зава ркі  

ча ю

tear1  n. сляза ; in tears запла каны; burst 
into tears распла кацца; move smb. to tears 
даво дзіць каго -н. да слёз

tear2  n. разры ў, дзрка
tear3  v. (tore, torn) 1. (і)рва ць; (і)рва цца 

2. дзе рці, разрыва ць; разрыва цца 3. імча цца, 
не сціся ♦ be in a tearing hurry/rush ве льмі 
спяша цца; tear at smb./smth. нак нуцца на 
каго -н./што-н.; tear into smb./smth. напада ць 
на каго -н./што-н.; tear one’s hair (out) infml 
(і)рва ць на сабе  валасы ; tear smth. apart/to 
bits/to shreds разбуры ць што-н. ушчэ  нт; 
раскрытыкава ць што-н.; (be) torn between A 
and B разрыва цца пам ж дзвюма  спра вамі
tear along  phr.v. кi нуцца, ры нуцца
tear away [phr.v. вырыва ць; tear 
oneself away (from smb./smth.) вырыва цца, 
адрыва цца (ад каго  -н./чаго  -н.)
tear down [phr.v. зрыва  ць; руйна-
ва  ць (будынкі, масты і да т.п.)
tear off [phr.v. адрыва ць ♦ tear smb. 
off a strip/tear a strip off smb.  infml раб ць 
каму -н. наганя й, раб ць каму  -н. вымо ву
tear out [phr.v. вырыва ць
tear up [phr.v. ірва ць; узрыва ць

teardrop  n. сляз нка
tearful  adj. як  пла ча, плакс вы, слязл -

вы; а tearful farewell развіта нне з пла чам
tear gas  n. слёзатачы вы газ
tearing  adj. імкл вы, нястры мны; а tea r-

ing hurry шалёная спе шка; а tearing beauty 
рэ дкая прыгажо  сць

tear-jerker  n. infml слязл вы фільм, 
слязл вая п’е са

tearless  adj. без слёз; tearless grief жур-
ба  без слёз

tear-off  adj. адрыўны  (лісток)
tea room  n. BrE мале нькі рэстара н, дзе 

мо жна заказа  ць гaрба ту або  лёгкую е жу
tease  v. 1. дражн ць, цвял ць, кпіць 2. на-

да ку чваць; дамага цца 3. начэ сваць, узбіва ць 
валасы 

teaser  n. infml ця жкая зада ча, галавало м-
ка; This one’s a real teaser! Над гэтым галаву 
зломіш!

tea set  n. ча  йны серв з, серв з для гар-
ба  ты

tea shop  n. = tea room
teaspoon  n. ча йная лы жка
teaspoonful  n. : two teaspoonfuls of 

sugar дзве ча йныя лы жкі цу кру
tea strainer  n. с тца для гарба  ты
teat  n. 1. BrE со ска (на бутэльцы) 2. сасо к 

(жывёлаў)
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tea table  n. ча йны сто лік; а tea table 
conversation гу тарка, размо ва за гарба тай

teatime  n. час вячэ рняй гарба ты; at 
teatime за гарба тай

tea towel  n. = tea cloth
tea-tray  n. ча йны падно с
tea-urn  n. 1. кіпяц льнік (бак) 2. сама-

ва р (электрычны)
tech  n. BrE, infml (скар. ад technical col-

lege) тэхн чны кале дж
technical  adj. 1. тэхн чны; a technical 

education тэхн чная адука цыя 2. спецыя ль-
ны; technical terms спецыя льныя тэ  рміны

technical college  n. тэхн чны 
ка ле дж

technicality  n. 1. тэхн чная дэта ль; 
legal technicalities юрыды чныя то нкасці 
2. pl. technicalities спецыя льная тэрмінало гія, 
спецыя льныя тэ рміны

technically  adv. 1. тэхн чна; Techni-
cally, the building is a masterpiece. У тэхніч-
ным плане гэты будынак – проста шэдэўр. 
2. фарма льна; He is technically literate. Фар-
мальна кажучы, ён адукаваны.

technician  n. 1. тэ хнік 2. ма й стар 
сваёй спра вы; спецыял ст

technicolor  n. BrE, infml я ркі, 
інтэнс ўны ко лер; in glorious technicolor у 
цудо ўных сакав тых тана х

technique  n. тэ хніка; тэхн чнае май-
стэ рства; computing technique камп’ю тарная 
тэ хніка; display (an) excellent technique 
дэманстрава ць выда тнае майстэ  рства

techno  n. mus. тэ хна (электронная 
танцавальная музыка з рознымі гукавымі 
эфектамі і з пульсуючым рытмам)

technocracy  n. тэхнакра тыя; ідэа-
ло гія тэхнакра тыі; Is Britain becoming a tech-
nocracy? Ці становіцца Брытанія краінай-
тэхнакратам?

technocrat  n. тэхнакра т
technological  adj. тэхналаг чны; 

technological knowledge спецыя льныя ве ды
technologist  n. тэхно лаг; інжыне р-

на-тэхн чны рабо тнік
technology  n. 1. тэ  хніка; тэхн ч-

ныя і прыкладны  я наву кі; medical techno-
logy медыцы нская тэ хніка 2. тэхнало гія; high 
technology суча сная тэхнало гія

teddy bear  n. плю шавы м шка, мядз-
ве дзік

Teddy boy  n. BrE, infml, dated піжо н, 
стыля га

tedious  adj. сто мны, ну дны; а tedious 
life ну днае жыццё

tediousness  n. нуда , нудо та
tedium  n. lit.  нуда , нудо та; сто мле-

насць; relieve the tedium of expectation раз-
ве  яць ну днае чака нне; two hours of endless 
tedium дзве гадз ны бяско нцай нуды 

tee  n. 1. ме  тка для мяча   (у гольфе) 2. мі-
шэ  нь (у гульнях)

tee-hee  interj. хі-х  (выражае іронію)
teem  v. (with) кішэ ць; быць бага тым 

(чым-н.); быць перапо ўненым; It is teeming 
with rain. Лье як з вядра; Fish teem in these 
rivers. У гэтых рэках багата рыбы.

teenage  adj. у гада х ад 13 да 19; пад-
ле ткавы; юна цкі; teenage children падле ткі

teenager  n. падле так; юна к; тынэ й-
джaр

teens  n. pl. узро ст ад 13 да 19; He’s in his 
teens. Яму няма і дваццаці. 

teeny  adj. infml малю ткі, малю сенькі
teeny-bopper  n. infml, dated дзяў-

чы  нка-х пі
teeny-weeny  adj. infml = teeny
tee off  phr.v. 1. раб ць пе ршы ўдар (у голь-

фе); раб ць пе ршы крок 2. AmE, infml раз’ю ш-
ваць, даво дзіць да зло сці

teepee  n. вігва м (жытло амерыканскіх 
індзейцаў)

teeter  v. 1. гайда цца на арэ лях 2. хіста ц-
ца, калыха цца 3. паку таваць ад сумне нняў 
♦ teeter on the brink/edge of smth. знахо -
дзіцца на мяжы  чаго -н.

teeter-totter  n. AmE го йданка, гу ш-
калка, арэ  лі

teeth  pl. → tooth
teethe  v. прараза цца, прарэ  звацца (пра зу-

бы); He is teething. У яго прарэзваюцца зубы.
teething troubles  n. pl. перша па-

чатко выя ця жкасці (у чым-н.)
teetotal  adj. непіту шчы
teetotaler  AmE = teetotaller
teetotaller  n. непіту шчы
TEFL  (скар. ад Teaching English as a Fo-

reign Language) выклада нне англ йскай мо -
вы як заме жнай

tel. (пісьмовае скар. ад telephone number)) ну -
мар тэлефо на

telecast  n. тэлевіз йная перада ча; тэ-
лепрагра ма

  n. pl. 
тэлекамуніка цыі

telegram  n. тэлегра ма; a coded 
telegram шыфрагра ма; a greetings telegram 
тэлегра ма-віншава нне; a reply-paid telegram 
тэлегра ма з аплo чаным адка зам



telegraph 651 tell

telegraph1  n. тэлегра ф; a telegraph 
cable тэлегра фны ка бель; by telegraph тэ ле-
гра фам, па тэлегра фе

telegraph2  v. тэлеграфава ць; перада-
ва ць па тэлегра фе

telegraph agency  n. тэлегра ф-
нае аге нцтва

telegraphese  n. «тэлегра фны стыль»
telegraphic  adj. тэлегра фны; а te-

le graphic code тэлегра фны код; telegraphic 
address тэ ле гра фны/скаро чаны а драс

telegraphist  n. тэлеграф ст
telegraph line  n. тэлегра фная л нія
telegraph pole  n. тэлегра фны слуп
telegraphy  n. тэлеграф я; wireless 

telegraphy бяздро тавая тэлеграф я; радыё тэ-
леграф я

telepath  n. тэлепа т
telepathic  adj. тэлепаты чны; He 

must be telepathic. Ён, мабыць, тэлепат.
telepathist  n. = telepath
telepathy  n. тэлепа тыя
telephone1  n. тэлефо н; by telephone 

па тэлефо не; а public telephone/coin-opera t-
ed telephone тэлефо  н-аўтама  т; а plug-in te-
le phone перано  сны тэлефо  н; a room-to- 
ro om/house telephone уну траны тэлефо н; on 
the te lephone па тэлефо не; You are wanted on 
the telephone. Табе тэлефануюць. ♦ be on the 
te le phone 1) BrE мець тэлефо н 2) гавары ць 
па тэлефо не

telephone2  v. зван ць па тэлефо не; тэ-
ле фанава  ць; telephone news to smb. пера да-
ва  ць каму -н. нав ны па тэлефо не

telephone book  n. тэлефо нны да-
ве днік

telephone booth  n. тэлефо н-
аўтама т, тэлефо нная бу дка

telephone box  n. BrE = phone 
box

telephone directory  n. = tele-
phone book

telephone exchange  n. тэ-
ле фо нная ста нцыя

telephone kiosk  n. BrE = phone 
box

telephone message  n. тэле фа-
награ ма

telephone number  n. ну мар тэ-
лефо на

telephone operator  n. тэле-
фан ст; тэлефан стка

telephone pole  n. тэлегра фны 
слуп

telephone receiver  n. тэлефо н-
ная тру бка, слу хаўка

telephone set  n. тэлефо нны апара т
telephone subscriber  n. 

абане нт, улада льнік тэлефо на
telephone system  n. тэлефо н-

ная се тка
telephonist  n. BrE = telephone ope-

rator
telephotography  n. тэлефатагра фія
telephoto lens  n. тэлеаб’екты ў
teleprinter  n. тэлета йп
telescope1  n. тэлеско п
telescope2  v. 1. скарача ць; telescope 

a four-year course into three years прайсц  
чатырохгадо  вы курс за тры гады   2. высо ў-
ваць, рассо  ўваць; склада ць, скла дваць

telescopic  adj. 1. тэлескап чны; а 
telescopic sight тэлескап чны прыцэ  л; а tele-
scopic rifl e стрэ льба з апты чным прыцэ лам 
2. ба чны праз тэлеско п; telescopic stars зо р-
кі, не ба чныя няўзбро еным во кам 3. высо ў-
ны, складны ; telescopic tumblers складны я 
шкля нкі; a telescopic umbrella складны  па-
расо н

teletypewriter  n. AmE = tele-
printer

televiewer  n. тэлегляда ч
televise  v. трансл раваць па тэлеба  -

чаннi; The Olympic Games are always tele vi-
sed. Алімпійскія гульні заўсёды паказваюць 
па тэлебачанні.

television  n. 1. тэлеба  чанне; a tele-
vision commentator тэлекамента тар; a tele-
vision diary прагра ма перада ч; a television 
series/serial тэлесерыя л 2. тэле в зар ♦ on 
(the) television па тэлеба чанні

television picture tube  n. 
кінеско п

television set  n. тэлев зар
telex1  n. тэ лекс
telex2  v. паведамля ць па тэ лексе
tell  v. (told) 1. гавары ць, каза ць; раска з-

ваць, апавяда ць; tell smb. a lie хлу сіць каму -н. 
2. зага дваць, распараджа  цца 3. адро зніваць, 
распазнава ць 4. (on/upon) адбіва цца (на) 
♦ tell me another! infml яшчэ  што ска жаш! 
(я не веру); tell tales (about smth./on smb.) 
BrE разво дзіць плёткі (аб чым.н./ кім-н.); to 
tell the truth infml пра ўду ка жучы; you can 
never tell / there’s no telling/ who can tell? 
хто ведаe?
tell off  phr.v. infml адчыта ць, прабра ць; 
абла яць
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teller  n. 1. кас р; кас рка (у банку) 2. лі-
чы  ль нік галасо  ў (у Брытанскім парламенце) 
3. апавяда льнік, раска зчык

telling  adj. эфе ктны; мо цны; These are 
telling fi gures. Гэтыя лічбы гавораць пра мно-
гае.

telling-off  n. BrE, infml вымо ва, нага-
ня й, прачуха нка, прачуха нец; give  a telling-
off дава ць каму -н. прачуха нца

telltаlе1  n. infml паклёпнік, нагаво р-
шчык; дано счык; плятка  р; плятка рка

telltаlе2  adj. як  све дчыць (пра што-н.); 
як  выдае  (што-н.); telltаlе clues шматзна ч-
ныя ул кі

telly  n. BrE, infml тэ лік; on telly па тэ ліку
temper1  n. 1. но раў, хара ктар; He has a 

quick temper. Ён мае гарачы нораў. 2. на-
стро й; гумо р; fl y/get into a temper раззлава ц-
ца ♦ keep/lose one’s temper вало даць сабо й/
выхо дзіць з сябе 

temper2  v. 1. загарто ўваць мета л 2. рэ-
гу лява ць; змякча ць; temper one’s enthusiasm 
стры млівацца

tempera  n. тэ мпера, тэ  хніка жы ва пі-
су тэ мпернымі фа рбамі

temperament  n. тэмпера мент; но- 
раў; а роеtical temperament паэты чная нату -
ра; have а lot of temperament капры зіць, 
капры знічаць; пака зваць но раў; She has a 
ner vous temperament. Яна вельмі нeрвовая.

temperamental  adj. 1. арган ч-
ны; He has a temperamental dislike for such 
work. Ён арганічна не трывaе такую працу. 
2. тэмпера ментны; неўраўнава жаны, імпуль-
с ўны; My car is a bit temperamental. Мая ма-
шына крыху наравістая.

temperance  n. 1. fml стры манасць; 
temperance in eating стры манасць у ядзе 
2. непіту шчасць; a temperance society супо л-
ка непіту шчых; a temperance hotel гатэ ль, у 
як м не прадаю ць алкаго льныя напо і

temperate  adj. 1. памярко ўны; уме -
ра ны; а temperate climate уме раны кл мат 
2. стры маны; лаго дны; Be more temperate in 
your language. Сачы за сваёй мовай.

temperature  n. тэмперату ра; get/
have/run a temperature мець павы шаную 
тэмперату ру; take smb.’s temperature ме раць 
каму -н. тэмперату ру

tempest  n. бу ра; навальн ца ♦ а tem-
pest in a tea-pot AmE бу ра ў шкля нцы вады 

tempestuous  adj. бурл вы, бу р-
ны; навальн чны; пары вісты, гвалто ўны (пра 
вецер); tempestuous political debates гара -
чыя паліты чныя дэба ты

template  n. шабло н; мадэ ль; кал бр; 
ляка ла; узо р

temple1  n. святы ня, храм;  go to temple 
AmE ісц  на мале бен (у сінагогу)

temple2  n. скронь
tempo  n. (pl. tempos or tempi) тэмп; 

рытм; in waltz tempo у ры тме ва льса; the 
tempo of modern living тэмп суча снага жыцця 

temporal  adj. 1. све цкі; людск ; the 
lords temporal све цкія чле ны пала ты ло р даў 
2. часо вы, міну чы; the temporal and the 
eternal тле ннае і ве чнае; a temporal pause 
ling. тэмпара льная па ўза; a temporal clause 
ling. дада ны сказ ча су 3. anat. скро невы; a 
temporal vein скро невая вéна

temporarily  adv. часо ва; put off 
the work temporarily адкла дваць на некато -
ры час пра цу

temporary  adj. часо вы; а tempo ra-
ry job часо вая пра ца

temporize, BrE -ise  v. fml цягну  ць 
час, мару дзіць; temporize with smb. ісц  на 
капрам с з кім-н.

tempt  v. 1. (into) спакуша  ць; The devil 
tempted him. Яго падбіў д’ябал. 2. ва біць; на -
дзіць; I was tempted to leave. Мне карцела 
сысці. ♦ tempt fate/providence выпрабо ў ваць 
лёс; шука ць бяды 

temptation  n. спакушэ  нне; спаку  са; 
lead smb.  into temptation уво дзіць каго -н. у 
спаку су; yield/give way to temptation пад да-
ва цца спаку се; resist the temptation стры млі-
вацца ад спаку  сы

tempted  adj. сх льны; I’m very temp-
tеd to sell my house. Я схільны прадаць свой 
дом.

tempter  n. 1. спаку снік 2. the Tempter 
д’я бал, сатана 

tempting  adj. спаку слівы; прына дны; 
прыва бны; It sounds tempting. Гэта гучыць 
прывабна.

temptress  adj. спаку сніца
ten  num, n. дзе сяць, дзяся так; in tens/ten 

at a time дзяся ткамі ♦ ten to one вераго дна, 
хутчэ й за ўсё, дзе сяць су праць аднаго 

tenable  adj. трыва лы, надзе йны (пра 
пазіцыю); The post is tenable for three years. 
Гэтую пасаду можна займаць тры гады.

tenacious  adj. 1. fml вя зкі, л пкі, кле й-
кі;  tenacious clay кле йкая гл на 2. упа рты, 
насто йлівы; tenacious courage непах сная 
 му жнасць 3. учэ пісты; а tenacious memory 
трыва лая па мяць
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tenacity  n. fml 1. вя зкасць, кле йкасць 
2. упа ртасць, насто  йлівасць 3. учэ пістасць; 
tenacity of purpose мэтанакірава насць

tenancy  n. 1. вало данне, улада нне (не-
рухомай маёмасцю); а tenancy in common 
суме снае вало данне 2. вало данне на права х 
арэ нды; the tenancy of land вало данне зям-
лёю; hold a life tenancy of smth. мець па жыц-
цёвае пра ва вало дання чым-н.

tenant  n. 1. улада льнік нерухо май маё-
масці 2. аранда тар; кватара нт; а tenant at 
will бестэрміно вы аранда тар

tench  n. лінь (рыба)
Ten Commandments  n. pl. 

bibl. the Ten Commandments Дзе сяць За па-
ведзяў

tend1  v. 1. дагляда ць; клапац цца; па свіць; 
tend one’s plants дагляда ць расл ны 2. AmE 
прыслуго ўваць, абслуго ўваць; tend the store 
абслуго ўваць пакупніко ў; tend on smb. 
прыслуго ўваць каму -н. за стало м

tend2  v. 1. мець тэндэ нцыю, сх льнасць; 
It tends to rain. Магчыма, будзе дождж. 2. (to/
towards) ісц  ў пэ ўным напра мку, кірава цца 
(пра курс); Prices are tending upwards. Цэны 
растуць.

tendency  n. (to/towards) тэндэ нцыя, 
сх льнасць; There is a tendency for the weak 
vowels to disappear in English. У англійскай 
мове слабыя галосныя маюць тэндэнцыю 
знікаць.

tendentious  adj. fml тэндэнцы йны; 
прадузяты; а tendentious report тэндэнцы й-
ны дакла д

tender1  n. 1. comm. дагаво р-падра д, тэ н-
дaр 2. тэ ндар (на чыгунцы)

tender2  n. прапано ва; а loan tender 
прапано ва даць пазы ку; put out/make a ten-
der for smth. зраб ць яку ю-н. прапано ву

tender3  adj. 1. кво лы, сла бы, даліка тны; 
tender health сла бае здаро ўе; tender shoots 
кво лыя па расткі; a tender situation даліка т-
нае стано  вішча; That’s rather a tender subject. 
Гэта даволі далікатнае пытанне. 2. чулл вы; 
а tender wound незаго йная ра на 3. чу лы, 
спа га длівы; а tender heart чу лае сэ рца 4. пя-
шчо тны, ласка  вы, мя ккі; tender love пяшчо т-
нае каха нне; а tender touch лёгкі до тык 5. мя к-
кі (пра мяса) 6. : tender blue даліка  тна-
бла к тны (колер) ♦ at a tender age у 
малады м узро сце

tender4  v. fml прапано ўваць; tender for 
smth. падава ць зая ўку на што-н.; tender one’s 
resignation падава ць у адста ўку

tenderfoot  n. (pl. tenderfoots or 
tenderfeet) AmE, infml навічо к, «зялёны»

tender-hearted  adj. мяккасардэ  ч-
ны, до бры; чу лы, чулл вы

tenderize, BrE -ise  v. адбіва ць (біф-
штэкс); вытры мліваць у во цаце (шашлык)

tenderloin  n. вы разка (пра мяса), 
філе 

tenderly  adv. ла скава, даліка  тна, пя-
шчо тна; чу  ла, чулл ва

tenderness  n. 1. пяшчо та; чу ласць, 
чулл васць; даліка тнасць 2. сла бае здаро ўе; 
хварав тасць

tendon  n. сухажы лле; strain a tendon 
расця гваць сухажы лле; Achilles tendon ах -
лава сухажы лле

tendril  n. 1. bot. ву сік (расл ны) 2. lit. 
завіто к (валасоў)

tenement  n. кватэ ра або  пако й, як  
здае цца ў арэ нду; tenement to let здае цца 
кватэ ра (аб’ява)

tenet  n. fml дагма т, пры нцып; перакана н-
не; the tenets of the Christian faith пры н-
цыпы хрысція нскай ве ры

tenfold  adv. у дзе сяць разо ў больш, у 
дзесяцікра тным паме ры; tenfold stronger 
нам но га мацне йшы

tenner  n. BrE, infml дзесяціфу  нтавы бан-
кно т

tennis  n. тэ ніс; play tennis ігра ць у тэ ніс
tennis court  n. тэ нісны корт
tennis elbow  n. «тэ нісны ло каць» 

(запаленне сустава ад гульні ў тэніс)
tennis player  n. тэніс ст; тэніс стка
tennis racket  n. тэ нісная раке тка
tennis shoes  n. pl. тэнісо ўкі
tenor1  n. fml 1. ход, напра мак; накіру нак; 

the tenor of his life укла д яго  жыцця   2. агу ль-
ны сэнс, змест; the tenor of his remarks агу ль-
ны сэнс яго ных заўва г; grasp the tenor of 
smth. зразуме ць сэнс чаго -н.

tenor2  n. mus. тэ нар; an operatic tenor 
 о пер ны тэ нар

ten pence  n. дзе сяць пе нсаў
tenpin bowling  n. sport кегель-

ба  н-аўтама т, бо ўлінг
tense1  n. ling. час (граматычны); the pre-

sent tense цяпе рашні час
tense2  adj. 1. туг ; наця гнуты, нату жаны, 

напя ты; tense muscles туг я цягл цы 2. напру -
жаны; а tense atmosphere напру жаная ат мас-
фе ра; tense vowels ling. напру жаныя гало сныя

tense3  v. напру жваць; напру жвацца; be/
get tensed up быць/станав цца напру жаным; 
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He tensed up his muscles for the leap. Ён увесь 
падабраўся для скачка.

tensile  adj. tech. расцяжны ; а tensile 
strain дэфарма цыя пры расцяжэ нні; tensile 
force с ла напру жанасці

tension  n. 1. нацяжэ  нне; напя тасць, на-
ця гнутасць (струны, вяроўкі і да т. п.) 2. на-
пру жанасць; няёмкасць, нязру чнасць; ten-
sions in the family сва ркі ў сям’ ; racial ten-
sions ра савыя супярэ чнасці 3. eleсtr. напру -
жанне

tent  n. пала тка; намёт, шацёр; put up/
pitch a tent ста віць пала тку/разбіва ць пала тку

tentacle  n. 1. zool. шчу пальца 2. bot. 
ву сік

tentative  adj. 1. про бны; нясме лы; 
няўпэ  ўнены; а tentative suggestion нерашу -
чая прапано ва 2. папярэ дні (пра дамову)

tenterhooks  n. pl. : ♦ be on tenter-
hooks паку тліва чака ць (чаго-н.); ≅ сядзе ць 
як на іго лках

tenth  num., п. дзяся ты; дзяся тая ча стка; 
He is in his tenth. Яму дзясяты гадок. ♦ the 
tenth wave дзявя ты вал

tent peg  n. кало к для пала ткі
tenuous  adj. 1. то нкі; а tenuous thread 

то нкая н тка 2. сла бы; а tenuous difference 
нязна чная ро зніца; а tenuous claim пусцяко- 
вае патраба ванне

tenuously  adj. сла ба; The two ideas 
are only tenuously connected. Паміж гэтымі 
дзвюма ідэямі амаль няма сувязі.

tenure  n. 1. улада нне, вало данне; тэ  рмін 
вало дання; security of tenure гаранты йнае 
пра ва на арэ нду 2. тэ pмін знахо  джання (на 
пасадзе); тэ рмін паўнамо  цтваў; his four-year 
tenure as President яго  чатырохгадо  вы тэ р-
мін на паса дзе прэзідэ  нта

tepee  n. = teepee
tepid  adj. цеплава ты; tepid soup ама ль 

хало дны суп; a tepid interest уме раны ін-
тарэ с

tercentenary  n. тры ста гадо ў, трох-
сотго ддзе

term  n. 1. тэ рмін, вы раз 2. семе стр; чвэрць 
3.  тэ рмін, час, перы  яд; a presidential term 
 тэ р мін прэзідэ нцкіх паўнамо цтваў ♦ in the 
long/short term за до ўгі/каро ткі час

termagant  n. сварл вая жанчы на, 
меге ра, фу рыя

terminable  adj. fml абмежава ны ў 
ча се; тэрміно вы; The contract is terminable in 
ten years. Кантракт заканчваецца праз дзесяць 
гадоў.

terminal1  n. 1. канцава я ста нцыя; 
Terminal І канцава я ста нцыя ну мар адз н 
2. tech. уво д, вы вад, кле ма 3. comput. тэр мі-
на л; a display terminal тэрміна л з дыспле ем; 
a remote terminal дыстанцы йны тэрміна л

terminal2  adj. 1. смяро тны, невыле ч-
ны; а terminal case смяро тна хво ры; be in a 
terminal state быць у перадсмяро тным ста не 
2. канцавы , заклю чны; а terminal tone ling 
тэрміна льны тон 3. семе стравы; terminal 
examinations экзаменацы йная се сія ў канцы  
семе стра

terminally  adv. невыле чна; termi-
nal ly ill невыле чна хво ры

terminate  v. fml канча ць, зака нч-
ваць; зака нчвацца; terminate a marriage ка-
са ва ць шлюб; terminate a pregnancy пера-
пы ня ць цяжа рнасць

termination  n. fml 1. кане ц; за вяр-
шэ нне; the termination of a journey кане ц 
па даро жжа; bring smth. to termination да ве с-
ці што-н. да канца , зака нчваць што-н.; the 
ter mination of a lease сканчэ  нне тэ рміну 
 арэ н ды 2. med. або рт 3. ling. канча так (сло-
ва); канцава я л тара або  канцавы  склад

terminology  n. тэрмінало гія
terminus  n. (pl. termini) канцава я 

ста н цыя (аўтобусная або чыгуначная)
termite  n. zool. тэрм т
terms  n. pl. 1. умо вы; terms of a treaty/

an agreement умо вы дамо вы/дагаво ра 2. ад-
но сіны ♦ be on good/friendly terms (with 
smb.) быць у до брых/прыя  зных адно сінах 
(з кім-н.); come to terms (with smb.) прыйсц  
да зго ды, прыміры цца (з кім-н.); in terms of 
smth. з пу нкта по гляду чаго -н.

tern  n. zool. кра чка (птушка)
terrace  n. 1. на сып 2. трыбу на стадыёна 

3. тэра са, вера нда 4. BrE шэ раг дамо ў у ад-
ны м бло ку

terraced house  n. BrE дoм у бло ку, 
дом-тэра са

terracotta  n. тэрако та
terra fi rma  n. лацін. су  ша, канты-

не  нт; terra fi rma incognita невядо мая кра на 
terrain  n. fml мясцо васць, тэрыто рыя; 

mountainous terrain гары стая мясцо васць
terra incognita  n. лацін. невядо- 

мая галіна  (ведаў)
terrapin  n. zool. вадзяна я чарапа ха
terrestrial  adj. 1. зямны ; назе мны; 

terrestrial parts of the world су ша; a terres-
trial globe зямны  шар; гло бус; а terrestrial 
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telescope назе мны тэлеско п 2. zool., bot. су-
ха зе мны (пра жывёлу, расліну)

terrible  adj. 1. жу дасны, жахл вы; ter-
rible news жахл выя нав ны 2. страшэ н ны; 
незвыча йны, кашма рны; а terrible frost стра-
шэ нны маро з; He is a terrible bore. Ён невы-
носны зануда. 3. infml ве льмі, надзвы чай ке п-
с кі; I’m terrible at tennis. Я вельмі кепскі 
тэнісіст.

terribly  adv. 1. страшэ нна, жахл ва, жу- 
дасна; be terribly afraid of smth. страшэ  нна 
бая цца чаго -н. 2. infml ве льмі; I’m terribly 
sorry! Я вельмі шкадую!

terrier  n. тэр’е р (парода сабак); а Scotch 
terrier скотч-тэр’е р

terrifi c  adj. 1. жу дасны, страшэ  нны; 
а terrifi c explosion жу дасны вы бух 2. infml 
цудо ўны, выда тны; It sounds terrifi c! Гучыць 
цудоўна!

terrifi cally  adv. infml ве льмі, надзвы- 
чай; terrifi cally rich ве льмі бага ты

terrifi ed  adj. (of, at) баязл вы, на пу-
жа ны, перапало ханы; I’m terrifi ed of the dark. 
Я баюся цемры; I’m terrifi ed at the thought of 
being alone. Мне страшна ад думкі застацца 
адной.

terrify  v. пужа ць, пало хаць (моцна); 
terrify smb. to death  запало хаць каго -н. да 
сме рці

terrine  п. франц. хало дная стра ва з мя -
са пту шкі, ры бы і г. д.

territorial  adj. тэрытарыя льны; 
territorial waters тэрытарыя льныя во ды

territory  n. 1. тэрыто рыя; inviolable 
territory непару шная, недатыка льная тэрыто- 
рыя 2. зямля ; мясцо васць, раён; абша р зямл ; 
fertile territory пладаро дная мясцо васць 
3. Territory тэрыто рыя (адміністратыўная 
адзінка ў ЗША, Канадзе, Аўстраліі, што не 
мае права штата або правінцыі) 4. галіна , 
сфе ра (навукі); That is his territory. Гэта яго 
поле дзейнасці.

terror  n. 1. жах, страх, жу  дасць; strike 
terror into smb. выкліка ць у каго -н. страх 
2. тэро р 3. infml го ра, бяда ; страхо цце; My 
son is a real terror! Мой сын – проста бяда!; а 
holy terror infml асо ба з ця жкім хара ктарам; 
надаку члівае дзіця 

terrorism  n. тэрары зм; interna ti-
onal terrorism міжнаро дны тэрары зм

terrorist  n. тэрары ст; тэрары стка; 
terrorist attacks тэрарысты чныя а кты

terrorize, BrE -ise  v. тэрарызава ць; 
запало хваць; terrorize smb. into smth./doing 

smth. прымуша ць каго -н. тэро рам зраб ць 
што-н.

terror-stricken  adj. ахо плены жа хам
terror-struck  adj. = terror-stricken
terry  п. выцяжны  ворс; terry cloth махро- 

вая ткан на (для ручнікоў, халатаў і да т.п.)
terse  adj. сц слы, каро ткі (пра стыль); а 

terse reply лакан чны адка з; terse lines ску-
пы я радк 

tertiary  adj. трац чны; the Tertiary era 
кайназо йская э ра; tertiary education BrE 
вышэ йшая адука цыя; tertiary burns med. 
апё кі трэ цяй ступе ні; a tertiary stress ling. 
дадатко вы на ціск (у амерыканскім варыянце 
англійскай мовы)

TESL  (скар. ад Teaching English as a Se-
cond Language) выклада нне англ йскай мо -
вы як друго й

ТESOL  (скар. ад Teaching Eng-
lish to Speakers of Other Languages) выкла-
да нне англ йскай мо вы як заме жнай

tesselated  adj. маза чны; а tesse l-
ated pavement маза чныя хо днікі; маза чны 
тратуа р

test1  n. 1. выпрабава нне; про ба, праве рка, 
ана ліз; тэст; а test fl ight выпрабава льны па-
лёт 2. кантро льная рабо  та, тэст; а driving 
test іспы т на правы  кіро ўцы 3. ме рка, крытэ  -
рый ♦ put smth./smb. to the test выпрабо ў-
ваць, правяра ць што-н./каго -н.; stand the test 
of time вытры мліваць праве  рку ча сам

test2  v. 1. выпрабо ўваць; правяра ць; test  
smb.’s eyesight правяра ць чый-н. зрок 
2. тэсц раваць, право дзіць кантро льную рабо- 
ту; test smb. on smth. тэсц раваць каго -н. па 
чым-н. ♦ test the waters правяра ць сітуа цыю

testament  n. 1. relig. запаве т; the 
New/Old Testament Но вы/Стары  Запаве т 
2. за вяш ча нне; the last will and testament 
law  апо ш няе завяшча нне

testamentary  adj. fml завяшча ль-
ны; а testamentary estate маёнтак, як  пера-
да е цца паво дле завяшча ння

testator  n. law завяшча льнік
testatrix  n. law (pl. testatrices) за-

вяш ча льніца
test ban  n. пагадне нне аб забаро не 

выпрабава ння я дзернай збро і
test case  n. law спра ва (якая мае пры н-

цыповае значэнне для вырашэння аналагіч-
ных выпадкаў, праблем); спра ва-прэцэдэ нт

test drive1  n. про бная пае здка (на 
ма шыне)



test drive 656 thanks

test drive2  v. (test drove, test driven) 
раб ць про бную пае здку (на машыне)

tester  n 1. выпрабава льнік; лабара нт 
2. выпрабава льны прыбо р, тэ стар

testifi er  n. све дка
testify  v. 1. све дчыць, дава ць паказа н-

ні; testify against/in favour of smb. дава ць 
па каза нні су праць/на кары сць каго -н. 2. па-
цвярджа ць; testify to the truth пацвярджа ць 
сва мі паказа ннямі сапра ўднасць (чаго-н.)

testimonial  n. характары стыка; 
атэста т; пасве дчанне; a testimonial from 
a teacher рэкаменда цыя ад наста ўніка

testimony  n. 1. (to) све дчанне, до каз 
(чаго-н.); in testimony of our respect у до каз 
на шай паша ны 2. law паказа нне (сведак); 
a false testimony ілжы вае паказа нне; His 
smile was a testimony of his disbelief. Ягоная 
ўсмешка сведчыла пра недавер.

test match  n. sport міжнаро дны 
матч па крыке це або  рэ гбі

test pilot  n. лётчык-выпрабава льнік
test tube  n. праб рка; a test tube 

baby дзіця , апло дненае ў праб рцы, «дзіця  з 
праб ркі»

testy  adj. lit. раздражня льны; запа ль чы-
вы; a testy temper запа льчывасць; grow testy 
раздражня цца

tetanus  n. med. слупня к
tetchy  adj. lit. раздражня льны, крыўдл -

вы; There’s no need to be so tetchy. Няма чаго 
крыўдаваць.

tête-a -tête  n. франц. тэт-а-тэ т, спа-
тка нне, су стрэ ча або  размо ва сам-на сам; 
 ha ve a tête-a -tête with smb. паразмаўля ць сам-
на сам з кім-н.

tether1  n. вяро ўка, пры вязь, пу ты ♦ come 
to the end of one’s tether infml дайсц  да 
канца ; дайсц  да кра йнасці

tether2  v. прывя зваць (жывёліну); He 
tethered his horse to a tree. Ён прывязаў каня 
да дрэва.

Teutonic  adj. тэўто нскі; прагерма н-
скі; the Teutonic Order Тэўто нскі/ Няме цкі о р-
дэн; the Teutonic Knights ры цары-тэўто нцы

Texan  n. тэха сец
text  n. 1. тэкст; рэда кцыя; a revised text 

вы праўлены, адрэдагава  ны тэкст; text lin-
guis tics ling. лінгв стыка тэ ксту 2. ары гіна л, 
аўтэ нтык; аўтэнты чны тэкст; restore the text 
of “Beowulf” aднав ць тэкст «Беаву льфа» 
3. relig. тэкст, уры вак; цыта та з Б бліі; the re-
cei ved text канан чны тэкст Ева нгелля 

4. падру чнік, навуча  льны дапамо  жнік; ele-
mentary texts on linguistics падру чнікі па 
ўво дзінах у мовазна ўства

textbook  n. падру чнік; а textbook on 
biology падру чнік па біяло гіі; а textbook 
example хрэстаматы йны пры клад

textile1  n. 1. ткан на; тэксты ль 2. pl. 
textiles тэксты льная прамысло васць; get a 
job in textiles атрыма ць пра цу ў галіне  тэк-
сты льнай прамысло васці

textile2  adj. тка ны; тка цкі; the textile 
art тка цтва

textual  adj. тэ кставы; textual cri ti-
cism тэкстало гія, філалаг чная кры тыка тэ  кс-
ту; a textual error памы лка ў тэ  ксце

texture  n. 1. ступе нь шчы льнасці, гру -
басці ткан ны; а shirt of fi ne texture кашу ля з 
то нкай ткан ны; the texture of verse ткан на 
ве рша 2. будо ва (тканіны) 3. тэксту ра, струк-
ту ра; the texture of a plant будо ва расл ны

thalidomide  n. med. талідам д 
(тран квілізатар са шкодным пабочным уз-
дзеяннем); thalidomide babies ахвя ры талі-
дам ду

than  conj. 1. за; чым; It was worse 
than I’d expected. Гэта было горш, чым я ча-
каў. 2. як, кал ; no sooner…than як то лькі; No 
sooner had they left than the problems started. 
Як толькі яны пайшлі, пачаліся праблемы; 
rather than хутчэ й чым; He would die rather 
than yield. Ён хутчэй памрэ, чым саступіць. 
2. як, акрамя ; апро ч, апрача ; any person 
other than himself любы , акрамя  яго ; none 
other than не хто  ншы, як; аnywhere else 
than at home хоць дзе, то лькі не до  ма.

thank  v. дзя каваць ♦ Thank you! Дзя -
кую вам!; Thank you very much! Вялікі вам 
дзякуй!; thank God/goodness/hea ven(s)! дзя -
куй Бо  гу!; thank one’s lucky stars павінша-
ва ць сябе  з  по спехам; thank one’s luck for 
smth. дзя каваць лёсу за што-н.

thankful  adj. (to) удзя чны; а thank-
ful heart удзя чнае сэ  рца; endlessly thankful 
бяско нца ўдзя чны

thankfully  adj. на шча сце, сла ва бо -
гу; Thankfully, it’s at last stopped raining. Сла-
ва богу, дождж спыніўся.

thankless  adj. няўдзя чны; а thank-
less role няўдзя чная ро ля

thanks  n. pl. удзя чнасць, падзя ка; give 
thanks дзя каваць; return thanks аддзя ка-
ваць; чыта ць мал тву (перад ядой або пасля 
яды) ♦ (many) thanks! (вял кі, шчы ры) дзя -
куй!; thanks to smb./smth. дзя куючы каму -н./
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чаму -н.; no thanks дзя куй, не трэ ба (формула 
ветлівай адмовы)

thanksgiving  n. падзя ка; дзя ка-
ван не; Thanksgiving (Day) Дзень падзя кі Бо- 
гу (чацвёрты чацвер лістапада ў ЗША, другі 
панядзелак кастрычніка ў Канадзе)

thank-you letter  n. ліст з падзя кай
that1  pron. (pl. those) 1. той, та я, то е; 

гэ ты, гэ та 2. як , што; This is the girl that 
I saw. Вось дзяўчына, якую я бачыў; by that 
гэ тым са мым; What do you mean by that? Што 
вы маеце на ўвазе? ♦ that is (to say) а  менна, 
гэ та зна чыць, менав та; that’s that! нічо га не 
зро біш!; вось так!; that’ll do! хо піць!; до сыць!; 
that’s right! пра вільна!; that’s more like it! гэ- 
та  ншая спра ва!; oh that! во каб!; like that 
так м чы нам

that2  conj. што; It’s possible that he 
hasn’t received the letter. Магчыма, што ён не 
атрымаў ліст; Oh that I may see you once 
more! О, калі б я мог убачыць вас яшчэ ра-
зок!; except that акрамя  таго , што; It is right 
except that all the accents are omitted. Правіль-
на, калі не лічыць таго, што прапушчаны ўсе 
націскі.

thatch1  n. 1. страха  (з саломы, трыснягу 
і да т.п.) 2. infml густы я валасы , чупры на

thatch2  v. крыць страху   сало маю, тры-
сня го м, трысцём

thatcher  n. страха р
that’s  infml скар. ад that is
thaw1  n. 1. адл га; а silver thaw галалёд, 

галале дзіца;  A thaw has set in. Пачалася адлі-
га. 2. пацяпле нне (у адносінах); а political 
thaw паслабле нне ў пал тыцы

thaw2  v. 1. адтава ць, адта йваць; растава ць; 
раста йваць 2. размаро жваць; размаро  жвацца; 
растапля ць; растапля цца; The ice has thawed. 
Лёд растаў; Frozen peas thaw quickly. Зялёны 
гарошак хутка размарожваецца. 3. станав ц-
ца сардэ чным, дружалю  бным; Some minutes 
later the atmosphere began to thaw. Праз не-
каль кі хвілін атмасфера стала больш дружа-
любнай.

the  азначальны артыкль; the roof of 
the house страха  (гэ тага) до ма; the poet 
 Ke ats паэ т Кітс; the Paris of my youth Па-
ры ж маёй маладо сці; Peter the Great Пётр Вя-
л кі; the Jordans Джо рданы, сям’я  Джо рда-
наў;  the wounded пара неныя; the one той cа -
мы; the Welsh вал йцы ♦ the more the better 
чым больш, тым лепш; (all) the better : He 
looks (all) the better. Ён выглядае яшчэ лепш; 
so much the better тым лепш, тым ле пей

theater  AmE = theatre
theatre  n. 1. тэа тр; an open-air theatre 

тэа тр пад адкры тым не бам; the theatre of the 
absurd тэа тр абсу рду; а theatre bill тэатра ль-
ная аф ша; go to the theatre хадз ць у тэа тр; 
frequent theatres быць тэатра лам 2. the the a-
tre тэатра льнае маста цтва; тэа тр; Goethe’s 
theatre тэа тр Гётэ; She wants to go into the 
theatre. Яна хоча стаць актрысаю. 3. BrE апе-
рацы йная;  а theatre sister аперацы йная сяс-
тра  4. fml по ле дзе янняў (асабліва ваенных); 
Europe was the theatre of the First World War. 
Еўропа стала тэатрам ваенных дзеянняў 
падчас Першай сусветнай вайны.

theatregoer  n. тэатра л; тэатралка 
theatregoing  п. наве дванне тэа т-

раў; the theatregoing public тэатра льная пу б-
ліка

theatre-in-the-round  n. кру г лы 
тэа тр (з арэнай або сцэнай у цэнтры залы)

theatrical  adj. 1. тэатра льны, сцэн ч-
ны; а theatrical agent імпрэса рыа, антрэ прэ-
нёр; a theatrical company тэатра льная тру па; 
theatrical scenery тэатра льныя дэкара цыі; a 
theatrical column тэатра  льны раздзе  л; тэа-
тра  льная кало нка (у газеце) 2. ненатура льны, 
пазёрскі, паказны ; theatrical manners тэатра ль-
ныя мане ры; a theatrical declamation мела-
драматы чная дэклама цыя

theatrically  adv. 1. тэатра льна; 
theatrically talented students студэ нты з до  б-
рымі акцёрскімі да нымі 2. ненатура льна, 
тэатра льна, напы шліва

theatricals  n. pl. тэатра льныя па ста-
но ўкі; тэатра льнае маста цтва; amateur theat-
ricals ама тарскія спекта клі; private theat-
ricals прыва тныя, ха тнія спекта клі

thee  pron. poet., relig. цябе , табе , табо й, 
табо ю; we besеесh Thee, o Lord мы про сім 
Цябе , Бо жа

theft  n. крадзе ж; art theft выкрада нне тво- 
раў маста цтва; petty theft дро бны крадзе ж; 
commit (a) theft укра сці

their  pron. іх,  хні,  хняя,  хняе,  хнія; 
свой, свая , сваё, свае 

theirs  pron. іх,  хні,  хняя,  хняе,  хнія; 
It’s а favourite place of theirs. Гэта іх улюбё-
нае месца.

theism  n. 1. relig. тэ зм 2. монатэ зм
theist  n. 1. relig. тэ ст 2. монатэ ст
them  pron. іх, ім,  мі; with them з 

імі; about them аб/пра іх; it’s them гэ та яны ; 
them and us яны  і мы; We should try to get 
away from a “them and us” attitude. Мы па-
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вінны старацца не падзяляць людзей на 
«сва х і чужы х».

thematic  adj. 1. тэматы чны; а the-
matic catalogue тэматы чны катало г 2. ling. 
асноваўтвара льны (пра галосны); а thematic 
vowel гало сная асно  вы

theme  n. 1. тэ ма, прадме т (размовы, тво-
ра); lectures on such themes ле кцыі на гэ тыя 
тэ мы 2. mus. маты ў, тэ ма; variations on a 
 the me варыя цыі на тэ  му 3. ling. асно ва; тэ ма; 
theme and rheme  тэ ма і рэ  ма

theme park  n. парк адпачы нку з ат-
ракцыёнамі (які мае адну тэму)

theme song  n. mus. лейтматы ў
theme tune  n. = theme song
themselves  pron. 1. сябе , сабе ; са-

бо й, сабо ю; -ся; The children hurt themselves 
sliding downhill. Дзеці параніліся, калі каталі-
ся з горкі. 2. са мі ♦ (all) by themselves адны , 
без ніко га

then1  adj. тагача сны; the then president 
тагача сны прэзідэ  нт; the then existing system 
сістэ ма, што існава ла ў той час

then2  adv. 1. тады , у той час; then and 
there/there and then адра зу, зра зу, тут жа 
2. пасля , по тым; by then да таго  ча су; from 
then on з таго  ча су, з той пары ; now and then 
час ад ча су; what then? ну і што? 3. у так м 
вы падку, зна чыцца ♦ but then/then again… 
але  з  ншага бо  ку...

thence  adv. fml, dated адту ль; ад таго  
 ме с ца; two miles thence на адле гласці дзвю х 
міль адту ль

theocracy  n. тэакра тыя
theologian  n. тэо лаг, багасло ў
theological  adj. тэалаг чны, бага-

сло ўскі; а theological college тэалаг чны кале дж; 
theological virtues бібле йскія дабрачы ннасці 
(вера, надзея, любоў)

theology  n. тэало гія; тэалаг чная сі с-
тэ ма або  тэо рыя; rival theologies тэало гіі-су-
пе рніцы

theorem  n. тэарэ ма; by theorem паво д-
ле тэарэ  мы; а reciprocal theorem адваро тная 
тэарэ ма; prove the theorem даказа ць тэарэ  му

theoretical  adj. 1. тэарэты чны; theo-
re tical arithmetic тэо рыя л чбаў; theoretical 
learning тэарэты чныя ве ды 2. аналіты чны, 
сх льны да тэарэтызава  ння; а theoretical 
mind аналіты чны ро зум

theorist  n. тэарэ  тык
theorize, BrE -ise  v. (about/on) тэарэ-

ты зава ць; будава ць тэо рыі; тэарэты чна прад-
ка зваць

theory  n. 1. тэо рыя; а coherent theory 
паслядо ўная тэо рыя; essays in theory тэарэ-
ты чныя на рысы; falsify a theory фальсі-
фікава ць тэо рыю; It sounds fi ne in theory, but 
will it work? Гэта добра гучыць тэарэтычна, 
але ці будзе напраўду працаваць? 2. infml 
меркава нне, дапушчэ нне; здага дка; по гляд; 
What’s your theory of the case? Што вы дума-
еце на гэты конт?

therapeutic  adj. тэрапеўты чны; 
лячэ бны; therapeutic drugs ле кі

therapeutics  n. тэрап я, лячэ нне
therapist  n. ура ч-тэрапе ўт; a beauty 

therapist касмето лаг; a speech therapist ла-
гапе д

therapy  n. 1. лячэ нне, тэрап я 2. pl. 
therapies ме тады лячэ  ння

there1  adv. 1. там, туды ; from there адту ль; 
up to there да таго  ме сца; there is, there are 
ёсць, ма ецца; There is no time. Няма часу. 
There are a lot of fl owers in the garden. У садзе 
багата кветак. 2. вось; there he is вось і ён; 
there and back туды  і наза д ♦ there and then 
адра зу, зра зу, тут жа; there you are /there you 
go infml вось вазьм ; вось ба чыш

there2  interj. ну, вось; There! I have put my 
foot in it! Ну, вось я і папаўся! ♦ there! there! 
ну, ну!; so there! вось так!

thereabouts  adv. пабл зу; прыбл з-
на; I’ll be at home at 8 or thereabouts. Я буду 
дома а восьмай гадзіне ці каля таго.

thereafter  adv. fml пасля  гэ тага; з 
та го  ча су, пасля 

thereby  adv. fml так м чы нам, з да па-
мо гай гэ тага; He wished to travel and thereby 
study the customs of other countries. Ён хацеў 
падарожнічаць і такім чынам знаёміцца са 
звычаямі іншых краін.

therefore  adv. таму , вось чаму ; так м 
чы нам; I think, therefore I am. Я думаю, зна-
чыць я існую.

therein  adv. law, fml тут; там; у гэ  тых 
адно сінах; the earth and all therein зямля  і 
ўсё, што існу е на ёй

thereinafter  adv. law, fml ніжэ  й 
(у дакументах)

thereof  adv. fml гэ тага, таго ; з таго , 
з гэ тага; any part thereof люба я яго  ча стка

thereto  adv. law, fml акрамя   таго ; да 
таго  ж; the house and the garden pertaining 
thereto дом з са дам

thereunder  adv. law, fml ніжэ й 
(у да кументах); пад гэ тым, пад тым
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thereupon  adv. fml 1. на тым, на гэ -
тым; у адно сінах да таго ; There is much to be 
said thereupon. Можна многа сказаць наконт 
гэтага. 2. усле д за тым, за гэ тым

there’s  скар. ад there is
therm  n. phys. тэрм (адзінка цеплыні)
thermal  adj. 1. цеплавы , тэрм чны; 

a thermal sta tion цеплава я электраста нцыя; 
thermal treatment тэрмаапрацо ўка 2. гара -
чы; thermal springs гара чыя крын цы; a ther-
mal shock цеплавы  ўдар

thermodynamics  n. тэрма-
дына міка

thermo-electric  adj. тэрма-
элек тры чны

thermometer  n. гра дуснік, тэрмо- 
метр; a Celsius/Centigrade thermometer тэр-
мо метр Цэ льсія; a Fahrenheit thermometer 
тэрмо метр Фарэнге йта; thermometer reading 
паказа нні тэрмо метра; The thermometer is 
standing at 10o. Тэрмометр паказвае 10о (вы-
шэй за нуль).

thermonuclear  adj. тэрмая дзер-
ны; a thermonuclear bomb тэрмая дзерная 
 бо мба

thermoplastic  n. тэрмапла ст
thermos (fl ask)  n. тэ рмас
thermos bottle  n. AmE = thermos
thermostat  n. тэрмаста т
thesaurus  n. (pl thesauruses or 

thesauri) ідэ а граф чны сло  ўнік; тэза ўрус; the 
thesaurus of slang тэза ўрус слэ  нгу

these  pl. → this
theses  pl. → thesis
thesis  n. (pl. theses) 1. дысерта цыя; 

a doctoral/PhD thesis до ктарская дысерта цыя; 
а master’s thesis маг стaрская дысерта цыя; 
uphold/defend a thesis абараня ць дысерта -
цыю 2. тэ зіс

thespian  n. тра гік; траг чная актры са
they  pron. яны ; they say ка жуць
they’d  скар. ад they had; they would
they’ll  скар. ад they will
they’re  скар. ад they are
they’ve  скар. ад they have
thick1  n. гушчыня ; разга р; пе кла ♦ in 

the thick of smth. у са май гу шчы чаго -н.; 
thro ugh thick and thin наперако  р ус м пе-
раш ко  дам

thick2  adj. 1. то ўсты; thick with dust 
пакры ты то ўстым сло ем пы лу; thick type тлу с-
ты шрыфт 2. густы  (лес, суп і да т. п.); thick 
clouds ця жкія хма ры; The air was thick with 

snow. Падаў густы снег; The street was thick 
with traffi c. Вуліца была забіта машынамі. 
3. н зкі, хры плы (пра го лас) ♦ have a thick 
head infml быць тупава тым; have a thick skin 
быць таўстаску  рым; give smb. a thick ear 
BrE, infml даць каму  -н. у ву ха; a bit too thick 
гэ та ўжо зана дта, зал шне; as thick as two 
short planks BrE, infml ≅ тупы  як абу х; as 
thick as thieves infml ≅ іх вадо  й не разалье ш; 
неразлу чныя (сябры)

thick3  adv. гу ста, то  ўстым сло ем; Snow 
was lying thick оп the ground. Зямля пакрыла-
ся глыбокім снегам. ♦ lay it on thick infml 
перабо льшваць; зал шне хвал ць або  га ніць; 
thick and fast ху тка, адз н за адны м; Offers to 
help are coming in thick and fast. Прапановы 
ідуць адна за адною; His heart beat thick and 
fast. Ягонае сэрца моцна білася.

thick-and-thin  adj. ве рны, надзе й-
ны; а friend through thick-and-thin адда ны 
ся бра

thicken  v. 1. раб цца таўсце йшым; таў-
сце ць; патаўшча ць; патаўшча цца; The ice is 
thickening. Лёд становіцца таўсцейшым. 2. ра-
б ць больш густы м, згушча цца; The storm is 
thickening. Збіраецца бура; The crowd thic ke-
ned every moment. Натоўп павялічваўся кож-
ную хвіліну.

thickener  n. згушча льнік (у кулінарыі)
thicket  n. гушча р, за раснік
thick-headed  adj. дурны , неразу м-

ны; тупагало вы, тупы ; He’s thick-headed. 
У яго галава мякінай набітая.

thickly  adv. 1. гу ста; thickly grown гу ста 
заро слы; The snow fell thickly. Ішоў густы 
снег. 2. шчы льна, мо цна; thickly inhabited 
густанасе лены

thickness  n. 1. гушчыня ; the thickness 
of the population гушчыня  насе льніцтва 
2. слой, сто  лка; пласт; таўшчыня  ; the thick-
ness of felt слой фе тру

thickset  adj. 1. карана сты, дзябёлы, 
мажны , каржакава ты 2. гу ста заса джаны, гу с-
та заро слы

thick-skinned  adj. 1. з то ў стаю ску -
рай (пра фрукты) 2. таўстаску ры, неспага д-
лівы (пра чалавека)

thick-witted  adj. = thick-headed
thief  n. (pl. thieves) зло дзей; зладзе йка; 

like a thief in the night як начны  зло дзей 
♦ thieves’ Latin зладзе йскі жарго н; set a thief 
to catch a thief даручы ць зло дзею злав ць 
зло дзея

thieves  pl. → thief
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thigh  n. сцягно ; break one’s thigh злама ць 
сцегнaву ю ко стку

thill  n. агло бля
thimble  n. напа рстак
thimbleful  n. напа рстак (чаго-н.); а 

thimbleful of brandy кро пелька брэ ндзі
thin1  adj. 1. то нкі; The line between success 

and failure is thin. Mяжа паміж поспехам і 
няўдачай хісткая. 2. худы ; то нкі, танкля вы; 
grow thin пахудзе ць 3. рэ дкі; сла бы; ненасы -
чаны, разба ўлены; thin ale сла бае п ва; thin 
milk разве дзенае малако ; thin soup рэ дкі суп 
4. рэ дкі; thin hair рэ дкія валасы  ; He’s going a 
bit thin on top. У яго ўжо ёсць невялікая лысі-
на. 5.  малако лькасны, нешматл кі; The house 
is a bit thin tonight. Сёння ў тэатры даволі 
мала народу. 6. неперакана ўчы, х сткі; а thin 
excuse сла бая, неперакана ўчая адгаво рка; а 
thin story ба йка, ка зка; That is too thin. Гэта 
шыта белымі ніткамі. 7. сла бы; невял кі, 
нязна чны; (а) thin applause рэ дкія апла дыс-
ме нты; My patience is wearing thin. Маё цяр-
пенне заканчваецца. ♦ be skating/walking on 
thin ice ≅ хадз ць па лязе ; have a thin skin 
быць танкаску рым; have a thin time (of it) 
перажыва ць ця жкія хвіл ны, мець непрые м-
насці; thin as a rail/as a rake/as a whipping 
post ≅ худы  як шчэ  пка; (be) thin on the 
ground нешматл кі; малако  лькасны; vanish/
disap pear into thin air разве яцца як імгла ту-
ма н/дым; раста ць як мро іва

thin2  v. 1. раб ць то нкім; раб цца то нкім 
2. завастра ць, вастры ць; thin a pencil вастры ць 
ало вак 3. прарэ джваць (пасевы) 4. радзе ць, 
радчэ ць; а head thinned of hair галава , яка я 
лысе е 5.  скарача ць; скарача цца (па колька-
сці); пусце ць, раб цца бязлю дным; The villa-
ge thinned. Вёска апусцела. 6. разбаўля ць; 
рассе йвацца;  The fog is thinning. Туман па-
ды маецца.
thin away  phr. v. раб ць танчэ й-
шым; раб цца танчэ йшым; худзе ць
thin down [phr. v. 1. = thin away 
2. скарача ць; скарача цца (пра колькасць); The 
village thinned down. Вёска абязлюдзела. 3. раз-
баўля ць; thin down the paint разбаўля ць 
 фа р бу 4. раб ць худы м; This diet will thin you 
down. На гэтай дыеце вы пахудзееце.

thin3  adv. то нка; cut smth. thin нараза ць 
што-н. то нкімі лу стамі; spread the butter 
thin нама зваць ма сла то  нкім сло ем

thine  pron. poet., relig. твой, твая , тваё; 
твае ; The fault is thine. Віна твая.

thing  n. 1. рэч, прадме т; bathing things рэ- 
чы для купа ння; tea things ча йны по суд; It’s 
just the thing we need. infml Гэта якраз тое, 
што нам патрэбна. 2. факт, ідэ  я; а silly thing 
глу пства 3. спра ва, учы нак; а diffi cult thing 
to do ця жкая спра ва 4. істо та, стварэ  нне; а 
living thing жыва я істо та; all things con-
sidered з ул кам усяго ; as things stand як 
скла дваюцца абста віны ♦ it’s a good thing 
(that) до бра, што...; do one’s own thing infml 
раб ць па-сво йму, на свой лад; for one 
thing… па-пе ршае...; How are things? Як ма-
ецеся?; the thing is… спра ва, прабле ма ў 
тым...; my dear old thing infml мой шано ўны; 
рoor thing! небара ка!

think  v. (thought) 1. ду маць, разважа ць, 
мы сліць 2. лічы ць, меркава ць 3. (of) пры-
думля  ць, прыду  мваць ♦ think aloud разва-
жа  ць уго лас; think better (of) пераду маць, 
змян ць наме р; think well/poorly of smb./
smth. быць до брай/ке пскай ду мкі пра каго -н./
што-н.; think nothing of it! дарма , нічо га!; 
think twice about (doing) smth. паду маць 
дво йчы перш чым зраб ць што-н.
think out  phr.v. праду мваць, абду м-
ваць; a very well thought out plan ве льмі до  -
бра праду маны план
think through phr.v. абду мваць
think up [phr.v. прыду мваць; think 
up a story выду мваць гісто  рыю

thinkable  adj. магчы мы, мажл вы; It’s 
hardly thinkable. Гэта наўрад ці магчыма.

thinker  n. 1. : He is a slow thinker. Ён 
тугадум. 2. мысл цель, мысля р; філо саф

thinking  n. 1. ро здум, разва га; do some 
(hard) thinking паду маць як ма е быць 2. по -
гляд; ду мка ♦ in/to my way of thinking, in my 
thinking на мой по гляд

thinking machine  n. электро н-
ны мозг

think piece  n. infml агля дны арты -
кул, агля д нав н (у газеце, часопісе)

think tank  n. «мазгавы  цэнтр»; ка-
лекты ў навуко ўцаў, навуко ва-дасле дчы ін-
стыту т

thinly  adv. то нка, рэ дка; a thinly popu-
lated area маланасе леная мясцо васць

thinner  n. рэ чыва для разрэ  джвання
thin-skinned  adj. 1. танкаску ры 

2. лёгка абра злівы
third1  n. 1. трэ цяга (дата); on the third of 

May трэ цяга ма я 2. тро йка (адзнака); get a third 
атрыма ць тро йку (ва ўніверсітэце) 3. трэ цяя 
ча стка; two thirds дзве трэ ція, дзве трац ны



third 661 thought

third2  num. трэ ці; He is in his third year. 
Яму трэці гадо к; the third fl oor чацвёрты 
паве рх; the third largest town трэ ці па ве-
лічын  го рад; the third person ling. трэ цяя 
асо ба

third-class  adj. трэ цяга кла са (на 
па раходзе, самалёце); а third-class carriage 
ваго н трэ цяга кла са

third-degree  adj. трэ цяй ступе ні, 
трэ цяга кла су; a third-degree burn апёк трэ- 
цяй ступе ні

thirdly  adv. па-трэ цяе
third party  n. law трэ цяя асо ба, трэ -

ці бок; a third party risk ры зыка, яко й пад-
вярга ецца трэ цяя асо ба

third person  n. : the third person 
ling. трэ цяя асо ба

third-rate  adj. трэ цяга гату нку; трэ-
цяра дны; та нны, ке пскі; It is a third-rate fi lm. 
Гэта даволі пасрэдны фільм.

third world  n. the Third World 
 трэ ці свет; third-world countries кра ны трэ -
ця га све ту (Афрыкі, Азіі)

thirst1  n. 1. сма га; satisfy one’s thirst 
наталя ць сма гу; die of thirst паміра ць ад сма -
гі 2. (for) пра га; мо цнае жада нне; a/the thirst 
for knowledge пра га да ве даў

thirst2  v. 1. хаце ць піць, паку тaваць ад сма -
гі 2. (for) пра гнуць, паку тaваць ад жада ння; 
thirst for wealth пра гнуць бага цця

thirsty  adj. 1. сасма глы, перасо хлы; 
I am thirsty. Я хачу піць. 2. (for) пра гны (да); 
thirsty for power пра гны да ўла ды

thirteen  пum., n. трына ццаць; He is 
thirteen years old. Яму трынаццаць гадоў. 
♦ the thirteen superstition забабо н, звя заны з 
л чбай трына ццаць

thirteenth  num., п. трына ццаты; He is 
in his thirteenth year. Яму ідзе трынаццаты 
год.

thirtieth  num., n. трыцца ты; трыцца -
тая ча стка; He arrived thirtieth. Ён прыехаў 
трыццатым.

thirty  num., n. тры ццаць; It happened in 
the thirties.  Гэта здарылася ў трыццатыя га-
ды; She is in her thirties. Ёй трыццаць з 
нечым гадоў.

this1  pron. (pl. these) 1. гэ та; What is this? 
Што гэта? 2. гэ та, гэ ты; Look at this picture. 
Паглядзі на гэтую карціну; this afternoon сён-
ня днём; this very moment у гэ ты мо мант, 
якра з, цяпе р; this day last year у гэ ты ж са мы 
дзень у міну лым го дзе; in this day and age у 
на шыя дні; What’s all this noise? Што гэта за 

шум? ♦ this and that той або   ншы; this way 
сюды ; like this так вось, так м чы нам; Do it 
like this. Рабі гэта так.

this2  adv. так; да тако й ступе ні; this high 
вось тако й вышын 

thistle  n. 1. bot. чартапало х, асо т 2. чар-
тапало х (эмблема Шатландыі)

thong  n. 1. рэ мень 2. бізу н
thorax  n. anat. (pl. thoraxes or 

thoraces) грудна я кле тка
thorn  n. 1. bot. калю чка; це рні; a crown 

of thorn цярно вы вяно к 2. калю чая расл на 
♦ a thorn in one’s fl esh/side прычы на пастая н-
нага раздражне ння; бяльмо  на во ку

thorny  adj. 1. калю чы; заро слы калю -
чым кусто  ўем; а thorny bush калю чы куст, 
цярно ўнік; а thorny subject небяспе чная тэ- 
ма 2.  ця жкі, цярн сты; tread a thorny path 
ісц  цярн стым шля хам

thorough  adj. 1. п льны; грунто ўны; 
даскана лы; thorough knowledge глыбо кія ве -
ды; give the room a thorough cleaning до бра 
прыбра  ць пако  й 2. infml зако  нчаны; вычар-
па  льны, по  ўны; а thorough scoundrel стра-
шэ  н ны няго днік; You must have a thorough 
change. Вам трэба поўнасцю змяніць абста-
віны.

thoroughbred  n. чыстакро ўная, па-
ро дзістая жывёліна

thoroughfare  n. ажы ўленая ву ліца, 
га ло ўная артэ  рыя (горада); аўтастра да; “No 
thoroughfare” «Прае зд закры ты» (надпіс)

thoroughly  adv. 1. да канца , зус м; аб-
са лю тна, ца лкам, по ўнасцю; thoroughly re li-
able абсалю тна надзе йны 2. як след, грунто ў-
на; do smth. thoroughly зраб ць што-н. грун-
то ўна

thou  pron. poet., dated ты; hearest thou? 
ці чу еш ты?

though1  adv. адна к, тым не ме ней; усё ж; 
Did he do it though? Няўжо ён гэта зрабіў?; 
I believe him though. Я ўсё ж веру яму.

though2  conj. хоць ♦ as though як бы ц-
цам; even though хоць бы, на ват

thought1  n. 1. мы сленне; разва  га, ро здум 
2. ду мка; at the very thought пры адно й ду м-
цы; collect one’s thoughts сабра цца з ду мкамі 
3. наме р, ідэ я ♦ as quick as thought ≅ ху ткі як 
мала нка; be lost in deep thought паглыбля ц-
ца ў ду мкі; а beauty beyond thoughts незвы-
ча йная прыгажо сць; on second thoughts до б-
ра паду маўшы; паду маўшы дво йчы

thought2    past, p.p. → think
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thoughtful  adj. 1. задуме нны, заду м-
лівы; уду млівы 2. ува жлівы, чу  лы; be 
 tho ughtful of others клапац цца пра  ншых

thoughtless  adj. 1. неабду маны, нераз-
ва жлівы; thoughtless acts неабду маныя ўчы н-
кі; He did not mean any harm, he was simply 
thoughtless. Ён не хацеў вас пакрыўдзіць, ён 
проста не падумаў. 2. няўва жлівы (да каго-н.); 
It is thoughtless of her to keep us waiting so 
long. Вельмі няветліва з яе боку прымушаць 
нас чакаць так доўга.

thousand  num., n. ты сяча; a thou-
sand and one бе зліч, незлічо нае мно  ства; 
а thousand apologies ты сяча прабачэ  нняў

thousandth  num. ты сячны (па ліку); 
а thousandth part мізэ рная до ля

thrash  v. біць, збіва ць; паганя ць пу гай; 
сцяба ць бізуно м
thrash out  phr.v. грунто ўна аб мяр-
ко ўваць; They thrashed out a solution. Яны 
грунтоўна выпрацавалі рашэнне.

thrashing  n. лупцо ўка; give smb. a go od 
thrashing даць каму -н. чо су, ды хту; до бра 
адлупцава ць

thread1  n. 1. н тка; а strong thread мо ц-
ная н тка 2. ніць (успам наў); the thread of 
an intrigue ніць інтры гі; the thread of one’s 
thoughts ход ду мак ♦ take up/pick up the 
thread of a conversation узнав ць размо ву; 
hang by a (single) thread ≅ вісе ць на валаску  
(пра стан здароўя)

thread2  v. 1. заця гваць (нітку ў іголку); 
на н зваць (пацеркі); усо ўваць (магнітную 
стуж ку) 2. прала зіць; прахо  дзіць; thread 
one’s way through (smth.) праклада ць шлях 
праз (што-н.); прабіра цца праз (што-н.)

threadbare  adj. 1. зно шаны; працёр-
ты да н ткі 2. стары , зб ты, не но вы; a thre ad-
bare argument стары  аргуме нт 

threat  n. 1. пагро за; an idle threat пуста я 
пагро за; the threat of war пагро за вайны ; use 
threats пагража ць 2. небяспе ка, гро знае 
прадве сце; There is a threat of rain. Збіраецца 
на дождж.

threaten  v. 1. пагража ць, граз ць; threa-
ten an employee with dismissal граз ць слу -
жа чаму звальне ннем 2. граз ць, быць пагро -
зай; the species threatened with extinction 
 в ды, што знахо дзяцца пад пагро заю знікне н-
ня; The clouds threaten rain. Хмары прад вя-
шчаюць дождж.

three  num., n. тры, тро йка ♦ by/in twos 
and threes па дво е і тро е; the three Rs infml 
чыта нне, пісьмо , арыфме тыка

three-dimensional  adj. трохме р-
ны, стэрэаскап чны; the three-dimensional 
study of the problem усебако вае дасле дa ван-
не прабле мы

threefold  adv. утрая , утрайне  (больш); 
increase (by) threefold павял чвацца ўтрая 

three-ply  adj. у тры сто лкі, у тры 
пласты 

thresh  v. малац ць (збожжа)
threshing  n. малацьба ; a threshing 

machine малац лка; a threshing fl oor ток
threshold  n. 1. паро г, cross the 

threshold пераступа  ць паро  г 2. пача  так, пя-
рэ  дадзень; on the threshold of a new era на 
пaча тку но вай э ры; on the threshold of war 
на мяжы  вайны ; the threshold of sensitivity 
паро г адчува льнасці

threw  past → throw
thrice  adv. fml, dated тро йчы, тры разы  

за пар; thrice as much утрая  больш; thrice 
happy ве льмі шчасл вы

thrift  n. ашча днасць, беражл васць, эка-
но мнасць; By thrift she managed to get along. 
Дзякуючы сваёй беражлівасці яна змагла 
пратрымацца.

thriftless  adj. марнатра ўны, неэкано мны
thrifty  adj. ашча дны, эканo мны, бе раж-

л вы; a thrifty housewife беражл вая гаспады ня
thrill1  n. хвалява нне; узру шанасць, узру-

шэ нне; a thrill of joy ра даснае хвалява нне; 
give a thrill хвалява ць; The fi lm has a lot of 
thrills. Гэты фільм казыча нервы.

thrill2  v. хвалява ць; хвалява цца; казыта ць 
не рвы, узру шваць; thrill with joy заміра ць ад 
ра дасці; thrill with admiration млець ад за-
хап ле ння ♦ be thrilled to bits infml быць ве ль-
мі задаво леным

thriller  n. сенсацы йны рама н або  фільм, 
баяв к; тры лер; а thriller writer а ўтар бае-
віко ў

thrilling  adj. хвалю ючы, захапля льны; 
а thrilling detective story вострасюжэ  тны 
дэтэкты ў

thrive  v. (thrived or throve, thrived or 
thriven) (on) квітне ць, бу йна расц , раб ць по- 
спехі; He throve on trade. Ён разбагацеў ган-
длюючы.

thriven  p.p. → thrive
throat  n. 1. го рла, гло тка; гарта нь; 

a lump in one’s throat камя к у го рле; I have a 
sore throat. Мне баліць горла; clear one’s 
throat адка шлівацца 2. ву зкі прахо д; жарало  
вулка на, гарлав на ♦ cut one’s own throat 
шко дзіць сабе , раб ць сабе  шко ду; jump 
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down smb.’s throat не дава ць каму -н. і сло  ва 
сказа ць

throb1  n. стук, пульса цыя, хвалява нне; 
throbs of joy ра даснае хвалява нне; throbs of 
one’s heart біццё сэ рца

throb2  v. 1. (with) мо  цна б цца, пульса-
ва  ць; The heart throbs with excitement. Сэрца 
калоціцца ад хвалявання. 2. трэ  сціся, трапя-
та  ць, калыха цца; The leaves are throbbing in 
the wind. Лісце трапечацца ад ветру.

throes  n. pl. паку ты; the throes of 
childbirth паку ты пры ро дах ♦ in the throes 
of smth. infml у паку тах чаго -н.

thrombosis  n. med. трамбо з
throne  n. 1. трон, прасто л; come to/

mount/ascend the throne заня ць прасто л; аn 
address from the throne тро нная прамо ва 
2. the throne ула да караля , карале вы; the heir 
to the throne насле днік прасто ла

throng1  n. fml нато ўп, ско пішча людзе й; 
throngs in the streets нато ўпы на ву ліцах

throng2  v. fml (with) то ўпіцца, збіра цца 
нато ўпам; напаўня цца нато ўпам

throttle1  n. tech. рэгуля тар, дро сель; at 
full throttle на по ўнай ху ткасці, на ўсю моц

throttle2  v. душы ць; спыня ць; throttle 
freedom душы ць свабо ду
throttle down  phr.v. паме ншыць 
ху ткасць (язды)

through1  adj. прамы , беспераса дачны, 
транз тны; а through train прамы  цягн к; 
а through highway ву ліца без святлафо  раў

through2  adv. по ўнасцю, ца лкам, наскро зь; 
дарэ шты, дашчэ  нту; all day through цэ лы 
дзень; be through (with) ско нчыць, зако н-
чыць; get through прабіра цца; get wet 
through прамо кнуць да н ткі ♦ through and 
through ца лкам, по ўнасцю, дашчэ нту

through3  prep. 1. (паказвае на рух праз 
што-н.) праз, скрозь; through the crowd праз 
нато ўп; through the forest праз лес; look 
thro ugh the window глядзе ць у акно  2.  (па-
казвае на распаўсюджанне руху на якой-н. 
тэрыторыi) праз, па; all through the co-
untry па ўсёй кра не; They drove through 
Poland. Яны ехалi па Польшчы. 3. (паказвае 
на дзеянне на працягу нейкага часу) на праця-
гу; all through the night усю  ноч 4. (паказвае 
на пасрэднiка або крынiцу) праз, з, ад, з да-
памогаю; He explained everything through an 
interpreter. Ён растлумачыў усё праз пераклад-
чыка; through personal experience з асаб с-
тага до сведу 5. дзя куючы, з прычы ны; thro ugh 
carelessness праз нядба йнасць 6. (пераадо-

ленне перашкоды, небяспекi i да т.п.) праз; 
He has got through his exams. Ён здаў экзаме-
ны; The proposal was put through Congress. 
Прапанова была праведзена ў кангрэсе.

throughout1  adv. паўсю ль, паўсю дна, 
усю ды, скрозь; He was wrong throughout. 
Ён ва ўсім памыляўся; Today has been fi ne 
thro ughout. Сёння ўвесь дзень стаяла добрае 
надвор’е.

throughout2  prep.  праз; throughout 
the world па ўсім све це; throughout the year 
уве сь год

throve  past → thrive 
throw1  n. 1. к данне, кідо к; а throw of 

100 metres кідо к на 100 ме траў; at а single 
throw адны м ма хам, адра зу; have a throw at 
smth. нак нуцца на што-н. 2. лёгкая нак дка 
на кана пу ♦ at a stone’s throw на невял кую 
адле гласць, як к нуць во кам

throw2  v. (threw, thrown) к даць, скіда ць, 
падкіда ць, падк дваць; throw a glance к нуць 
во кам; throw oneself к дацца; throw open the 
door расчыня ць дзве ры на сцеж ♦ throw 
 do ubt(s) on/upon smth. браць што-н. пад сум-
нен не; throw light on/upon smth. праліва ць 
святло  на што-н.; throw oneself at someone 
нак двацца на каго  -н.; throw oneself into 
smth. ца лкам аддава цца чаму  -н.
throw about  phr.v. раскіда ць, 
раск дваць
throw away [phr.v. выкіда  ць, вы-
к дваць; throw away a chance губля ць, пра-
пуска ць магчы масць
throw in [phr.v. уно сіць (прапанову)
throw off [phr.v. скіда ць, ск дваць; 
throw the cold off пазба віцца ад на смарку
throw out [phr.v. выкіда ць, вык д-
ваць; throw out a hint зраб ць намёк; к нуць 
заўва гу
throw up  phr.v. 1. infml ванітава ць 
2. пакіда ць, адмаўля цца (ад працы)

thrown  p.p. → throw2

thru  prep. AmE, infml = through3; Tuesday 

thru Friday з аўто рка да пя тніцы
thrush  n. дрозд
thrust1  n. 1. the thrust дух, па фас; the 

thrust of his argument па фас яго  аргуме нта 
2. штуршо к; уда р; with a thrust адны м уда -
рам 3. tech. ця га, с ла ця гі

thrust2  v. (thrust) 1. ле зці, прала зіць, 
праціска цца, прапіха цца 2. засо ўваць, уты ка ць; 
thrust smb. aside адштурхо ўваць каго -н.; 
thrust smth. on smb.  навя зваць што-н. ка му -н.

thud1  n. глух  гук, стук; цяжк  ўдар
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thud2  v. вал цца; па даць з глух м сту кам; 
My heart started to thud. Маё сэрца пачало 
глуха біцца.

thug  n. забо йца, галаварэ  з; га нгстар, 
банды т

thumb1  n. вял кі па лец (рукі, рукавіцы) 
♦ be all (fi ngers and) thumbs быць ве льмі 
няспры тным, нязгра бным; give smb. thumbs 
up крыча ць «бра ва»; under smb.’s thumb 
пад пято й у каго -н.

thumb2  v. 1. гарта ць (кнігу) 2. прас ць 
падве зці, галасава ць; thumb a ride/a lift 
галасава ць, падня ўшы вял кі па лец

thumbnail  n. пазно гаць вял кага 
 па ль ца; a thumbnail sketch каро ткае апіса н-
не, на кід

thumbtack  n. AmE кно пка
thumр1  n. 1. уда р (кулаком) 2. глух  гук 

ад уда ру; глух  шум (машыны)
thumр2  v. 1. сту каць, мо цна біць; б цца; 

My heart was thumping wildly. Маё сэрца цяж-
ка білася. 2. ця жка, з шу  мам ру хацца; гру -
каць;  He thumped up the stairs. Ён з шумам 
падымаўся па сходах.

thunder1  n. 1. гром; грымо  ты; a crash/
clap of thunder уда р гро му; There’s thunder in 
the air. Набліжаецца бура. 2. гру кат; гул; 
раска цісты гук; the thunder of cannons гру -
кат канана ды; a/the thunder of applause гром 
апладысме нтаў ♦ go to thunder! кац ся да 
 д’я бла!; steal smb’s thunder перахап ць у ка-
го -н. ініцыяты ву

thunder2  v. 1. грыме ць, груката ць; The 
heaven thunders. Грыміць гром. 2. (against/at) 
гавары ць, гне ўна крыча ць; thunder against 
corruption выкрыва ць кару пцыю; His voice 
thundered in my ears. Яго гнеўны голас гучаў 
у вушах.

thunderbolt  n. уда р гро му ♦ like 
a thunderbolt from a clear sky як гром з 
 я снага не ба

thunderclap  n. 1. удар гро му 2. не-
чака насць, неспадзява насць

thundercloud  n. навальн чная 
хма ра

thunderer  n. myth. the Thunderer гра-
маве ржац ( Юп тар, Тор, Пярун)

thundering  adj. громападо бны, аг лу-
ша льны; a thundering lie наха бная хлусня 

thunderous  adj. 1. навальн чны; It 
was a thunderous day. Увесь дзень грукатаў 
гром. 2. грамавы ; аглуша льны; мо  цны; thun-
derous applause аглуша льныя апладысме нты

thunderstorm  n. навальн ца

thunderstruck  adj. аглу шаны, 
аша ло млены; як гро мам сту кнуты; thun-
derstruck with misfortune ашало млены няў-
да чай

Thur(s). пісьмовае скар. ад Thursday чацве р
Thursday  n. чацве р; Holy Thursday 

Вял кі Чацве р (у перадвелікодны тыдзень)
thus  adv. fml 1. так, гэ так, так м чы нам; 

as thus вось так; thus and thus так і так 
2. так м чы нам, гэ так, пагэ таму 3. насто лькі 
♦ thus far да гэ тай пары ; thus much сто лькі

thwart  v. перашкаджа ць; разла джваць; 
I was thwarted at every turn. На кожным кроку 
мяне чакалі перашкоды.

thy  pron. poet., relig., dated твой, твая , 
тваё, твае ; свой, свая , сваё, свае ; Thy kingdom 
come. Хай прыйдзе Царства Тваё.

thyme  n. bot. чабо р
thyroid  n. anat. шчытападо бная зало за
tiara  n. дыядэ ма
tic  n. med. цік; a tic in one’s leg су тарга ў 

назе ; She has a nervous tiс. У яе нeрвовы цік.
tick1  n. zool. клешч
tick2  n. 1. паме та, «пту шачка» 2. ц канне 

(гадзінніка) 3. infml мо мант, хвіл нка; імгне н-
не; in a tick/in two ticks як ба чыш, у ад з н мо -
мант

tick3  v. 1. ц каць (пра гадзіннік) 2. памя-
ча  ць «пту шачкай»
tick away  phr.v. бе гчы, ху тка ісц , 
ляце ць (пра час); Meanwhile the minutеs kept 
ticking away. Між тым хвіліны ўсё ляцелі.
tick by [phr.v. = tick away
tick off [phr.v. 1. раб ць паме ту, ста -
віць «пту шачку» 2. infml даць наганя й

ticket  n. біле т, тало н, квіто к; an entrance 
ticket увахо дны квіто к; a single ticket біле т у 
адз н кане ц; a return ticket зваро тны біле т; 
a season ticket сезо нны біле т; order/reserve 
a ticket зака зваць, замаўля ць біле т; “Admis si-
on by ticket only” «Уваход толькі па квітках» 
(надпіс) 2. цэ ннік, этыке тка; a price ticket 
этыке тка з цано й 3. квіта нцыя, нумаро к, та-
ло н; a cloakroom ticket нумаро к у гардэро бе; 
a left-luggage ticket нумаро к на бага ж 
4. паведамле нне пра штраф; a ticket for spee d-
ing паведамле нне пра штраф за пера вышэ н-
не ху ткасці 5. AmE спіс кандыда таў на вы ба-
рах; а general ticket агу льны спіс

tickle1  n. ко зыт, казыта нне; He has a tickle 
in the throat. У яго пяршыць у горле.

tickle2  v. 1. казыта ць, ласката ць; кало цца; 
раздражня ць; My nose tickles. У мяне казыча 
ў носе. 2. прыно  сіць задавальне  нне; захап-
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ля  ць; tickle one’s ears це шыць слых ♦ be 
tickled pink infml мо цна ра давацца, быць у 
захапле нні; tickle smb.’s fancy infml забаўля ць, 
весял ць каго -н.

ticklish  adj. 1. адчува льны да казыта н-
ня; a ticklish person чалаве к, як  ба цца ка-
зы та ння 2. даліка тны, склада ны; а ticklish 
qu es tion даліка тнае пыта нне; The whole thing 
is very ticklish. Справа патрабуе вялікага 
такту.

tidal  adj. звя заны з прыл вам і адл вам; 
а tidal basin прыл ўны басе йн; tidal waters 
во ды прыл ву

tidal wave  n. 1. прыл ўная хва ля 
2. (of) хва ля пачу ццяў, захапле нняў; a tidal 
wave of popular indignation магу тная хва ля 
наро днага гне ву

tide  n. 1. марск  прыл ў і адл ў; at high 
tide у мо мант прыл ву; at low tide у мо мант 
адл ву; The tide is coming. Прыліў набліжа-
ецца. 2. плынь, цячэ  нне, напра  мак ♦ go/row/
swim against the tide ісц  су праць цячэ  ння; 
turn the tide змян ць ход падзе й
tide over  phr.v. пераадо льваць; tide 
the business over аго раць спра ву; The mo ney 
helped us to tide the winter over. Тыя грошы 
дапамаглі нам пратрымацца гэтай зімой.

tidiness  n. аха йнасць, акура тнасць
tidings  n. pl. dated нав ны, ве сткі; 

bear evil tidings не сці ке пскія нав ны
tidy1  adj. 1. акура тны, аха йны; keep 

smth. tidy трыма ць што-н. у пара  дку 2. infml 
зна чны, неблаг , няке пскі; He did a tidy bit. 
Ён добра папрацаваў.

tidy2  v. 1. прыбіра ць, пара дкаваць, даво -
дзіць да ла ду, прыво дзіць у пара дак; tidy 
one’s hair папраўля ць валасы 
tidy away  phr.v. прыбіра ць, ста -
віць на ме сца
tidy up [phr.v. прыбіра ць; tidy one-
self up прыбіра цца

tie1  n. 1. га льштук 2. сту жка, шнуро к; The 
dog broke its tie. Сабака сарваўся з прывязі. 
3. pl. ties ву зы, су вязі; family ties сяме йныя 
ву зы; ties of friendship сябро ўскія су вязі 
4. цяжа р; кло пат, даку ка 5. sport гульня  ўні-
чыю ; The game ended in a tie. Гульня скончы-
лася ўнічыю. 6. mus. знак лега та

tie2  v. 1. звя зваць, прывя зваць; tie smb.’s 
hands звя зваць каму -н. ру кі 2. завя зваць вуз-
ло м; перавя зваць, шнурава ць; tie a piece of 
ribbon into a knot завя зваць сту жку ба нтам 
3. абцяжа рваць, абмяжо ўваць, перашкаджа ць; 

tied to time абмежава ны ў ча се; He is tied to 
the job. Ён прывязаны да працы. ♦ tie the 
knot infml ажан цца; tie oneself into/in knots 
заблы твацца ў прабле мах, ця жкасцях; tie 
smb.’s tongue прымуша ць каго -н. трыма ць 
язы к за зуба мі; tie smb.  hand and foot звя з-
ваць каго  -н. па рука х і нага х
tie down  phr.v. прывя зваць; звя з-
ваць; абмяжо  ўваць; be tied down by rules 
быць звя заным пра віламі
tie in [phr.v. мець су вязь; This ties in 
with what I said. Гэта адпавядае таму, што я 
сказаў.
tie on [phr.v. прывя зваць (этыкетку)
tie up [phr.v. 1. звя зваць; прывя зваць; 
перавя зваць 2. быць звя заным; удзе льнічаць; 
аб’ядно ўваць намага нні 3. спыня ць; пера-
шкаджа ць, замаро жваць (справу); The strike 
tied up the production for a week. Праз за-
бастоўку вытворчасць спынілася на тыдзень.

tiepin  n. шп лька для га льштука
tier  n. рад, я рус; arrange smth. in tiers 

уладко ўваць, размяшча ць што-н. у не калькі 
 я русаў; rise/stand in tiers уздыма цца я русамі

tie-up  n. 1. су вязь, саю з; a tie-up with 
Ford су вязь з кампа ніяй Форд 2. AmE спыне н-
не, затры мка; a traffi c tie-up про бка (у руху)

TIFF  n. comput. (скар. ад tagged image fi le 
format) фарма т захава ння ра стравых графч-
ных выя ў

tiff  n. суты чка; сва рка (нязначная); She had 
a tiff with her boy-friend. Яна трохі пасвары-
лася са сваім сябрам.

tiger  n. тыгр; а red tiger пу ма, кугуа р 
♦ work like a tiger апанта на працава ць; ride 
a tiger жартава ць з агнём

tigerish  adj. тыгры ны; лю ты; крыва-
жэ рны; tigerish stripes пало скi як у ты гра

tight1  adj. 1. ту га завя заны, туг ; take 
a tight grip on smth. мо цна ўхап цца за што-н.; 
keep a tight hold of smth. мо цна трыма цца за 
што-н. 2. це сны, ву зкі, шчы льны; These boots 
are too tight for me. Гэтыя чаравікі занадта 
цесныя для мяне. 3. наб ты, запо ўнены, на-
пру жаны; a tight schedule шчы льны гра фік 
4. напя ты, наця гнуты; drum tight туг  як ба-
раба н 5.  ця жкі; напру жаны; a tight situation 
ця жкая сітуа цыя; Money is tight. Не хапае 
грошай. 6. стро гі, жо рсткі 7. BrE, infml ску-
пы , скна рлівы; She is very tight with money. 
Яна скнара на грошы. ♦ keep a tight rein 
наладзіць жо рсткі кантроль

tight2  adv. мо цна, ту га, шчы льна, це сна; 
Hold tight! Трымайся моцна! ♦ sit tight цвёр-
да трыма цца, не здава ць сва х паз цый
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tighten  v. 1. сціска  ць; сціска  цца 2. на-
ця  гваць; наця гвацца; заця гваць; заця гвацца; 
tighten a nut hard закруц ць га йку да ўпо ру; 
tighten discipline падцягну ць дысцыпл ну 
♦ tighten one’s belt зацягну ць папру гу, пад-
рыхтава цца да го ршых часо ў
tighten up  phr.v. 1. сціска  ць, зама-
цо  ў ваць 2. станав цца больш п льным, стро -
гім; The rules were tightened up. Правілы ста-
лі больш жорсткімі.

tight-fi sted  adj. скупы , скна рлівы, 
скна рны

tight-knit  adj. дру жны (пра групу лю-
дзей)

tight-lipped  adj. маўкл вы; скры тны
tightly  adv. = tight2

tightness  n. напру жанасць, напру жан-
не; напя тасць; I feel some tightness across the 
chest. Мне цяжка ў грудзях.

tightrope  n. ту га напя ты кана т; 
а tigh trope walker канатахо дзец ♦ tread/walk 
a tightrope ісц  над бе зданню; хадз ць па ля-
зу  бры твы; рызыкава ць

tights  n. pl. калго ткі; трыко ; a pair of 
woollen tights па ра шарсцяны х калго так

tigress  n. тыгры ца
tike  n. infml малы ш, малы шка
tilde  n. ты льда
tile1  n. чарап ца, дахо ўка; пл тка; ка фля; 

a tiled roof чарап чны дах ♦ go out on the 
tiles slang гуля ць, ве сці разгу  льны лад жыц-
ця ; spend a night on the tiles бадзя цца ўсю 
ноч напралёт

tile2  v. пакрыва ць пл ткаю; крыць дахо ў-
каю

till1  n. скры нка для гро шай, ка са ♦ be 
caught with one’s hand in the till быць схо п-
леным за руку  на ме сцы злачы нства

till2  v. lit. ара ць; абрабля  ць, працава ць на 
зямл ; till a farm працава ць на фе рме

till3  prep. да; till now да гэ тага ча су; work 
till late at night працава ць дапазна ; He will 
not come till after dinner. Ён прыйдзе толькі 
пасля абеду.

till4  conj. 1. паку ль (не); Wait till the rain has 
stopped. Пачакай, пакуль не скончыцца дождж. 
2. AmE без (пра час); fi ve minutes till three 
без пяц  хвіл н тры

tiller  n. 1. земляро  б, фе рмер 2. ру мпель 
3. AmE культыва тар

tilt1  n. 1. нах л; be on/at a tilt нахіля цца; 
give smth. a tilt нахіля ць што-н. 2. суты чка; 
have a tilt at smb.  напада ць на каго -н. ♦ at 
full tilt по ўным хо дам, з усяе  мо цы

tilt2  v. 1. нахіля ць; нахіля цца; схіля  ць; 
схіля цца; tilt one’s head уск дваць галаву  
2. біць; б цца; tilt at smb./smth. напада ць, 
нак двацца на каго  -н./што-н. з кры тыкай 
♦ tilt at windmills змага цца з ветраны мі млы-
на мі, быць донкіхо  там

timber1  n. 1. драўн на; будаўн чы лес; 
лесаматэрыя л; timber industry лясна я пра-
мыс ло васць; а timber mill тарта к; fell timber 
нарыхто ўваць лес 2. брус; бэ  лька; бервяно  
3. pl. timbers лес на пні

timber2  v. абшыва ць дрэ вам; The door 
was timbered with oak. Дзверы былі абшыты 
дубовымі дошкамі.

timbre  n. mus., ling. тэмбр
time1  n. 1. час; all the time уве сь час; for 

a long/short time до ўга/нядо ўга; in half the 
time у два разы  хутчэ й; kill time марнава ць 
час 2. гадз на; (at) what time? а яко й гадз не?; 
What’s the time? Колькі часу? 3. пара , тэ  рмін; 
at the time тады , у той час; it’s time to go to 
bed час кла сціся спаць 4. раз; every time ко ж-
ны раз 5. эпо  ха, перы яд; at my time of life на 
ма м вяку  6. mus. тэмп, такт ♦ ahead of time 
датэрміно ва; at all times заўсёды; at a time за 
адз н раз, адра зу; at one time адно йчы; не -
калі; at other times  ншым ра зам, у  ншы час; 
at times ча сам; be behind time спазн цца; be 
behind the times адста ць ад мо ды; for a time 
ненадо ўга; for the time being паку ль што; 
from time to time зноў і зноў; кал -некал ; 
have a good time до бра право дзіць час; ба -
віц ца; it is high/about time даўно  наспе ў час; 
in time неўзаба ве; до сыць ху тка; in good 
time у такт; сва м ча сам; in no time імгне нна, 
во бмігам; in one’s own good time у свой час; 
on time своечасо  ва; у пару ; keep good time 
спра ўна ісц  (пра гадзіннік); many a time 
мно га разо  ў, ча ста, часцяко м; nine times out 
of ten ама ль заўжды ; take one’s time не спя-
ша цца; time after time час ад ча су; раз-по раз; 
time and again зноў і зноў

time2  v. 1. вызнача ць, выбіра ць час; пры-
мярко ўваць, прыстасо ўваць (што-н. да пэў-
нага часу); time oneself well уда ла вы браць 
час для прые зду; The remark was well timed. 
Заўвага была зроблена да месца. 2. засяка ць 
час; Time how long it takes to do it. Адзнач, 
 колькі патрэбна часу, каб гэта зрабіць.

time bomb  n. 1. бо мба запаво ленага 
дзе яння 2. выбухо вая сітуа цыя

time сard  n. рабо  чы лісто  к, храна-
ка  рта, та  бель (уліку адпрацаваных гадзін)
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timekeeper  n. 1. та бельшчык 2. га-
дз ннік 3. sport таймк пер ♦ be a good/bad 
timekeeper быць пунктуа льным/спазня цца

timeless  adj. бяско нцы, ве чны; her 
timeless beauty яе  неўміру чая прыгажо сць; 
timeless art непадула днае ча су маста цтва

time limit  n. рэгла мент; апо шні 
 тэ р мін; set a time limit назна чыць апо шні 
 тэ рмін

timely  adj. своечасо вы; a timely joke 
тра пны жарт

time-out  n. sport тайм-а ўт, міну тны 
перапынак; a time-out for substitution пе ра-
пы нак для заме ны іграко ў

timer  n. 1. хронаметры  ст 2. та ймер, 
гадз ннік (у бытавым прыборы)

time span  n. перы яд ча су, праме -
жак ча су

time-saving  n. экано мія ча су
time-server  n. derog. прыстасава -

нец, апартун ст
times  prep. памно жаны на; Three times 

two is six. Тры на два раўняецца шэсць.
timetable  n. гра фік, раскла д; on the 

timetable у раскла дзе; I’ve got a very busy 
timetable this week. У мяне на гэтым тыдні 
вельмі напружаны графік.

timework  n. пагадз нная пра ца; be 
on timework працава ць на ўмо вах пагадз н-
най апла ты

timid  adj. баязл вы, нясме лы; палахл -
вы, няўпэ  ўнены; He’s timid about making de ci-
sions. У яго не хапае смеласці прымаць ра-
шэнні. ♦ as timid as a rabbit палахл вы як за яц

timidity  n. баязл васць, палахл васць; 
нясме ласць; сарамл васць

timidly  adj. баязл ва, палахл ва; нясме- 
ла; сарамл ва

timorous  adj. fml or lit. баязл вы; па-
лахл вы; нясме лы; а timorous policy надзвы -
чай асцяро жная пал тыка

tin  n. 1. во лава; sheet tin ліставо е во лава; 
coated with tin лу джаны 2. бляша нка; a tin of 
sardines бляша нка сардз н 3. infml гро шы, 
зво нкая мане та ♦ a little tin god чалаве к, як  
карыста ецца незаслу жаным паклане  ннем; 
≅ «гліня ны  дал»

tinfoil  n. алавя ная фо льга, станіёль
ting  n. звон; the sharp ting of a handbell 

пран злівы звон звано чка
tinge  n. 1. лёгкі акра с, адце нне, тон 2. на-

лёт, след; пры  месь; a tinge of irony іран ч ная 
но тка

tingle  v. (with) дрыжа ць (ад холаду, 
страху); tingle with excitement дрыжа ць ад 
хвалява ння

tinker1  n. 1. лудз льшчык, ме днік 2. (with) 
спро ба адрамантава ць што-н.; I had a tinker 
with your radio. Я паспрабаваў адраманта-
ваць ваша радыё. ♦ I don’t care a tin ker’s 
damn/curse. ≅ Мне на гэ  та зус м наплява ць.

tinker2   v. (at, with) рамантава ць; по р-
кацца, ко рпацца; He likes tinkering with com-
puters. Ён любіць рамантаваць камп’ютары.

tinkle1  n. 1. звон, дзы нканне; бра зганне 
2.  infml тэлефо нны звано к; give a tinkle infml 
пазван ць (па тэлефоне)

tinkle2  v. зван ць; звіне ць; дзы нькаць, 
бра згаць; tinkle on a guitar бры нкаць на гіта ры

tinned  adj. кансервава ны (у бляшанцы); 
tinned food/goods кансе рвы

tinnitus  n. med. звон у вуша х
tin-opener  n. кансе рвавы нож
Tin Pan Alley  n. infml, dated а ўта-

ры і выдаўцы  лёгкай му зыкі; ме сца, дзе яны   
працу юць

tinpot  adj. BrE нява жны, нязна чны; 
дро бны; tinpot politicians нязна чныя палі-
тыка ны

tinsel  n. 1. мішура , бл скаўка; decorate a 
Christmas tree with tinsel упрыго жваць ял н-
ку мішуро ю 2. зне шняя, падма нная бліску  -
часць; the tinsel of politeness паказна я ве т-
лівасць

tint1  n. фа рба; адце нне, тон; autumnal 
tints во сеньскія фа рбы

tint2  v. падмалёўваць, падфарбо ўваць; на-
дава ць адце нне

tinted  adj. падфарбава ны (пра валасы); 
з адце ннем (чаго-н.); tinted glasses цёмныя 
акуля ры

tiny  adj. мале нькі, мале нечкі, малю сень-
кі, малю ткі; a tiny tot карапу з; feel a tiny bit 
better адчува ць сябе  кры шку ле пей

tip1  n. ко нчык; накане чнік; the tip оf the 
iceberg ба чная ча стка а йсберга ♦ from tip to 
toe з галавы  да ног; have smth. on the tip of 
one’s tongue быць, круц цца на ко нчыку язы-
ка  (пра словы); have smth. at the tips of one’s 
fi ngers ≅ ве даць што-н. як свае    пяць па льцаў

tip2  v. 1. нахіля ць; нахіля цца; схіля  ць; схі-
ля цца; tip one’s chair backward адк двацца 
наза  д ра  зам з крэ  слам 2. наліва  ць; апараж-
ня  ць; tip rubbish зва льваць сме цце 3. лёгка 
датыка цца, дакрана цца ♦ tip the scales (at) ва- 
жыць; He tips the scales at 70 kg. Ён важыць 
70 кг.
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tip down  phr.v. BrE, infml : It was 
tipping down. Ішоў моцны дождж.
tip out  phr.v. выва льваць (што-н.)
tip over [phr.v. пераку льваць; пера-
ку львацца; вываро чваць
tip up [phr.v. нахіля ць; нахіля цца

tip3  n. 1. чаявы я; give a tip даць «на чай» 
2. намёк, пара да; take my tip паслу хай мяне 

tip4  v. дава ць на «чай» ♦ tip smb. the wink 
падміргну ць, зраб ць каму -н. знак упо тай

tip-off  п. infml намёк, папярэ джанне, 
перасцяро га; give a tip-off намяка ць

tipper-lorry  n. infml грузав к-са ма-
зва л

tipple1  n. infml напо й, нап так (спіртны)
tipple2  v. infml п’я нстваваць, ча ста выпіва ць
tippler  n. infml п’я ніца
tipsy  adj. infml падп ты, пад му хай, пад 

ча ркай
tiptoe1  n. : ♦ on tiptoe(s) на ды бачках, 

на па льчыках
tiptoe2  v. устава ць; падыма цца на па ль-

чыкі; хадз ць на ды бачках
tip-top  adj. infml першакла сны, над-

звыча йны, выда тны; I feel tip-top. Я ў выдат-
най форме.

tip-up table  n. складны  стол
tirade  n. тыра да, break into a tirade 

пача ць сы паць (праклёны, зласлівыя словы і 
да т.п.)

tire1  AmE = tyre
tire2  v. стамля  ць; стамля цца; змо рваць; 

tire of smth. стамля цца ад чаго -н.
tired  adj. 1. сто млены, змо раны; dead 

tired змо раны да сме рці; get tired стамля  цца; 
I’m tired of him. Ён мне надакучыў. 2. derog. 
сы ты, здаво лены (усім да адвалу); a tired 
joke зб ты анекдо т

tiredness  сто ма, змо ранасць
tireless  adj. нясто мны; энерг чны; 

tireless efforts нясто мныя намага нні
tiresome  adj. надаку члівы, ну дны; 

сто мны, уто мны; tiresome illness знура льная 
хваро ба; а tiresome lecture ну дная ле кцыя

tissue  n. 1. biol. клятча тка, тка нка 
2. textile ткан на (празрыстая) 3. то нкая абго р-
тачная папе ра; па пяро вая сурвэ  тка; a face/
facial tissue сурвэ тка для зня цця макія  жу; 
toilet tissue туале тная папе ра ♦ a tissue of lies 
lit. павуц нне хлусн 

tit  n. zool. сін ца
Titan  n. 1. myth. Тыта н 2. fml тыта н, гіга нт
titanic  adj. fml тытан чны; а titanic 

ship карабе ль-гіга нт
titanium  n. chem. тыта н

titbit  n. BrE 1. сма  чны кава  лачак 2. пі-
ка  нтная навіна 

tit for tat  n. «во ка за во ка», «зуб за 
зуб»; give smb. tit for tat адплац ць, aдпо м-
сціць каму -н.

tithe  n. dated  дзесяц на (падатак)
titillate  v. узбуджа ць, хвалява ць (пры-

емна)
titivate  v. прыбіра цца, прыхаро ш вац-

ца; titivate one’s hair папраўля ць валасы 
title  n. 1. загало вак, на зва; а title page ты- 

тульная старо  нка;  а title role гало ўная ро ля 
(у тэатры) 2. law (to) пра ва (на) 3. ты тул; 
зва нне

title-holder  n. sport чэмпіён, ула-
да  льнік чэмпіёнскага ты  тула

titmice  pl. → titmouse
titmouse  n. zool. (pl. titmice) сін ца
titter  v. хіх каць, пасме йвацца (нервова)
tittle-tattle  n. infml пустасло ўе, бал-

батня ; плёткі
titular  adj. fml тытулава ны; titular 

sovereignity наміна льны суверэнітэ т; а titu-
lar professor прафе сар без ка федры

to1  prep. 1. (выражае напрамак) у, 
на, да; to London у Ло ндан; go to work е хаць 
на пра цу; go to the doctor ісц  да до ктара; 
2. (выражае адлегласць) да; Is it far to town? 
Цi далёка да горада? 3. (пра час) без; ten 
minutes to fi ve без дзесяц  (хвіл н) пяць 
4. (перадаецца дав. склонам); I am grateful to 
my friend. Я удзячны майму сябру. 5. (пера-
дае прыналежнасць); а key to the door 
ключы  ад дзвярэ  й; words to a tune сло вы на 
маты ў 6.  (перадае параўнанне); compared to 
me у параўна нні са мно ю 7. (выражае сту-
пень або мяжу чаго-н.) на; torn to pieces 
разарва ны на кава лкi; from bad to worse усё 
горш i горш 8. (выражае адказ на што-н. 
або ацэнку чаго-н.) на, да; an answer to my 
letter адка з на мой лiст; deaf to entreaty 
глухi да про  сьбы 9. (выражае вынiк або рэ-
акцыю); move smb.  to tears даве сці каго -н. 
да слёз; to my surprise мне на здзiўлéнне; to 
no avail дарэмна 10. (выражае прапорцыi 
або суадносiны) на; This car does 30 miles to 
the gallon. Гэтая машына робiць 30 мiль на 
галон. 11. (паказвае на адпаведнасць чаму-н.); 
to my knowledge нако лькi я вéдаю

to2  particle (ужываецца перад iнфi-
нi тывам, не перакладаецца) to come пры- 
ехаць; He came to help me. Ён прыехаў, каб 
дапамагчы мне; He was the fi rst to do it. Ён 
першы гэта зрабіў; He was seen to enter the 
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house. Бачылі, як ён увайшоў у дом; What am 
I to do? Што мне рабіць?; I intended to go, but 
I forgot to. Я збіраўся сысці, але забыўся пра 
гэта.

toad  n. 1. zool. рапу ха 2. infml аг дны 
чалаве к

toad-in-the-hole  n. BrE сас ска, 
запе чаная ў це сце

toadstool  n. пага нка (грыб)
toady  n. infml падхал м, лісл вец, падл за
to and fro  adv. сюды  і туды , уза д і 

ўпе рад; a journеу to and fro падаро жжа туды  
і наза д

toast1  n. грэ нка ♦ have smb. on toast 
мець ула ду над кім-н.

toast2  v. падрумя ньваць (хлеб); toast 
one’s feet грэць но гі

toast3  n. 1. тост; propose a toast to smb./
smth. падня ць тост за каго -н./што-н. 2. то е/
той, за што/каго  прапану ецца тост; You’ll be 
my toast. П’ю за ваша здароўе.

toaster  n. то стар
toastmaster  n. тамада 
tobacco  n. тыту нь; таба ка
tobacconist  n. прадаве ц тытунё-

вых вы рабаў; the tobacconist’s тытунёвы 
кіёск

to-be  adj. бу дучы; a writer to-be бу дучы 
пісьме ннік

toboggan1  n. sport са ні, са нкі; табо ган
toboggan2  v. ваз цца, ката цца на са н-

ках (асабліва з гары)
tobogganing  n. са начны спорт; go 

tobogganing займа цца са начным спо ртам
tocsin  n. dated наба т; наба тны звон; 

сігна л трыво гі
tod  n. : ♦ on one’s tod BrE, infml, dated 

 ад з н, без ніко га, сам па сабе 
today1  n. сённяшні, сяго нняшні дзень; 

today’s paper сённяшняя газе та; writers of 
today суча сныя пісьме ннікі

today2  adv. сёння, сяго  ння, цяпе  р; a 
we ek today праз ты дзень; a year ago today 
ро ў на год наза д; What day is it today? Які 
сёння дзень?

toddle  v. 1. чыкільга ць 2. infml прагу ль-
вацца; сыхо  дзіць (з дому)

toddler  n. дзіця , яко е то лькі пачына е 
хадз ць

to-do  n. infml мітусня , беган на; су мят-
ня ; make a great to-do about smth. усча ць 
сва рку з-за чаго -н.

toe1  n. 1. па лец (нагі) 2. насо к (панчохі, ча-
равіка) ♦ on one’s toes напагато ве; tread/step 
on smb.’s toes закрану ць чые -н. пачу цці

toe2  v. : ♦ toe the line стаць на ста ртавую 
л нію; стро га прытры млівацца пра вілаў, пад-
парадко ўвацца патрабава нням

TOEFL  (скар. ад Test of English as a 
Foreign Language) тэст па англійскай мо  ве 
як замéжнай

toff  n. BrE, infml франт
toffee  n. іры ска, то  фі (цукерка) ♦ not for 

toffee BrE, infml зус м не; ні за як я гро шы
toffee-nosed  adj. BrE, infml, dated 

пага рдлівы, ганары сты, фанабэ  рысты
toga  n. 1. hist. то га 2. ма нтыя (суддзяў)
together  adv. 1. ра зам, супо льна; ga-

ther/get together збіра ць; збіра цца 2. адна ча-
со ва, аднача сна 3. бесперапы нна, безупы нна, 
няспы нна, за пар ♦ together with у дада так 
(да чаго-н.)

tog out  phr.v. : ♦ be togged out (in 
smth.) infml апрана цца з фо рсам, з шы кам

tog up  phr.v.= tog out
toil1  n. fml ця жкая і напру жаная  пра ца
toil2  v. fml or lit. (at/over)  1. ця жка пра-

цава ць (над); парабкава  ць 2. валачы ся, ледзь 
ісц , цягну цца

toilet  n. 1. прыбіра льня, туале т; toilet 
articles прадме ты туале ту 2. dated туале т, 
адзява нне, прычэ сванне і да т.п.

toilet paper  n. туале тная папе ра
toilet-train  v. прывучa ць дзіця  да 

гаршка 
toiletries  n. pl. прадме ты туале ту
token  n. 1. знак, с мвал; token payment 

сімвал чная пла та; in to ken of у знак, на 
ўспам н, на па мяць 2. тало н, жэто н; а gift 
token жэто н на атрыма нне падару  нка ♦ by 
the same token па тых жа прычы нах

Tok Pisin  n. = Pidgin
told  past, p.p. → tell
tolerable  adj. цярп мы; ніштава ты; 

The food here is quite tolerable. Тут нядрэнна 
кормяць.

tolerably  adv. ніштава та, нядрэ нна; 
feel tolerably certain about smth. быць ама ль 
упэ ўненым у чым-н.

tolerance  n. цярп масць, памярко ў-
насць, талера нтнасць; show tolerance быць 
памярко ўным

tolerant  n. adj. (of/to/towards) цярп -
мы, памярко ўны, талера нтны (да); be to le-
rant towards smth. цярпе ць што-н.

tolerate  v. 1. дазваля ць, дапуска ць 
2. трыва ць, цярпе ць, вытры мліваць

toleration  n. 1. дазво л 2. = tolerance



toll 670 top

toll1  n. 1. пла та за прае зд (па дарозе, мос-
це) 2. шко да; стра та; death toll чалаве чыя 
стра ты ♦ take a heavy toll/take its toll (on 
smth.) прыно сіць стра ты

toll2  v. (for) зван ць (у званы); For whom 
do the bells toll? Па кім звоняць званы?

tollbooth  n. заста ва для збо ру мы ты
toll-free  adj. AmE бяспла тны (праезд)
tollroad  n. пла тная даро  га
tom  n. infml = tomcat
tomato  n. (pl. -es) памідо р; tomato 

juice тама тны сок
tomb  n. маг ла (звычайна з надмагіль-

ным помнікам); Tomb of the Unknown Sol-
dier маг ла Невядо мага салда та; Tomb of God 
Маг ла Го спада; go down into the tomb паме р-
ці, сысц  ў маг лу

tomboy  n. дзяўчы нка-сваво льніца, га-
рэ за

tombstone  n. надмаг льны ка мень, 
по мнік

tomcat  n. кот
tome  n. fml том, фалія нт
tomfool  n. dated дурнава ты, неразу мны
tommy gun  n. кулямёт
tommy rot  n. infml лухта , вял кае глу п-

ства
tomorrow1  n. 1. за ўтрашні дзень 

2. не далёкая бу дучыня; tomorrow’s youth 
 за ў трашняя мо ладзь

tomorrow2  adv. за ўтра; the day after 
tomorrow пасляза ўтра; See you tomorrow! Да 
заўтрага!; Да заўтра!

ton  n. 1. то на 2. pl. tons infml шмат, бе зліч
tonal  adj. 1. тана льны 2. ling. то навы; 

tonal languages то навыя мо вы
tone1  n. 1. тон; the falling/rising tone сы-

хо дны/узыхо  дны тон; tone control рэгуля тар 
тэ мбру; set the tone (for) задава ць тон 2. афар-
бо ўка, адце нне (колеру)

tone2  v. 1. надава ць тон (гуку, фарбе); 
мяня ць (тон, колер) 2. гарман раваць 3. гар-
ма ні зава ць
tone down  phr.v. змякча ць, па-
мякча ць (колер, гук, заўвагі)
tone in phr.v. (with) гарманірава ць 
(з чым-н.)
tone up [phr.v. умацо  ўваць, таніза-
ва  ць, павыша ць то нус

tongs  n. pl. абцуг , кле шчы
tongue  n. 1. язы к 2. мо ва; гаво рка; маў-

ленне; the mother tongue ро дная мо ва, ма т-
чына мо ва 3. язы к; язычо к (абутку, полымя, 
агню) ♦ hold one’s tongue dated трыма ць 

язы к за зуба мі, маўча ць; with (one’s) tongue 
in (one’s) cheеk няшчы  ра; насме  шліва, іра-
н ч на; loose smb.’s tongue развяза ць каму -н. 
язы к

tongue-in-cheеk  adj. х тры; насме ш-
ліва-іран чны; tongue-in-cheеk remarks на-
сме шлівыя заўва гі

tongue-lashing  n. infml «прабо рка», 
разно с, вымо ва

tongue-tied  adj. : be tongue-tied 
маў ча  ць (ад збянтэжанасці)

tongue-twister  n. скорагаво рка; ця ж-
кае для вымаўле ння сло ва; I can’t repeat this 
tongue-twister. Язык зломіш, вымаўляючы гэ-
ты сказ.

tonic  n. то нік; танізу ючы напо й або сро- 
дак

tonight1  n. сённяшні ве чар; tonight’s 
radio news вячэ рнія нав ны

tonight2  adv. сёння ве чарам, уве чары
tonnage  n. тана ж; груз
tonne  n. метры чная то на (= 1000 кг)
tonsil  n. anat. міндалепадо бная зало за
tonsillitis  n. med. анг на, танзіл т
too  adv. 1. такса ма, гэтакса ма 2. зана дта, 

зал шне, празме  рна ♦ be too much for smb.: 
It’s too much for me. Гэта для мяне залішне.

took  past → take
tool  n. 1. інструме нт, прыла да; a machine 

tool стано к, варшта т 2. сpо дак (у чыіх-н. ру-
ках); the chief tools of a critic гало ўныя сро д-
кі кры тыкa ♦ down tools спыня ць пра цу, 
бастава ць

toot  v. труб ць (у рог); дава ць гудо к
tooth  n. (pl. teeth) 1. зуб; I had a tooth out. 

Мне вырвалі зуб. 2. зубе ц (пілы) 3. : а sweet 
tooth ласу н; ласу ха ♦ cut a tooth: She’s cut-
ting teeth. У яе прарэзваюцца зубы; fi ght 
 to oth and nail змага цца не на жыццё, а на 
смерць; get one’s teeth into smth. infml го ра-
ча бра цца за што-н.; in the teeth of smth. 
наперако р чаму -н.; set smb.’s teeth on edge к- 
даць каго -н. у дры жыкі

toothache  n. зубны  боль; I’ve got (a) 
toothache. У мяне баляць зубы.

toothbrush  n. зубна я шчо тка
toothpaste  n. зубна я па ста
toothpick  n. зубачы стка
toothsome  adj. fml прые мны на смак; 

toothsome dessert ве льмi сма чны дэсе рт
tootle  v. труб ць; дудзе ць, tootle on the 

fl ute (і)гра ць на фле йце
top1  n. 1. вяршы ня; верхав на; вершал на 

2. верх, ве рхняя ча стка; at the top уве рсе ♦ at 
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the top of the tree на пе ршым ме сцы; at the 
top of one’s voice на ўвесь го лас; from top to 
bottom з ве рху да н зу; from top to toe з га ла-
вы  да ног; on top of smth. зве рху над чым-н.; 
у дада так да чаго  -н.; be/feel on top of the 
world быць/адчува ць ся бе на сёмым не бе

top2  adj. ве рхні; вышэ йшы, ле пшы; top 
marks вышэ йшыя адзна кі; а top student 
выда тнік ♦ at top speed з найбо льшай ху т-
касцю

top3  v. 1. пакрыва ць (зверху); быць верхав- 
най; а mountain topped with snow гара  са 
сне жнай вяршы няй 2. быць на чале , быць 
 пе р шым або  ле пшым 3. падраза ць, падрэ з-
ваць (дрэвы, кусты)
top up  phr.v. даліва ць, падліва ць, на-
паўня ць (шклянку, кубак і да т.п.)

topaz  n. min. тапа з
top-fl ight  adj. найле пшы, першакла с-

ны; высо кага палёту; а top-fl ight scientist 
пер шакла сны вучо ны

top hat  n. цыл ндр (капялюш)
topic  n. тэ ма; прадме т (дыскусіі); rele-

vant topics актуа льныя тэ мы; the topic of the 
day злабадзённая тэ ма; topic and comment 
ling. тэ ма і рэ ма

topical  adj. актуа льны; злабадзённы; 
а topical song пе сня на тэ му дня

topicality  n. актуа льнасць
topless  adj. з адкры тым ве рхам (пра 

адзенне); «то плес»; а topless dress адкры тая 
суке нка

top-level  adj. : a top-level meeting су-
стрэ  ча на вышэ йшым узро ўні

topmost  adj. fml са мы ве рхні; са мы 
ва жны; найважне йшы; topmost news навіна  
надзвыча йнай ва жнасці

top-notch  adj. infml першакла сны; 
цудо ўны, надзвыча йны; непараўна льны

topographer  n. тапo граф
topography  n. тапагра фія
toponymy  n. ling. тапан мія
topos  n. (pl. topoi) 1. традыцыйная тэ -

ма (у рыторыцы) 2. агýльнае мéсца
topping  n. гарн р; падл ўка
topple  v. 1. (over) пераку льваць; пера ку ль-

вацца 2. пазбаўля ць ула ды, звярга ць, скіда ць
top-ranking  adj. высокапаста ў ле-

ны; а top-ranking musician музыка нт сусве т-
нага значэ ння

top secret  adj. надзвыча йна сакрэ  т-
ны; ца лкам тае мны

topsy-turvy  adv. infml шы варат-
навы варат; уве рх дном, дагары  нага мі

top ten  n. the top ten пе ршая дзяся тка 
(лаўрэатаў конкурсаў папулярных песен i да т.п.)

top-up  n. даліва нне; Let me give you a 
top-up? Вам даліць?

torch  n. 1. кішэ нны ліхта рык 2. пахо дня, 
фа кел ♦ carry a torch for smb. быць закаха -
ным у каго -н.

torchlight  n. святло  пахо дні; а tor ch-
light procession шэ сце з пахо  днямі

tore  past → tear3

toreаdor  n. тарэадо р
torment1  n. паку та, мучэ  нне; be in 

torment паку тaваць
torment2  v. прыно сіць боль, паку ты
tormentor  n. lit. кат
torn  p.p. → tear2

tornado  n. (pl. -oes) шквал, смерч, 
тарна да

torpedo1  n. (pl. -oes) тарпе да; launch 
a torpedo запуска ць тарпе ду

torpedo2  v. 1. падрыва ць тарпе дай, 
тарпедава ць 2. разбіва ць; паралізава ць; зні-
шча ць; torpedo a plan правал ць план; 
torpedo a peace conference сарва  ць м рную 
канфе рэ  нцыю

torpid  adj. fml бяздзе  йны, вя  лы, апа-
ты  ч ны; His memory was torpid. Яго падвяла 
памяць.

torpor  n. fml 1. апа тыя, абыя кавасць 
2. зняме ласць; зняме нне; здранцве нне, ле-
тар г я; спя чка; а deathlike torpor летарг ч-
нае здранцве нне; be in a torpor быць у ста не 
здранцве ння

torrent  n. 1. пато к; torrents of words 
пато к слоў; а mountain torrent імкл вы го р-
ны пато к 2. pl. torrents л вень, зале ва ♦ fall 
in torrents ліць як з цэ бра /як з вядра 

torrential  adj. праліўны  (дождж); 
torrential abuse пато к мо цнай ла янкі

torrid  adj. 1. гара чы, па лкі, стра сны; 
torrid love гара чае каха нне 2. гара чы, спяко т-
ны; the torrid zone трап чная зо на; torrid 
earth спа леная со  нцам зямля 

torso  n. (pl. -os) торс, ту лава
tort  n. law грама дскае правапарушэ  нне, 

грама дска-прававы   дэл кт; а judgement for 
tort прысу д па грама дскім правапарушэ нні

tortoise  n. чарапа  ха; а gi ant tortoise гі-
га  нцкая чарапа ха ♦ set the hare to catch the 
tortoise ≅ ско чыць вышэ й галавы 

tortuous  adj. fml 1. зв лісты; зав- 
лісты, пакруча сты; a tortuous maze заблы та-
ны лабіры нт; tortuous style мудраге лісты 
сты ль 2. derog. невыра зны, няпэ ўны, няшчы -
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ры (пра логіку, доказ і да т.п.); а tortuous 
argument крываду шны аргуме нт; а tortuous 
politician хлусл вы палітыка н

torture1  n. 1. катава нне 2. му ка, паку та; 
а torture chamber ка мера катава нняў; put/
subject smb. to torture катава ць; She died 
under torture. Яна памерла ад пакутаў.

torture2  v. катава ць; му чыць
torturer  n. кат
Tory  n. кансерва тар, то ры; the Tories 

Кан серваты ўная па ртыя (у Вялікабрытаніі); 
Tory policies пал тыка Кансерваты ўнай па ртыі

toss1  n. 1. к данне; кідо к; падкіда  нне, пад-
к дванне; the toss of a coin лёсаванне, жа-
раб’ёўка 2. ускіда нне, уск дванне (галавы); 
give a proud toss of the head ганары  ста 
 ўз ня  ць галаву  ♦ win/lose the toss вы йграць/
прай гра ць закла  д; not give a toss about smth. 
BrE slang наплява ць на што-н.; I don’t give a 
toss about it. Мне гэта да лямпачкі.

toss2  v. 1. к даць, падкіда ць, падк дваць; 
toss a pancake перавярну ць ала дку, падк нуў-
шы яе ; toss a challenge to smb. к даць каму -н. 
вы клік 2. ускіда ць, уск дваць (галаву) 3. ша-
вя л цца; к дацца (у сне) ♦ toss and lose к нуць 
жэ рабя і прайгра ць
toss about  phr.v. к дацца, варо чац-
ца (з боку на бок)
toss aside phr.v. адкіда ць, адк д-
ваць
toss away phr.v. = toss aside
toss off phr.v. 1. выпіва ць за лпам 
2. раб ць што-н. спе хам
toss up phr.v. 1. падкіда ць, падк д-
ваць 2. к даць жэ рабя

toss-up  n. жэраб’ёўка, лёсаванне; have 
a toss-up к даць жэ рабя

tot1  n. infml 1. немаўля ; малы ш; малы , ма-
ла я, мало е 2. ча рачка (спіртнога напою)

tot2  v. склада ць, скла дваць; падсумо ўваць; 
tot (up) to a hundred dollars infml раўня цца 
ста до ларам

total1  n. цэ лае, су ма; вы нік, падраху  нак; 
in total у вы ніку, ра зам, ца лкам

total2  adj. 1. уве сь, агу льны; total silence 
по ўная цішыня , маг льнае маўча  нне; total 
output валавы  праду кт; total population 
 агу льная ко лькасць насе льніцтва 2. по ўны; 
су ку пны; in total darkness у апраме тнай це м-
ры; a total failure по ўны права л

total3  v. 1. падво дзіць вы нікі, падл ч-
ваць, падсумо ўваць, падбіва ць раху нак 2. раў-
ня цца, дахо  дзіць (да), нал чваць (пра суму, 
лік і да т.п.); His debts total more than $200. 

Ягоная запазычанасць перавысіла 200 до-
лараў.

totalitarian  adj. таталіта рны; 
тата льны; дыкта тарска-бюракраты чны; a to-
ta litarian state таталіта рная дзяржа ва

totality  n. fml уся  ко лькасць, су ма; 
паўната 

totally  adv. ца лкам
tote bag  n. AmE вял кая су мка, торба
totem  n. татэ м
totter  v. хіста цца; ківа цца; клы  паць; tot-

tering steps няпэ  ўныя кро кі
tottery  adj. : feel tottery няўпэ ўнена тры-

ма цца на нага х, стая ць нетрыва ла
touch1  n. 1. до тык; а sense of touch пачуц-

цё до тыку; smooth to the touch гла дкі наво б-
мацак 2. дакрана нне; а touch of fl u лёгкая 
 фо р ма гры пу; have a light/heavy touch мець 
лёгкую/ця жкую руку  3. су вязь, канта кт 
4. infml тро хі, тро шкі; кры ху, кры шку ♦ be 
out of touch губля ць су вязь; get in touch 
(with) звяза цца (з кім-н.); keep in touch 
падтры мліваць су вязь

touch2  v. 1. чапа ць, крана ць; дакрана цца, 
датыка цца; touch at a port захо дзіць у порт; 
touch shore падплыва  ць да бе  рага 2. закра-
на  ць (пытанне, праблему і да т.п.) 3. узру-
ша  ць, узру шваць, расчу льваць, хвалява ць; 
touch slightly лёгка дакрана цца; He was 
 to uched to tears. Ён быў крануты да слёз. ♦ to uch 
bottom BrE дайсц  да са мага н зкага ўз ро ўню 
(пра цэны, падзеі); touch wood дакра на цца 
да чаго -н. каб прадухіл ць бяду 
touch down  phr.v. прызямля цца 
(пра самалёт)
touch up phr.v. выпраўля ць, паляп-
ша ць

touch-and-go  adj. infml рызыко ў-
ны; The patient was touch-and-go. Хворы быў 
на валаску ад смерці.

touchdown  n. паса дка самалёта; 
make a touchdown раб ць паса дку

touched  adj. 1. усхвалява ны, узру шаны 
2. infml, dated «крану ты»

touching  adj. крана льны, хвалю ючы, 
узруша льны; Her story was very touching. Яе 
аповед усхваляваў нас.

touchy  adj. 1. (about) крыўдл вы, чу йны; 
Don’t be so touchy! Ды не крыўдуй ты так! 
2. ве льмі даліка тны (пра рэч, сітуацыю); 
Racism remains a touchy issue. Расізм застаец-
ца далікатнай праблемай.

tough  adj. 1. цвёрды, жо рсткі, туг , пру ткі 
(пра рэчы); as tough as leather цвёрды як 
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падэ шва (пра мяса) 2. мо цны, ду жы, выно с-
лівы 3. ця жкі 4. жо рсткі, гру бы, суро вы (пра 
праблему, пытанне, падарожжа); take a 
 to ugh line (with smb.) раб ць жо рсткія за ха-
ды (адносна каго-н.) 5.  infml (on) няўда лы, 
не шчасл вы; It was tough on him. Яму давяло-
ся цяжка; That’s tough! Якая няўдача!; Як не 
пашанцавала!; be/get tough (with smb.) 
пры ма  ць цвёрдае рашэ  нне, раб ць жо рсткія 
за ха ды (адносна каго-н.); а tough customer 
infml нелаго дны, незгаво рлівы чалаве к ♦ a 
tough nut to crack, a tough row to hoe ця ж-
кая зада ча; арэ  шак не па зуба х; tough luck! 
вось як не пашанцава ла!

toughen  v. раб ць цвёрдым; раб цца цвёр-
дым, жо рсткім; toughen one’s muscles напру ж-
ваць цягл цы/му скулы

tough-minded  adj. практы чны, 
разва жлівы, цвяро зы

toughness  n. цвёрдасць, трыва ласць; 
а show of toughness праяўле нне цвёрдасці

tour1  n. 1. пае здка, падаро жжа; экску рсія; 
а conducted/guided tour экску рсія з г дам; 
а package tour арганізава ная турысты чная 
пае здка; групавы  туры зм; а round-the-world 
tour кругасве тнае падаро  жжа; а sightseeing 
tour агля д го рада; be on tour падаро жнічаць, 
вандрава ць; go on/do/make a tour е хаць на 
экску рсію 2. турнэ , гастро лі (тэатральныя)

tour2  v. 1. е хаць на экску  рсію, у турнэ ; 
падаро жнічаць, вандрава ць 2. гастрал раваць

tour de force  n. франц. праяўле нне 
спры ту, вынахо длівасці

tourism  n. туры зм
tourist1  n. туры ст
tourist2  adj. турысты чны; а tourist 

agency бюро  падаро жжаў; а tourist camp ту-
рысты чны ла гер; а tourist guide турысты чны 
даве днік; а tourist cottage до мік для туры с-
таў (у гарах)

tourist class  n. турысты чны, дру-
г  клас (на самалёце, параходзе); go by tou-
rist class падаро жнічаць друг м кла сам

tourist trailer  n. трэ йлер, дом-
прычэ п

tournament  n. турн р; а fencing 
tour nament спабо рніцтва па фехтава  нні

tour operator  n. турысты чная 
кампа нія; арганiза тар тýра

tousle  v. кудла ціць, лахма ціць (валасы)
tout1  n. 1. чалаве к, як  прапану е свой та-

ва р; коміваяжо р; а business tout камісіяне р, 
ма клер 2. зазыва ла

tout2  v. (for) навя зваць тава р, зазыва ць 
пакупніко ў

tow1  n. кудзе ля, зрэ б’е; па кулле
tow2  n. буксіро ўка; give smb. a tow ад-

букс раваць чыю -н. машы ну ♦ have smb. in 
tow infml мець каго -н. на ўтрыма нні; іn tow 
на букс ры

tow3  v. валачы , цягну ць (на вяроўцы); бук-
с раваць; The ship was towed out of the port. 
Судна выйшла з порта на буксіры.

toward(s) () prep. 1. да (у кірунку); 
towards the sea да мо ра 2. да (у адносінах); 
feel friendly towards smb. адчува ць прых ль-
насць да каго -н. 3. пад, каля  (пра час); to-
wards evening пад ве чар

towel  n. ручн к ♦ throw in the towel 
infml здава  цца, прызнава  ць над сабо  й пера-
мо  гу

toweling  AmE = towelling
towelling  n. ткан на для ручніко  ў; 

выціра нне ручніко м
towel rail  n. ве шалка пад ручн к
tower1  n. ве жа; вы шка; the Tower of 

Lon don Ло нданскі Та ўэр; an ivory tower (пе-
ран.) ве жа са слано  вай ко сці ♦ a tower of 
strength надзе йная апо ра, абаро нца

tower2  v. (above/over) узвыша цца; уз ні-
ма цца; узно сіцца (над); The skyscrapers tower 
over the city. Хмарачосы ўзвышаюцца над го-
радам.

tower block  n. BrE вышы нны буды -
нак

towering  adj. 1. ве  льмі высо  кі; выса-
чэ  з ны; а towering height веліза рная вышыня  
2. жахл вы, празме  рны; towering ambitions 
празме рныя амб цыі 3. выб тны, вял кі; a to we r-
ing achievement найбуйне йшае дасягне нне

town  n. 1. невял кі го рад, гарадо к; мястэ ч-
ка; in town у го радзе; out of town за го радам, 
на сяле ; у ад’е здзе 2. цэнтр дзелаво  га, ганд-
лёвага жыцця ; I’m going down town to do 
some shopping. Я еду ў цэнтр, каб пахадзіць 
па крамах. ♦ be (out) on the town infml гуля ць, 
весял цца

town council  n. гарадска я ра да, 
муніцыпалітэ т

town cross  n. знак у вы глядзе кры -
жа, як  адзнача е ме сца ры нку ў го радзе

town-dweller  n. гараджа нін; гара-
джа нка

town hall  n. ра туша
townhouse  n. гарадска я кватэ ра; 

гарадск  дом
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town planning  n. планіро ўка га-
радо ў; горадабудаўн цтва

townsfolk  n. гараджа не; the towns-
folk усё насе льніцтва го рада

township  n. 1. раён (частка акругі ў 
ЗША) 2. hist. царко ўны прыхо д або  маёнтак; 
мале нькі гарадо  к або  вёска (якія ўваходзілі ў 
склад вялікай парафіі)

toxic  adj. такс чны; атру тны, ядав ты
toxin  n. такс н, атру та
toy1  n. ца цка; за баўка; a toy dog мале нькі 

ха тні саба чка; make a toy of smth. забаўля ц-
ца чым-н.

toy2  v. 1. (with) гуля ць, забаўля цца; Don’t 
toy with matches. Не забаўляйся з запалкамі. 
2. несур’ёзна ста віцца (да чаго-н./каго-н.); 
ва дзіць за нос; toy with an idea нас цца з ду м-
кай

toyshop  n. магаз н ца цак
trace1  n. 1. след; without trace бяссле д-

на; lose trace of smb. згуб ць су вязь з кім-н. 
2. невял кая ко лькасць; Give me а trace more 
salt. Дай мне яшчэ крыху солі.

trace2  n. пастро нак ♦ die in the traces 
паме рці на пасту ; kick over the traces устава ць 
на дыбк  (пра чалавека); злоўжыва ць сваёй 
во ляю

trace3  v. 1. сачы  ць, высо  чваць 2. вызна-
ча  ць пахо джанне; He traces his dеscent back 
to an old Norman family. Яго радавод вядзец-
ца ад нарманскіх часоў. 3. калькава ць; здыма ць 
ко пію

tracery  n. узо р, малю нак; There was 
some tracery made by frost on the windowpane. 
Мароз пакінуў сваю вышыванку на аконным 
шкле.

trachea  n. anat. (pl. tracheas or 
tracheae) трахе я, ды хальнае го  рла

trachoma  n. med. трахо ма
tracing paper  n. ка лька
track1  n. 1. след; get on smb.’s track напа- 

сці на чый-н. след; lose track of згуб ць след 
2. сце жка, глуха я даро га 3. каляя  , рэ  йкавы 
пуць 4. sport бегава  я да ро  ж ка, трэк; track 
and fi eld events лёгкая ат ле тыка 5.  даро жка 
(фанаграмы) ♦ be on the right/wrong track 
быць на пра  вільным/ня пра  вільным шляху ; 
адыхо дзіць ад тэ  мы; be off the beaten track 
зб цца з даро гі; быць на няпра вільным шля-
ху ; in one’s tracks infml адра зу, за раз жа, на 
ме с цы; keep/lose track (of) быць/не быць у 
ку рсе спраў

track2  v. сачы ць, высо чваць; напада ць на 
след

track down  phr.v. дакапа цца (да 
прычыны); вы сачыць і злав ць

tracker  n. паляўн чы, які высо чвае дз -
кіх звяро ў

track record  n. да сягне нні; стаж 
(работы); поспехі, паслужны  спіс

tracksuit () n. цёплы трэніро вачны 
ка сцю м

tract1  n. 1. разло г, абша р; паласа  прасто -
ры; а tract of land паласа  зямл  2. anat. 
тракт; the respiratory tract ды хальныя шлях 

tract2  n. тракта т (асабліва на палітыч-
ную або рэлігійную тэму)

tractable  adj. пада тлівы, паслухмя ны; 
а tractable disposition пада тлівы хара ктар

traction  n. 1. ця га; electric traction 
элек тры чная ця га 2. med. упра ўка вы ві хаў, 
перало маў 3. трэнне, шарава нне

tractor  n. тра ктар; цяга ч
tractor driver  n. трактары ст
tractor trailer  n. AmE грузав к з 

прычэ пам
trad  n. infml традыцы йны джаз (у стылі 

паўднёвых штатаў ЗША 1920-х гадоў)
trade1  n. 1. га ндаль; каме рцыя; home 

trade уну траны га ндаль; forеign trade заме ж-
ны га  ндаль; be in the cotton trade гандля-
ва  ць баво ўнай 2. рамяство , прафе сія; by 
trade па прафе сіі; the building trade будаўн -
чая прамысло васць ♦ а jack of all trades ма й-
стар на ўсе ру  кі

trade2  v. 1. гандлява ць 2. AmE (at) купля ць 
(што-н.) 3. (for) абме ньваць (на што-н.); 
купля ць па ба ртары ♦ trade on smb. ска ры-
сто ўваць каго -н. у сва х мэ тах
trade in  phr.v. выме ньваць стару ю 
рэч на но вую (з даплатай)
trade off phr.v. infml збыва ць; trade 
off old goods збыць стары я тава ры

trade gap  n. дэфіцы т гандлёвага 
бала нсу

trademark  n. ф рмавая ма рка
tradename  n. 1. гандлёвая на зва 

тава ру 2. на зва ф рмы
trade price  n. фабры чны кошт, ап-

то вы кошт
trader  n. гандля р; купе ц
trade-in  n. прадме т, як  выме ньваецца 

на но вы (аўтамабіль, тэлев зар і да т. п.)
trade secret  n. сакрэ т ф рмы, пра-

фес йная та йна
tradesman  n. (pl. -men) гандля р; 

ку пе ц; кра мнік
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trade(s) union () n. трэд-юніён, 
прафсаю  з; the Trades Union Congress Кан-
грэ с трэд-юніёнаў (y Брытаніi)

trade wind  n. паса т (вецер)
trading  n. га ндаль, каме рцыя; slave 

trading га ндаль раба мі
tradition  n. трады цыя, стары  звы чай; 

by tradition па трады цыі; break with tradi-
tions паруша ць трады цыі; keep up traditions 
захо ўваць трады цыі

traditional  adj. традыцы йны; векавы ; 
а traditional occupation звыча йны заня так

traditionally  adv. традыцы йна, зго д-
на з трады цыямі

traduce  v. fml паклёпнічаць, узво -
дзіць паклёп; знеслаўля ць, абнеслаўля ць; He 
was traduced by historians. Яго зняславілі гі-
сторыкі.

traducer  n. паклёпнік, абгаво ршчык
traffi c1  n. 1. рух; тра нспарт; heavy/

light traffi c вял кі/невял кі рух; а line of traf-
fi c чарада  машы н; traffi c regulations пра вілы 
даро жнага ру  ху; They were stuck in traffi c. 
Яны заселі ў дарожнай пробцы. 2. га ндаль 
(не законны); traffi c in drugs га ндаль нарко -
тыкамі

traffi c2  v. (in) гандлява ць; прадава ць; 
traffi c in illicit merchandise гандлява ць кан-
траба ндным тава рам

traffi cator  n. указа льнік паваро ту
traffi c circle  n. AmE кальцава я 

 тра н спартная развя зка
traffi c island  n. BrE астраво к бя-

спе кі (на дарозе)
traffi c jam  n. зато р, «про бка»; 

get into a traffi c jam патра піць у про бку
traffi clight  n. святлафо р; stop at 

traffi clights спын цца ля святлафо ра
traffi c warden  n. BrE інспе ктар да-

ро жнага ру ху (які кантралюе стаянку машын)
tragedy  n. 1. траг чная сітуа цыя, тра-

г чная з’я ва; траг чнасць; make a tragedy out 
of smth./treat smth. as a tragedy раб ць з ча-
го -н. траге дыю; end in tragedy ско нчыцца 
траг чна 2. траге дыя; Greek tragedy грэ час-
кая траге дыя

tragic  adj. 1. катастраф чны, жахл -
вы; а tragic event траг чны вы падак; а tragic 
scene су мнае відо вішча 2. траг чны, трагеды й-
ны; а tragic actress трагеды йная актры са

tragicomedy  n. 1. трагікаме дыя 
2. трагікам чная сітуа цыя, з’я ва

trail1  n. 1. след; даро  га; be on the trail 
ісц  па сляда х; pick up the trail напада ць на 

след 2. сце жка, даро га ♦ be hot on smb.’s 
trail infml ісц  па гара чых сляда х

trail2  v. 1. цягну ць; цягну цца 2. валачы ; 
валачы ся; She trailed fi ve children after her. 
Яна цягнула за сабою пяцярых дзяцей. 3. сла ц-
ца; абвіва ць, абвіва цца; пле сціся (пра рас-
ліны); Creepers trailed over roofs and walls. 
Паў зучыя расліны абвівалі дахі і сцены. 
4. іnfml зама  ньваць; падма  нваць; рэклама-
ва  ць (па радыё) 5. сачы ць, высо чваць; trail a 
wild animal высо чваць дз кую жывёліну
trail away phr.v. = trail off
trail off  phr.v. заціха ць, заміра ць 
(асабліва пра размову); The discussion trailed 
off into futilities. Абмеркаванне было марным.

trailblazer  n. 1. той, хто праклада  е 
шлях (у лесе) 2. нава  тар, піяне  р; першапра-
хо  дца; следапы т

trailer  n. 1. трэ  йлер, прычэ п 2. AmE 
дом-прычэ п 3. кінааф ша, ано нс; кінаплака т

train1  n. 1. цягн к; change trains раб ць 
пераса дку з аднаго  цягніка  на  ншы; get on/
off a train садз цца ў цягн к/сыхо дзіць з цяг-
ніка ; take/catch/get the 7.15 train се сці ў цяг-
н к, што адыхо дзіць у 7.15; go/travel by train 
е хаць на цягніку  2. карава н, або з; вясе льны 
по езд 3. нато ўп, св та (прыхільнікаў) 4. ча ра-
да ; ланцу г 5.  шлейф (сукенкі); хвост (павы) 
♦ in train infml напагато ве; а train of thought 
ход ду мак

train2  v. 1. (at/in) вучы ць; вучы цца 2. на-
вуча ць; навуча цца; train smb.’s taste выхо ў-
ваць чый-н. густ 3. (for) рыхтава ць; рыхтава ц-
ца 4. трэнірава ць; трэнірава цца; дрэсірава  ць

trainee  n. 1. стажо р, практыка нт; 
а trai nee programmer праграм ст-стажо р 2. mil. 
той, хто прахо дзіць баяву ю падрыхто ўку

trainer  n. 1. pl. trainers BrE красо  ўкі 
2. трэ нер, інстру ктар

training  n. трэніро ўка; be in training 
трэнірава  цца; go into training пайсц  праца-
ва  ць трэ нерам

training college  n. спецыя льны 
кале дж, тэ хнікум (у Вялікабрытаніі); a po-
lice training college калéдж для падрыхто  ўкі 
палiцэ йскiх

trainman  n. AmE (pl. -men) пра вад-
н к; чыгу начнік

train staff  n. цягніко вая брыга да
traipse  v. infml хадз ць без спра  вы, ва-

лэ  н дацца, бадзя  цца без мэ  ты; traipse over 
the countryside валацу жнічаць па вёсках

trait  n. характэ рная ры са, асабл васць, 
 я касць; the chief traits of character гало ўныя 
ры сы хара ктару
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traitor  n. (to) здра днік; a traitor of 
Christ хрыстапрада вец; а traitor to one’s 
country здра днік радз мы; turn traitor стаць 
здра днікам

traitorous  adj. fml здра дніцкі; прада  ж-
ніцкі; верало  мны; а traitorous act вера ло   м-
ны ўчы нак

traitress  n. здра дніца
trajectory  n. math. траекто рыя
tram  n. BrE трамва й; take a tram се сці 

ў трамва й; go by tram е хаць на трамва і
tramcar  n. BrE = tram
tramline  n. трамва йная л нія
trammel  v. fml перашкаджа ць, стры м-

ліваць, лімітава ць
tramp1  n. 1. бадзя га, валацу га; live as a 

tramp бадзя жнічаць 2. до ўгі пахо д пе шшу; 
go for a tramp ісц  ў пахо д 3. ця жкія кро кі, 
ту пат

tramp2  v. 1. ця жка ступа ць, ту паць 
2. ба дзя цца; валачы ся; валачы цца; tramp the 
streets бадзя цца па ву ліцах 3. трамбава ць, 
тапта ць

trample  v. 1. тапта  ць, зато птваць, рас-
то птваць; trample the grass выто птваць тра-
ву  2. пагарджа ць; заглуша ць; зневажа  ць (па-
чуцці); trample on smb.’s rights гру ба па ру-
ша ць чые -н. правы 

trampoline  n. трампл н
tramway  n. рэ льсы для трамва я
trance  n. 1. транс; go/fall into a trance 

упа сці ў транс; put/send smb. into a trance 
прыве сці каго -н. у транс 2. стан экста зу

tranny  n. infml транз стар
tranquil  adj. fml ц хі, м рны, спако й-

ны; lead a tranquil life жыць спако йным 
жыц цём

tranquillize, BrE -ise  v. заспако й-
ваць, транквілізава ць; a fast-acting tranquil-
lizing drug заспакая льны сро дак ху ткага дзе -
яння

tranquillizer, BrE -iser  n. заспа-
кая льны сро дак, транквіліза тар

trans (пісьмовае скар. ад translated) перакла -
дзены

transact  v. fml ве сці (справы); за-
клю ча ць пагадне нні (паміж кім-н.); transact 
only with honest people мець спра вы то лькі з 
прысто йнымі людзьм 

transaction  n. 1. здзе лка, спра ва; 
engaged in various transactions заня ты ро з-
нымі спра вамі 2. вядзе нне (спраў) 3. pl. 
transactions пра цы, пратако лы, навуковыя 
зап скі; Transactions of the Philological 
Society пра цы філалаг чнага аб’ядна ння

transatlantic  adj. трансат лан-
ты чны; а transatlantic voyage трансатланты ч-
нае падаро жжа

transcend  v. fml 1. выхо дзіць за ме -
жы; transcend the limits of decency пера сту-
па ць ме жы прысто йнасці 2. (in) перасяга ць, 
перавыша ць (у чым-н.); It transcends my po w-
ers of description. Звыш маіх магчымасцей 
апісаць гэта.

transcendent  adj. fml надзвыча й-
ны; выда тны, выб тны, цудо ўны; transcen-
dent beauty надзвыча йная прыгажо сць; a tran-
scendent folly невераго днае глу пства

transcendental  adj. philos. ап-
ры ёрны, трансцэндэ нтны; незвыча йны, звыш-
натура льны; transcendental capacity звыш-
натура льныя здо льнасці

transcontinental  adj. транс-
кантынента льны (пра чыгунку, пералёт)

transcribe  v. 1. зап сваць, перап с-
ваць 2. транскрыб раваць 3. перазап сваць, 
раб ць пераза піс; transcribe on/onto compact 
discs зап сваць на кампа кт-ды скі

transcript  n. 1. ко пія; a transcript 
of a will ко пія завяшча ння 2. расшыфро ўка; 
the transcript of any lettering расшыфро ўка 
на дпісаў (на карціне)

transcription  n. 1. транскрыб ра-
ванне; транскры  пцыя 2. ко пія 3. mus. пера ла-
жэ нне, аранжыро ўка 4. за піс (на радыё); 
пераза піс

transfer1  n. 1. перада ча; перано  с; the 
transfer of meaning перано с значэ ння (сло-
ва); the transfer of knowledge перада ча ве -
даў у  ншую сфе ру 2. пераво д (па службе); 
той, хто пераво дзіцца (у іншую ўстанову) 
3. (from … to) пераса дачны пункт; пераса д-
ка; May I have a transfer, please? Дайце мне, 
калі ласка, транзітны білет. 4. пераво д ны 
малю нак

transfer2  v. 1. перано  сіць, перамя-
шча  ць, пераво дзіць; transfer a student from 
one group to another пераве сці студэ нта з ад-
но й гру пы ў  ншую; transfer some money 
пераво дзіць гро шы на  ншы раху нак 2. пе ра-
дава ць (маёмасць) 3. пераса джваць; пераса дж-
вацца (на іншы від транспарту) 4. калька-
ва  ць (малюнак)

transferable  adj. як  мо жа быць 
перада дзены; not transferable без пра ва пе-
рада чы (пра голас на выбарах, білет)

transference  n. tech. or fml перада- 
ча, перанясе нне; пераво д; the transference of 
heat перада ча цяпла ; the transference of 
rights перада ча право  ў
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tranfi guration  n. змяне нне, 
пе ратварэ нне; the Transfi guration relig. Пе-
ра тварэ нне, Праабражэ нне (Хрыста); Trans-
fi  guration Church Праабражэнская царква 

transfi gure  v. lit. ператвара ць, змя-
ня ць; Her face was transfi gured by happiness. 
Ад шчасця яе твар змяніўся.

transfi x  v. 1. пран зваць; прако лваць 
(шпагай, кінжалам) 2. прыко ўваць да ме сца; 
She stood transfi xed with terror. Яна скамянела 
ад страху.

transform  v. (into) ператвара ць; пе-
ратвара цца; перайна чваць; перайна чвацца; 
трансфармава ць; трансфарма ва цца (у што-н.); 
transform a sentence ling. перабудо ўваць сказ

transformation  n. ператварэ  н-
не; трансфарма цыя; undergo a transfor ma-
tion быць трансфармава ным

transformer  n. 1. пераўтвара ль-
нік, рэфарма тар 2. electr. трансфарма тар

transfuse  v. (to/into) 1. med. пера лі-
ва ць (кроў) 2. перадава ць (пачуцці)

transfusion  n. 1. med. пераліва нне 
(крыві); трансфу зія; give a transfusion пера-
ліва ць (кроў) 2. перадава нне (чаго-н.)

transgress  v. fml паруша ць (закон, 
правілы і да т.п.); пераступа ць; transgress 
the bounds of decency перахо дзіць ме жы 
пры сто йнасці

transgression  n. прав ннасць, па-
ру шэ нне (закона); commit a grave trans gres-
sion ця жка правін цца

transience  n. fml скараце чнасць, 
хуткаплы ннасць, мімалётнасць; the transi-
ence of human life мімалётнасць чалаве чага 
жы цця

transient1  n.1. прае зджы пастая лец 
(у гатэлі, пансіёне) 2. беспрацо ўны бадзя га

transient2  adj. fml 1. як  міна е, 
прахо дзіць; часо вы; мімалётны; transient 
suc cess часо вы по спех 2. часо вы, непастая н-
ны (пра рабочых)

transistor  n. 1. транз стар (радыё) 
2. phys.  крыстал чны трыёд

transit  n. 1. прае зд; пераво зка; 
транз т; overland transit прае зд па су шы; 
а transit permit дазво л на пераво зку тава раў; 
in transit прае здам, у даро зе; пры пераво  зцы 
2. astron. прахо джанне плане ты (праз меры-
дыян); кульміна цыя

transit camp  n. ла гер для пера-
ме шчаных асо б

transition  n. (to) перахо д, пера мя-
шчэ нне; undergo an abrupt transition неча-
ка на змян цца; а transition period перахо дны 
перы яд; the transition of ideas распаўсю дж-
ванне ідэ й

transitional  adj. перахо дны; а tran-
sitional government часо вы ўрад

transitive  adj. ling. перахо дны; 
а tran sitive verb перахо дны дзеясло ў

transit visa  n. транз тная в за
transitory  adj. fml часо вы, мімалёт-

ны; эфеме рны; transitory pleasures імгне н-
ныя ўце хі; This transitory life! Гэтае хутка-
плыннае жыццё!

translatable  adj. пераклада льны; 
The sentence is not translatable. Гэты сказ нель-
га перакласці.

translate  v. 1. пераклада ць; пера кла-
да цца; translate into English пераклада ць на 
англ йскую мо ву; This sentence doesn’t trans-
late well. Гэты сказ добра не перакладаецца. 
2. тлума чыць; I translated her silence as as-
sent. Я зразумеў яе маўчанне як згоду. 3. пе-
рай на чваць, ператвара ць; translate promises 
выко нваць абяца нні

translation  n. 1. перакла д; пера-
кладны  тэкст; a rough/literal/exact/synchro n-
ous translation гру бы/літара льны/дакла д ны/
сінхро нны перакла д; make/do a transla tion 
раб ць перакла д; in translation у пера кла дзе 
2. працэ с перакла ду; пераклада нне 3. пера-
тварэ нне; the translation of theory into 
practice ператварэ  нне тэо рыі ў пра к тыку

translator  n. 1. перакла дчык (асаб-
ліва той, які робіць пісьмовы пераклад) 
2. тран сля тар (радыё)

transliteration  n. (into) транс-
лі тара цыя

transliterate  v. fml (into) транс-
літарава ць, перадава ць л тарамі  ншага ал фа-
в та

translucent  adj. напаўпразры сты, 
паўпразры сты; This glass is translucent. Гэтае 
шкло прасвечвае.

transmission  n. fml 1. перада ча; 
a radio/television transmission радыё-/тэле-
перада ча; the transmission of rights law пе-
ра да ча право ў 2. перасы лка; перано с; the 
transmission of money by telegraph пераво д 
гро шай па тэлегра фе; the transmission of 
а disease перада ча хваро бы 3. tech. перада ча, 
каро бка перада ч
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transmit  v. 1. паведамля ць, трансл ра-
ваць; transmit news перадава ць нав ны 2. пе-
радава ць; transmit a disease распаўсю дж ваць 
хваро бу; transmit a tradition перада ва ць 
трады цыю 3. пасыла ць, адпраўля ць (сіг нал, 
пасылку) 4. phys. право дзіць цяпло  4. пе-
радава ць (сілу, рух); прапуска ць (святло)

transmitter  n. 1. перада тчык; тран-
сляцы йная ста нцыя 2. fml перано счык (хва-
робы)

transmute  v. fml (into) ператвара ць; 
transmute water power into electrical power 
ператвара ць с лу вады  ў электраэне ргію

transmutation  n. 1. ператва-
рэ  н не, пераўтварэ нне; the transmutation of 
fortune зме нлівасць лёсу 2. tech. трансмута -
цыя, ператварэ нне; artifi cial transmutation 
шту чнае ператварэ  нне (элементаў)

transoceanic  adj. 1. заакія  нскі; 
the transoceanic world заакія нскія кра ны 
2. тран сакія нскі; a transoceanic rocket мiж-
кантынента льная балісты  чная раке та

transom  n. 1. фраму га 2. перакла -
дзіна, папяро чка; ра ма (у акне)

transparency  n. 1. празры с тасць 
2. дыяпазіты ў

transparent  adj. 1. празры сты; 
transparent glass празры стае шкло 2. я сны, 
зразуме лы; відаво чны; a transparent lie я ў-
ная хлусня 

transpiration  n. biol. выдзяле н-
не по ту; транспіра цыя, выпарэ нне

transpire  v. fml 1. станав цца вядо -
мым, набыва ць вядо масць; it transpired 
(that)… вы явілася, што... 2. здара цца; Let me 
know what transpires. Патлумачце мне, што 
адбываецца. 3. biol. выдзяля цца (з арганіз-
му); выпа рвацца

transplant1  n. 1. agr. пікірава ная 
ра са да, пераса дачная расл на, са джанец 2. med. 
пераса дка (нырак, скуры і да т.п.); a heart 
transplant пераса дкa сэ  рца

transplant2  v. 1. med. раб ць пера-
са дку (тканкі, скуры, сэрца і да т.п.) 2. пе-
ра са джваць (расл ны) 3. fml перасяля ць; пе-
расяля цца; перано сіць; перано сіцца

transplantation  n. = tran-
splant1

transpolar  adj. запаля рны, тран-
спаля рны

transport1  n. 1. пераво зка; тран-
спар ціро ўка; the transport of goods пераво з-
ка тава раў 2.  BrE тра нспарт, сро дак су вязі; 
travel on/by public transport падаро жнічаць 

грама дскім тра нспартам 3. pl. transports lit. 
мо цныя эмо цыі, пары ў пачу ццяў; transports 
of joy радасны парыў

transport2  v. пераво  зіць, перамя-
шча  ць; перано сіць (у думках)

transportable  adj. перано сны, 
рухо мы; The patient is not transportable. Хво-
рага нельга перавозіць.

transportation  n. тра нспарт, 
сро дак су вязі

transported  adj. lit. (with) мо цна 
ўсхвалява ны; transported with anger не ў 
сабе  ад зло сці

transporter  n. tech. транспарцёр
transpose  v. fml 1. перамяшча ць, 

мяня ць ме сцамі 2. mus. транспан раваць
transposition  n. 1. перастано  ўка, 

перамяшчэ нне; the transposition of words 
перано  с, перастано  ўка слоў 2. mus. транспа-
з цыя

transverse  adj. tech. папярэ чны; 
a transverse section папярэ чны разрэ з

trap1  n. 1. па стка, сіло ; fall into a trap 
тра піць у па стку; set/lay a trap паста віць па ст-
ку 2. люк; дзве ры (у столі, падлозе) 3. slang 
рот; Shut your trap! Закрый зяпу! ♦ avoid the 
trap of doing smth. пазбе гнуць памылко вага 
дзе яння

trap2  v. 1. лав ць (у пастку, сіло); We 
 we re trapped in the lift. Мы заселі ў ліфце. 
2. пад ма нваць; спакуша ць; trapped in a 
criminal situation уця гнуты ў злачы нства

trapdoor  n. люк; дзве ры (у столі, 
падлозе)

trapeze  n. sport трапе цыя; а trapeze 
artist акраба т на трапе цыі

trapezium  n. math. (pl. trapeziums 
or trapezia) трапе цыя (у геаметрыі)

trapper  n. паляўн чы, як  ста віць па с т-
кі; лаве ц

trappings  n. pl. зне шнія атрыбу ты 
(па сады); упрыго жанні; the visible trappings 
of success я ўныя атрыбу ты по спеху

trapshooting  n. sport стэ ндавая 
стральба 

trash  n. 1. BrE, infml ке пская літарату р-
ная або  маста цкая пра ца; халту  ра; That story 
is mere trash. Гэтае апавяданне – проста лух-
та. 2. AmE сме цце; адк ды; а trash can скры н-
ка для сме цця 3.  AmE, infml дрэнь, падо нкі

trashy  adj. infml дрэ нны, ке пскі, пага ны, 
благ ; trashy TV-shows нікчэ мныя тэлешо у

trauma  n. med. 1. тра ўма 2. psych. эма-
цыяна льная тра ўма, шок
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traumatic  adj. 1. med. траўматы чны 
2. infml як  траўм руе; Our trip home was 
pretty traumatic. Наша падарожжа дамоў 
было проста жудасным.

travel1  n. 1. падаро жжа, вандро ўка; tra-
vel expenses падаро жныя расхо ды; set out on 
one’s travels адпра віцца ў падаро жжа 2. pl. 
travels пае здкі; падаро жжы; а book of travels 
кн га падаро жжаў; He’s still on his travels. Ён 
усё яшчэ падарожнічае.

travel2  v. 1. падаро жнічаць, е здзіць, 
ван драва ць; go travelling падаро жнічаць, 
ван драва ць 2. перамяшча цца, распаўсю дж-
вац ца (пра святло, навіны) ♦ travel light па-
даро ж нічаць без багажу ; жыць лёгка, бес-
клапо тна

travel agency  n. бюро  падаро ж-
жаў

travel agent  n. аге нт бюро  па да-
ро жжаў

travel bureau  n. = travel agency
traveler  AmE = traveller
traveler’s check  AmE = travel-

ler’s cheque
traveling  AmE = travelling
traveller  n. 1. падаро жнік; падаро ж-

ніца; вандро ўнік; вандро  ўніца 2. каміваяжо р  
♦ а traveller’s tales невераго дныя ба йкі

traveller’s cheque  n. турысты ч-
ны чэк

travelling  adj. даро жны, пахо дны; 
а travelling circus вандро ўны цырк; travel-
ling expenses даро жныя расхо ды; travelling 
people BrE вандро ўнікi

travelog  AmE = travelogue
travelogue  n. фільм або  кн га пра 

падаро жжы
travelsickness  n.  ван ты ад язды , 

ад палёту
traverse1  n. 1. перакла дзіна; тра верс 

(у альпінізме) 2. перахо д, пераадо ленне; a tra-
verse of the gorge перахо д праз цясн ну

traverse2  v. fml перасяка ць, е хаць (праз); 
traverse the desert перасяка ць пусты ню

travesty  n. (of) паро дыя; a travesty 
of justice паро дыя на справядл васць

trawl1  n. не вад; трал
trawl2  v. 1. (for) шука ць, вышу кваць 2. тра- 

ліць; лав ць ры бу тра лавымі се ткамі; цягну ць 
па дне

trawler  n. тра лер; а sea-going trawler 
марск  тра лер

tray  n. падно с; а tray of drinks падно с з 
напо ямі; а tray for letters падно с для лісто ў

treacherous  adj. 1. здра  дніцкі, пра-
да  жны; верало мны 2. ненадзе йны; небяспе ч-
ны; кава рны; treacherous weather падма н-
лівае надво р’е; а treacherous memory ке п-
ская па мяць

treacherously  adv. кава  рна, вера-
ло  м на; ненадзе  йна

treachery  n. здра дніцтва, прада ж насць; 
верало мства; an act of treachery здра дніцкі 
ўчы нак

treacle  n. BrE па така
treacly  adj. BrE пры кры; яле йны, са ла-

джа вы; а treacly smile яле йная ўсме шка; 
treacly sentiments саладжа васць

tread1  n. 1. хада , пахо дка; walk with a mea-
sured tread ісц  ме рным кро кам 2. пры сту  п-
ка (лесвіцы) 3. пратэ ктар (пакрышкі аўтама-
біля)

tread2  v. (trоd, trodden or trod) 1. ступа ць, 
кро чыць, ісц ; tread a dangerous path ісц  
небяспе чным шля хам 2. тапта ць; душы ць; 
наступа ць (нагой) ♦ tread on air ≅ не чуць 
пад сабо  й ног; tread on smb.’s toes infml 
насту п ць на (люб мы) мазо  ль, угняв ць ка-
го  -н.; tread on smb.’s heels ісц  сле дам, ісц  
па пята х
tread down  phr.v. утрамбо ўваць
tread out  phr.v. 1.  душы ць, выду ш-
ваць 2.  зато птваць; They trоd out the fi re. Яны 
патушылі агонь нагамі.

treadmill  n. аднаста йная механ чная 
пра ца

treadle  n. педа ль (веласіпеда, швейнай 
машыны і да т.п.)

treason  n. (дзяржаўная) здра да; talk 
treason прамаўля ць злачы нныя сло вы

treasure1  n. 1. скарб; а treasure island 
во страў ска рбаў 2. кашто ўнасць, скарб (пра 
чалавека); My treasure! Мая знаходка!

treasure2  v. 1. высо ка цан ць, шанава ць; 
treasure smb.’s friendship высо ка цан ць чыё-н. 
сябро ўства 2. зберага ць, захо ўваць (у сэрцы, 
памяці)

trеasure house  n. ска рбніца, скарбо н-
ка; казначэ  йства; а treasure house of litera-
ture ска рбніца літарату ры

treasure hunt  n. 1. по шукі ска рбаў 
2. хо ванкі (гульня)

treasurer  n. ска рбнік, казначэ й
Treasure State  n. AmE, infml «Штат 

Ска рбаў» (назва штата Мантана)
treasury  n. 1. the Treasury дзяржа ўнае 

казначэ  йства; міністэ  рства фіна нсаў; Secre-
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tary to/of the Treasury мін стр фіна нсаў 
ЗША 2. казна ; ска рбніца (асабліва ў замку)

treat1  n. 1. задавальне нне; асало да; прые м-
насць; have a treat не адмаўля цца ад прые м-
нага 2. пачасту нак; пачо стка, частава нне

treat2  v. 1. абыхо дзіцца (з кім-н.); ста віцца 
(да каго-н.); Don’t treat me as a child! Не 
стаў ся да мяне як да дзіцяці! 2. разгляда ць, 
трактава ць; I treat his remark as a joke. Я ра-
зумею, што яго заўвага зроблена жартам. 
3. (for) лячы ць (ад); She was treated for smal l-
pox. Яе лячылі ад воспы. 4. (to) частава ць 
(чым-н.); He treated me to a taxi about the 
town. Ён павазіў мяне на таксі па горадзе. 
♦ treat smb. like dirt infml ста віцца да каго  -н. 
як да свiнн  (непаважліва)

treatise  n. (on) тракта т, навуко вая пра ца
treatment  n. 1. (for) лячэ нне; treat-

ment for cancer курс лячэ  ння ад ра ку; be 
under treatment лячы цца 2. адно сіны, абыхо- 
джанне; hard treatment жо рсткія адно сіны 
3. тракто ўка, разуме нне 4. апрацо ўка; edito r-
ial treatment рэда ктарская пра ца

treaty  n. дамо ва, дагаво р, пагаднéнне; 
by treaty паво дле дамо вы; make/sign a peace 
treaty падп сваць м рную дамо  ву

treble1  n. mus. ды скант; сапра  на; sing 
treble спява ць ды скантам

treble2  v. патро йваць; патро йвацца; ут ро й-
ваць; утро йвацца; Expenses have trebled. Рас-
ходы выраслі ўтрая.

tree  n. дрэ ва; an apple tree я блыня; a wild 
tree дз чка; а fa mi ly tree радаво д ♦ be at the 
top of the tree займа ць до брую паса ду; быць 
на чале 

tree beetle  n. zool. хрушч, ма йскі жук
treeless  adj. бязле сы; го лы (пра мяс-

цовасць); а treeless plain бязле сая раўн на
tree surgery  n. до гляд за дрэ  вамі
treetop  n. вершал на дрэ  ва
trefoil  n. bot. канюшы  на; тры-

лснік
trek  v. infml раб ць вял кі перахо д, пе ра-

сяка ць (пустыню, раўніну); go trekking пада-
ро жнічаць (па пустыні, праз горы)

trellis  n. падпо рка для расл н
tremble1  n. дрыго тка, дрыжа нне; He 

was all of a tremble. Яго ўзялі дрыжыкі.
tremble2  v. 1. дрыжа ць, трэ сціся, ка ла-

ц цца; tremble with fear калац цца ад стра ху 
2. калыха цца, гайда цца (ад ветру) ♦ tremble 
in the balance вісе ць на н тачцы, на валаску  ; 
быць у крыты чным стано вішчы

trembly  adj. infml дрыго ткі, дрыжа -
чы; няро ўны (пра почырк); I felt all trembly. 
Я ўвесь дрыжаў.

tremendous  adj. 1. веліза рны, велі-
чэ зны; tremendous vistas неабся жныя прасто- 
ры 2. надзвыча йны, ашаламля льны; tremen-
dous applause бу рныя апладысме нты

tremendously  adv. ве льмі, над-
звы ча йна, надзвы чай; ашаламля  льна; tre-
men dously pleased надзвы чай ра ды

tremor  n. дрыжа нне; вібра цыя; earth 
tremor землятру с 2. хвалява нне; дры жыкi; 
tremors of fear хвалява нне ад стра ху

tremulous  adj. lit. 1. дрыжа чы 
(голас, рука) 2. трапятк , нясме лы, баязл вы 
(позірк, усмешка і да т.п.)

trench  n. 1. роў, кана ва, яр; an irriga-
tion trench ірыгацы йная кана ва 2. ако п, 
траншэ я 3. катлав на, каньён

trenchant  adj. fml рэ зкі, ко лкі, во ст-
ры; з’е длівы; trenchant style рэ зкая мане ра; 
a trenchant argument мо цны аргумe нт

trench coat  n. цёплы паўшынель; 
трэнч

trend  n. (towards) агу льны кіру  нак, тэн-
дэ нцыя; the trend of opinion агу льная ду м ка; 
set a/the trend надава ць кіру  нак

trendsetter  n. этало н но вай мо ды; 
заканада ўца мо ды

trendy  adj. infml мадня цкі; мадэрно вы; 
а trendy girl сты льная дзяўчы на

trepidation  n. fml 1. трыво га, збян-
тэ жанасць; разгу бленасць; хвалява нне; watch 
smth. with trepidation сачы ць за чым-н. з 
хва ля ва ннем 2. трапята нне, дрыжэ нне, дры-
жа нне

trespass1  n. злоўжыва нне; парушэ нне; 
а trespass of frontier парушэ нне мяжы; 
a trespass on smb.’s time злоўжыва нне чы м-н. 
ча сам

trespass2  v. (on) 1. паруша ць чужо е 
пра ва ўлада ння; “No trespassing” «Прахо д 
забаро нены» (надпіс) 2. злоўжыва ць; ква піц-
ца; trespass the bounds of good taste перахо -
дзiць ме жы до брага гу сту; trespass on smb.’s 
hospitality злоўжыва ць чыёй-н. гасц ннасцю

trespasser  n. правапаруша льнік; “Tre-
s passers will be prosecuted” «Паруша льнікі 
 бу дуць пакара ныя» (надпіс)

tress  n. lit. 1. ку дзер, па сма; каса ; in tres-
ses запле цены ў ко сы 2. pl. tresses распу -
шчаныя валасы  

trestle  n. ко злы; падмо сткі, падпо  ркі; 
a trestle for sawing ко злы для пілава ння дроў
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trews  n. pl. штаны  ў кле тку (шатланд-
скіх горцаў)

trial1  n. 1. суд, працэ с; а trial by jury 
слу ханне спра вы ў судзе  прыся жных; be on 
trial/stand trial быць пад судо м; bring smb. 
to/put smb. on trial прыця гваць каго -н. да су-
да  2. про ба; выпрабава нне; give smth. a trial 
раб ць про бу чаго -н. 3. выпрабава нне, ця ж-
касць; He is a real trial to me. Ён проста бяда 
для мяне. ♦ by trial and error шля хам проб і 
памы лак

trial2  adj. 1. про бны; а trial fl ight про б-
ны палёт; а trial run выпрабава льны прабе г; 
выпрабава льны тэ рмін 2. судо вы; a trial tes-
timony све дчанне ў судзе 

triangle  n. трохвуго льнік, трохку т-
нік; трыку тнік; the eternal triangle любо ўны 
трыкýтнік

triangular  adj. трохвуго льны, 
трох ку тны; трыку  тны; а triangular agree-
ment трохбако вае пагадне нне

tribal  adj. ро давы, племянны ; tribal 
languages мо вы плямёнаў; a tribal system ро- 
давы лад

tribalism  n. 1. племянны  строй 
2. трайбал зм, варо жасць пам ж плямёнамі

tribe  n. 1. пле мя; род; клан 2. гурт, хе ў-
ра; tribes of holiday makers infml нато ўпы 
куро ртнікаў

tribesman  n. (pl. -men) член ро ду, 
суро дзіч, супляме ннік

tribulation  n. lit. го ра, бяда ; trials 
and tribulations го ра ды выпрабава нні

tribunal  n. трыбуна л, суд; the tri bu-
nal of public opinion суд грама дскай ду мкі; 
appear/be brought before a tribunal з’яв цца 
пе рад судо м

tributary1  n. прыто к (ракі); The Avon is 
a tributary of the Severn. Эйван – прыток ракі 
Северн.

tributary2  adj. 1. (to) бакавы ; а tri bu-
tary lane бакава я але я 2. паднача лены; той, 
хто пла ціць дан ну; tributary states зале ж-
ныя дзяржа вы

tribute  n. 1. дан на; lay a tribute on 
smb. налажы  ць дан ну на каго  -н. 2. ушана-
ва  н не; го нар; pay tribute to smb. выка зваць 
зна кі паша ны каму -н.

trice  n. : ♦ in a trice м гам, вокамгне нна, 
імгне нна, умо мант; He was gone in a trice. Ён 
знік мігам.

tricentenary  adj. трохсотгадо вы
trick1  n. 1. жарт; шту чка; х трык; childish 

tricks дзіця чае сваво  льства; play a trick on 

smb. падману ць каго -н.; пажартава ць з каго -н.; 
by trick ашука нствам, падма нам; tricks of 
fortune зме нлівасць лёсу 2. спрыт, спо саб, 
сакрэ  т; all the tricks and turns усе  прыёмы і 
х трыкі 3. фо кус; а trick of the light светлавы  
эфе кт; do tricks пака зваць фо кусы ♦ a bag/
box of tricks infml усяля кія х трыкі; be up to 
one’s (old) tricks infml узя цца за сваё; do the 
trick infml даб цца свайго ; дасягну ць мэ ты; 
play a dirty trick on smb. infml падкла сці 
каму -н. свінню ; the tricks of the trade сакрэ  -
ты прафе сіі 

trick2  v. падма нваць; жартава ць; trick 
smb. into smth./doing smth. падма нам спа ку-
ша ць каго -н. зраб ць што-н.; trick smb. out 
of smth. выма ньваць што-н. у каго -н.
trick out  phr.v. lit. упрыго жваць, 
прыбіра ць, убіра ць

trickery  n. ашука нства, падма н; get 
smth. by trickery атрыма ць што-н. падма нам

trickle1  n. 1. струме ньчык; руча нка; The 
stream is reduced to a mere trickle in summer. 
Летам ручай ператвараецца ў звычайны ру-
чаёк. 2. нязна чная ко лькасць; a trickle of 
information струме ньчык інфарма цыі

trickle2  v. 1. ка  паць; цячы   то  нкім стру-
ме  ньчыкам, струме ніцца; прасо  чвацца; The 
news trickled out. Чуткі прасачыліся. 2. сця-
ка  цца; People began trickling onto the square. 
Людзі пачалі сцякацца на плошчу.

trickster  n. махля р, падма ншчык, ашу-
ка нец

tricky  adj. 1. склада ны, мудраге лісты, 
заблы таны (пра сітуацыю); It’s a tricky ques-
tion. Гэта складанае пытанне. 2. х тры, спры т-
ны (пра людзей і іх учынкі)

tricolor  AmE = tricolour
tricolour  n. BrE трохко лерны флаг; the 

French Tricolour флаг Фра нцыі
tricycle  n. трохко лавы веласіпе  д 
trident  n. трызу бец
tried  adj. вы прабаваны, спра  ўджаны; 

tried and tested/trusted BrE праве раны
triennial  adj. як  паўтара ецца ко -

жныя тры гады 
trifl e1  n. 1. дро бязь, драбяза , драбн ца; 

It’s a mere trifl e. Гэта проста дробязь. 2. fml 
крыху , нязна чна; It costs a mere trifl e. Гэта 
каштуе зусім мала. 3. BrE біскв т, прап  таны 
віно м і зал ты ўзб тымі вяршка мі

trifl e2  v. (with) ста віцца несур’ёзна; He’s 
not a man to be trifl ed with. З ім лепш не жар-
таваць.
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trifl e away  phr.v. тра ціць дарма ; 
trifl e away one’s time ма рна растра чваць час

trifl ing  adj. fml нязна чны, малава р-
тасны; дро бязны; нява жны; а trifl ing ailment 
лёгкае недамага нне; This is no trifl ing matter. 
Гэтая справа – не дробязь.

trigger1  n. 1. куро к; pull the trigger 
спус ц ць куро к; прыве сці ў дзе янне (перан.) 
2. штур шо к, пачатко вы  мпульс ♦ quick on 
the trigger імпульс ўны, ху ткі на спра  ву

trigger2  v. 1. спуска ць куро к 2. ініцы -
раваць, распачына ць, дава ць пача так (чаму-н.); 
trigger off war развяза ць вайну ; trigger rain 
выкліка ць дождж

trigger-happy  adj. infml той, хто 
страля е без разбо ру; ваяўн чы; ху ткі на ку-
лак 

trigonometry  n. трыганаме трыя
trike  n. infml = tricycle
trilateral  adj. трохбако вы; а trila t-

eral agreement трохбако вае пагадне нне
trilby  n. мужчы нскі мя ккі фе травы ка-

пялю ш
trilingual  adj. трохмо ўны; а tri lin-

gual country трохмо ўная кра на
trill1   1 трэль;    

салаў ны по шчак 2. ling. гук-вібра нт
trill2  v. 1. выво дзіць трэ лі; trill with 

laughter заліва цца сме хам 2. ling. вымаўля ць 
гук «p» з вібра цыяй; The French trill the 
“p”. Французы грасіруюць.

trillion  num., n. 1. трыльён, квінтыльён 
2. AmE більён

trilogy  n. трыло гія
trim1  n. 1. стры жка; падрэ зка; Her hair 

needs a trim. Ёй трэба падраўняць валасы. 
2. па ра дак ♦ in (good) trim у фо рме, у пара дку

trim2  adj. акура тны, аха  йны; а trim fi  g-
ure ла дная по стаць; He keeps his garden trim. 
Ён падтрымлівае парадак у садзе.

trim3  v. 1. падраза ць, падрэ зваць, пад стры-
га ць (валасы, дрэвы); абраза ць, абрэ зваць (пру-
гі) 2. (with) аздабля ць, упрыго жваць (адзенне)

trimester  n. AmE трыме cтр
trimmer  n. тры мер; an electric hedge 

trimmer прыстасава нне для падрэ зкі кусто  ў, 
сека тар

trimming  n. 1. аздо ба, упрыго жанне; 
with all the trimmings з ус мі прычында ламі 
2. pl. trimmings гарн р

trinity  n. 1. fml трыа, тро йка 2.  the 
(Holy) Trinity relig. (Свята я) Тро йца; the 
Holy Trinity Church Святатро іцкая царква 

Trinity Sunday  n. relig. Сёмуха

trinket  n. ца цка, бразго тка, за баўка
trio  n. (pl. -os) 1. тро йка (людзей) 2. mus. 

тры а
trip1  n. 1. пае здка, экску рсія, пахо д, каро т-

кае падаро жжа; рэйс; а business trip каман-
дзіро ўка; go on/make/take a trip адпраўля ц-
ца ў падаро жжа 2. спатыкне нне, спо тык; 
make a trip спатыкну цца 3. sport падно жка

trip2  v. 1. спатыка цца; trip the player 
зраб ць іграку  падно жку 2. іс ц  ху тка і лёгка; 
бе гчы падско  кам; She tripped into the room. 
Яна ўляцела ў пакой.
trip up  phr.v. 1. памыля  цца 2. збі-
ва ць з панталы ку, заблы тваць (каго-н.)

tripartite  adj. fml 1. трохбако вы 
(пра пагадненне) 2. як  склада ецца з трох ча с-
так; a tripartite exercise практыкава нне з трох 
ча стак

tripe  n. 1. рубе ц (у кулінарыі), кіндзю к 
2. іпfml лухта , дрэнь; publish tripe друкава ць 
халту ру

triple  adj. трайны ; патро йны; triple 
whis ky тры по рцыі в скі; the triple jump 
sport трайны  скачо к

triplet  n. 1. pl. triplets трайня , трайня -
ты; give birth to triplets нарадз ць трайня т 
2. тро йка (тры рэчы, тры асобы)

triplicate  n. адна  з трох ко пій; in trip-
licate у трох экзэмпля рах

tripod  n. трыно жнік
tripper  n. BrE экскурса нт, туры ст
triptych  n. тры пціх (твор мастацтва)
trisect  v. дзял ць на тры ро ўныя ча с ткі
trisyllabic  adj. ling. трохскладо  вы
trite  adj. бана льны; a trite metaphor зб -

тая мета фара
triumph1  n. 1. (over) трыу мф; урачы с-

тасць 2. перамо га; уда ча; the triumph of 
good over evil перамо га дабра  над злом

triumph2  v. (over) трыумфава ць; браць 
верх (над), перамага ць

triumphal  adj. трыумфа льны, пера-
мо жны, перамагано сны; урачы сты; а trium p h-
al arch трыумфа льная а рка; а triumphal 
wreath лаўро вы вяно к перамо жцы

triumphant  adj. перамо жны, пера-
магано сны; ра дасны, урачы сты; the triump h-
ant army а рмія перамо жцаў

trivet  n. трыно жка (падстаўка); тага н
trivia  n. драбяза ; domestic tri via ха тняя 

драбяза 
trivial  adj. дро бязны, нязна чны; trivial 

matters драбн цы; trivial objections неісто т-
ныя пярэ чанні
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triviality  n. derog. 1. нязна чнасць, 
дро бязь 2. трывія льнасць, бана льнасць; 
 spe ak trivialities гавары ць бана льнасці

trochee  n. lit. трахе й
trod  past → tread
trodden  p.p. → tread
troglodyte  n. пячо рны чалаве к, 

траглады т
troika  n. polit. тро йка; трыумвіра т
Trojan1  n. трая нец ♦ work like 

a Trojan рупл ва працава ць
Trojan2  adj. трая нскі; the Trojan 

horse трая нскі конь
troll1  n. myth. троль
troll2  v. (for) лав ць ры бу на бле шню
trolley  n. ВrE 1. каля ска; а luggage trol-

ley каля  ска для багажу   2. ВrE сто  лік на ма-
ле  нькіх ко лах для пада чы е жы 3. AmE трам-
ва й; a trackless trolley трале йбус ♦ off the 
trolley BrE infml : He is off his trolley. Ён 
зʼехаў з глузду.

trolleybus  n. ВrE трале йбус
trombone  n. mus. трамбо н
trombonist  n. трамбан ст
troop1  n. 1. гру па; гурт; грамада ; атра д 

2. ста так, чарада  (жывёлы) 3. pl. troops во й-
ска

troop2  v. збіра цца, ру  хацца (гуртам, на-
тоўпам); Trooping the Сolour урачы стасць, 
асабл ва ў дзень нараджэ ння мана рха, кал  
пе рад стро ем нясу ць штанда р (у Брытаніі)

trooper  n. 1. кавалеры  ст 2. AmE палі-
цэ  й скі ♦ swear like a trooper ВrE, dated ла -
яцца апо шнімі сло  вамі, ≅ ла яцца як рам знік

trope  n. ling. троп
trophy  n. 1. прыз, узнагаро да; medals 

and trophies меда лі і прызы  2. трафе й, здабы- 
ча; taken as a war trophy узя ты як вае нны 
трафе й

tropic  n. тро пік; the tropics тро пікі; 
the Tropic of Cancer astron. тро пік Ра ка, паў-
но чны тро пік; the Tropic of Capricorn аst ron. 
тро пік Казяро  га, паўднёвы тро пік

tropical  adj. трап чны; ве льмі гара  чы; 
a tropical cyclone трапічны цыкло н; тайфу н; 
in a fi t of tropical rage у раз’ю шаным ста не

trot1  n. ху ткая хада ; трух; at a trot тру -
хам, трушко м ♦ on the trot infml за пар, за саб; 
I’ve been on the trot all day. Я ўвесь дзень быў 
заняты.

trot2  v. ісц  або  е хаць трушко м; trot short 
ісц  дро бным кро кам, дро бненька ту паць; пе-
рабіра ць нага мі

trot out  phr.v. infml  выхваля цца, 
выстаўля цца

trotter  n. 1. pl. trotters но жкі свіныя 
(страва) 2. рыса к

troubadour  n. lit. трубаду р
trouble1  n. 1. бяда , непрые мнасць; be in 

trouble быць у бядзе ; get into trouble тра піць 
у бяду ; What’s the trouble? У чым справа?; 
Што здарылася? 2. турбо  та, кло  пат; хваля-
ва  н не, трыво га; take the trouble браць на ся-
бе  кло пат; клапац цца; It isn’t worth the trou-
ble. Не варта турбавацца 3. беспара  дак; бяз-
ла  д дзе, хвалява нне (пра палітыку) 4. хваро -
ба; He has lung trouble. У яго нешта няладнае 
з лёгкімі. ♦ ask/look for trouble напро швацца 
на непрые мнасці; ле зці на ражо  н; take tro u-
ble over smth./ to do smth./doing smth. на-
мага цца зраб ць што-н.

trouble2  v. 1. турбава ць; турбава цца; 
непако іць; непако іцца; I’m sorry to trouble 
you, but… Прабачце, што турбую вас, але... 
2. fml задава ць кло пату; May I trouble you for 
the sugar? Магу я папрасіць вас перадаць цу-
кар?

troubled  adj. неспако йны, трыво жны; 
а troubled look заклапо чаны вы гляд; We live 
in troubled times. Мы жывем у неспакойны 
час. ♦ fi sh in troubled waters лав ць ры бу ў 
каламу тнай вадзе 

troublemaker  n. паруша льнік па-
ра дку; баламу т; забія ка, задз ра (пра дзяцей)

troubleshooter  n. 1. авары йны ман-
цёр 2. спецыя  льны ўпаўнава  жаны па выра-
шэ  н ні канфл ктаў

troublesome  adj. надаку члівы; тур-
бо тны; а troublesome child неспако йнае дзі-
цё; а troublesome affair кло патная спра ва; 
He has a troublesome cough. Яму дакучае ка-
шаль.

trouble spot  n. неспако йнае ме сца; 
небяспе чны раён, «гара чае ме сца»

trough  n. 1. карму шка; кары та; жо лаб; be 
in the trough infml па свіцца ля кары та (пе-
ран.) 2. падэ шва (хвалі)

trounce  v. fml нано сіць паражэ нне, 
разбіва ць

troupe  n. тру па; a circus troupe цыр ка-
ва я тру па

trouser leg  п. калашына , кало ша
trousers  n. pl. штаны ; по рткі, нагав -

цы ; I was still in short trousers. Я быў яшчэ 
малым. ♦ wear the trousers верхаво дзіць у 
сям’  (пра жанчыну)
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trouser suit () n. касцю м са штана -
мі (жаночы)

trousseau  n. dated (pl. trousseaus or 
trousseaux) паса г

trout  n. (pl. trout) 1. стро нга, фарэ ль 2. : an 
old trout infml, derog.  стара я карга 

trowel  n. 1. ке льня, лапа тка 2. садо вы 
шу флік ♦ lay smth. on with a trowel infml 
перабо льшваць што-н.

truancy  n. прагу л (заняткаў)
truant  n. прагу льшчык; прагу ль-

шчыца (заняткаў); гульта й; гульта йка; ло дaр 
♦ play truant BrE прагу льваць (заняткі)

truce  n. перам р’е; declare a truce 
абвясц ць перам р’е

truck1  n. 1. грузав к 2. BrE адкры тая тава р-
ная платфо рма; вагане тка 3. вазо к (насіль-
шчыка) ♦ have/want no truck with smb./
smth. BrE не мець нія кіх спраў з кім-н./чым-н.

truck2  v. пераво зіць грузавіко м
trucker  n. кіро ўца, вадз цель грузавіка 
truck farm  n. агаро  дніцкая гаспа-

да  р ка, фе рма (у ЗША)
truck farmer  n. агаро днік; гандля р 

гаро днінай (у ЗША)
truculent  adj. fml, derog. агрэс ўны, 

гру бы; а truculent manner рэ зкая мане ра
trudge1  n. до ўгі ця жкі шлях; ця жкая на-

ту жлівая хада 
trudge2  v. ісц  з ця жкасцю, сто млена ця г-

ну цца, пле сціся, валачы  ся
true1  adj. 1. пра вільны, слу шны, адпаве д-

ны 2. сапра ўдны, праўдз вы; true gold сапра ў д-
нае зо лата 3. адда ны, шчы ры; be true to 
one’s word/promise трыма ць сло ва/абяца нне 
4. дакла дны, істо тны ♦ come true здзяйсня ц-
ца, спра ўджвацца (пра мары); true to form : 
True to form, he arrived late. Як заўжды, ён 
пры ехаў са спазненнем; true to life рэаліс-
ты  чны

true2  adv. праўдз ва; дакла дна; Her words 
ring true. Яе словы гучаць праўдзіва.

true-blue  adj. BrE ве рны, адда ны; 
true-blue Tory voters адда ныя кансерва тары

true-life  adj. рэа льны, непрыду маны; 
a true-life story праўдз вая гісто рыя

truelove  n. 1. ве рнае каха нне 2. каха -
нак; каха нка; лю бы; лю бая

truffl e  n. 1. bot. тру фель сапра ўдны 
(грыб) 2. тру фель (цукерка)

truism  n. тру зм; It is a truism that…
Усім вядома, што... 

truly  adv. 1. шчы ра 2. сапраўды ; Do you 
truly believe him? Ты праўда яму верыш? 
♦ Yours truly (у лісце). AmE, fml Шчыра ваш.

trump  n. ко зыр (у картах); play a trump 
казыра ць; have all the trumps мець усе  
перава гі ♦ come/turn up trumps infml зако н-
чыцца паспяхо ва

trump card  n. казы рная ка рта; на-
дзе йная спра ва; play one’s trump cards вы-
кла дваць ко зыр; пуска  ць у ход апо  шні сро дак

trumpet1  n. 1. труба  (музычны ін-
струмент) 2. роў, рык слана   ♦ blow one’s 
own trumpet хвал цца, выхваля цца; займа ц-
ца самарэкла май

trumpet2  v. 1. граць на трубе ; труб ць 
2. раўц  (пра слана) 3. апавяшча ць; труб ць 
на ўвесь свет

trumpeter  n. труба ч
truncate  v. fml 1. усяка ць, абраза ць, 

абрэ зваць; адсяка ць верхав ну 2. скарача ць 
(прамову, артыкул і да т.п.)

truncheon  n. дуб нка паліцэ йскага
trundle  v. 1. кац ць; кац цца; trundle a 

wheelbarrow кац ць та чку 2. ісц  няро ўнай 
хадо ю, ісц  перава льваючыся

trunk  n. 1. каме ль; ствол (дрэва) 2. AmE 
бага жнік (машыны) 3. хо бат (слана) 4.  ку -
фар; вял кі чамада н 5.  ту лава, торс

trunk call  n. BrE, dated міжгаро дні 
тэлефо нны звано к

trunkroad  n. BrE магістра льная 
да ро га

trunks  n. pl. спарты ўныя трусы ; пла ўкі
truss1  n. 1. med. банда  ж 2. бэ  лька 3. вя-

за  н ка, вя зка; пук (саломы, сена і да т.п.)
truss2  v. 1. звя зваць у вя зкі; truss a 

chicken падрыхтава ць кураня  да сма жання 
2. звя з ваць, скру чваць (рукі)

trust1  n. 1. даве р, даве р’е; ве ра 2. адка з-
насць, абавя зак 3. law апе ка (над маёмасцю); 
a trust fund падапе чны фонд; hold in trust 
кірава ць па даручэ нні 4. econ. трэст; канцэ рн; 
a vertical trust вертыка льны трэст ♦ leave 
smth. in smb.’s trust даве рыць што-н. каму -н.; 
take smth. on trust прыма ць што-н. напаве р, 
ве рыць на сло ва; браць у крэды т

trust2  v. 1. ве рыць, давяра ць; trust in 
God ве рыць у Бо га; I don’t trust him an inch. 
Я зусім яму не веру. 2. даруча ць 3. fml спа-
дзява цца, разл чваць; trust in smb. давяра ц-
ца, ве рыць каму  -н.; trust to smth. спадзява ц-
ца на што-н.

trustee  n. law апяку н; апяку нка; папя-
чы цель; папячы целька; даве раная асо ба; а tru s-
tee state дзяржа ва-апяку н

trusteeship  n. апе ка, апяку нства; the 
Trusteeship Council Саве т па апе цы (ААН)
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trustful  n. даве рлівы
trustfully  adv. даве рліва
trusting  adj. = trustful
trustworthy  adj. надзе йны; той, 

хто заслуго ўвае пэ ўны даве р; а trustworthy 
guarantee надзе йная гара нтыя

trusty  n. зняво лены, як  заслуго ўвае 
 пэ ў ных прывіле яў за до брыя паво дзіны

truth  n. 1. пра ўда; not a grain of truth ні 
ка ліва пра ўды; home truths пра ўда ў во чы; 
the plain truth чы стая пра ўда; tell the truth 
га вары ць пра ўду 2. праўдз васць,  сціна ♦ in 
truth fml сапраўды , факты чна; to tell the 
truth пра ўду ка жучы; (the) truth will out пра ў-
ду не схава еш, пра ўда вы лезе на паве рхню

truthful  adj. праўдз вы; a truthful 
portrait дакла дны партрэ т

truthfulness  n. праўдз васць; пра -
вільнасць

try1  n. (at) спро ба; намага нне; Let me have 
a try. Дай паспрабую; It’s worth a try. Варта 
па спрабаваць. 

try2  v. 1. спрабава ць; стара цца; try hard 
ве льмі стара цца; You should try to do more 
exer cises. Ты павінен паспрабаваць рабіць 
больш практыкаванняў. 2. каштава ць (ежу) 
3. выпрабо ўваць, правяра ць 4. law судз ць 
♦ try one’s best/hardest стара цца з усяе  мо -
цы; try one’s hand at smth. паспрабава ць 
сябе  ў чым-н.; try one’s luck (at smth.) па-
каш тава ць шча сця
try on  phr.v. прымяра ць, прыме р-
ваць; It’s no use trying it on with me. Са мною 
гэты фокус не пройдзе.
try out phr.v. выпрабо ўваць

trying  adj. зняс льваючы, выпрабава ль-
ны (пра спякоту, працу); a trying day цяжк  
дзень

try-on  n. 1. прымéрка, правéрка 2. infml 
спро ба падману ць

try-out  n. 1. праве рка, іспы т  2. AmE 
(адбо рачнае) спабо  рнiцтва

tsar  n. цар
tsardom  n. ца рства
tsarevich  n. царэ віч
tsarina  n. цары ца
tsarism  n. цары зм
tsarist  adj. ца рскі
T-shirt  n. футбо лка, ма йка (з кароткімі 

рукавамі); тэ ніска
tsp (пісьмовае скар. ад teaspoonful) ча йная лы -

жачка
tub  n. 1. ба нка, таз, бале я; цэ бар; каду ш-

ка; а tub of cottage cheese ба начка тварагу  
2. ва нна

tuba  n. mus. ту ба
tubal  adj. med. трýбны; tubal preg-

nancy пазама тачная цяжа рнасць
tube  n. 1. труба ; тру бка 2. цю бік 3. the 

tube infml метро  (у Лондане); travel by tube/
on the tube е хаць на метро  4. электро нная 
 ля м па (для радыё, тэлевізара) ♦ go down the 
tube infml  вы лецець у трубу 

tuber  n. bot. клу бень
tuberculosis  n. med. туберку-

лёз, сухо ты
tubing  n. 1. трубаправо д 2. sport ту бінг
tubular  adj. трубча сты, трубкава ты; 

a tubular brick пустаце лая цэ гла
TUC  (скар. ад Trades Union Cong-

ress) Кангрэ с трэйд-юніёнаў (у Брытаніі)
tuck1  n. 1. збо рка, скла дка (на сукенцы); 

put/take up a tuck in a dress раб ць збо рку 
на суке нцы 2. infml е жа (асаблiва салодкая)

tuck2  v. засо ўваць; затыка ць; хава ць; sit 
with one’s legs tucked сядзе ць з падку рча-
нымі нага мі
tuck away  phr.v. хава ць, засо ўваць
tuck in phr.v. infml пра гна е сці, жэ  р-
ці; дав цца 
tuck up phr.v. 1. падтыка ць (пры-
пол); закасва ць (рукавы) 2. укла дваць спаць; 
ху таць (коўдрай)

tuck-in  n. infml до брая е жа; have a good 
tuck-in пае сці як трэ  ба, до бра нае сціся

tuckshop  n. infml канды тарская, шко ль-
ны буфéт

Tue(s). (пісьмовае скар. ад Tuesday) аўто рак
Tuesday  n. аўто рак
tuft  n. 1. пук, пучо к (травы); чуб, чубо к 

(валасоў); баро дка клінко м, эспаньёлка 2. ку -
па (дрэў, кустоў)

tug1  n. 1. рыво к; give a tug at smth. па-
цягну  ць за што-н. 2. букс р, букс рнае су дна

tug2  v. 1. (at/on) ту заць, то ргаць (за); tug at 
smb.’s sleeve ту заць каго -н. за рука ў 2. браць 
на букс р

tug of love  n. BrE, infml спрэ чка з-за 
дзяце й (паміж бацькамі, якія разышліся; па-
між роднымі і прыёмнымі бацькамі)

tug of war  n. пераця гванне кана та; 
про ба сіл

tuition  n. fml навуча нне; have private 
tuition браць прыва тныя ўро кі; tuition fees 
пла та за навуча  нне

tulip  n. цюльпа н
tulle  n. цюль
tumble1  n. 1. падзе нне; have/take a nas-

tу tumble мо цна сту кнуцца 2. беспара дак, 
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бязла ддзе; балага н, вэ рхал; in a tum ble у бес-
пара дку

tumble2  v. 1. па даць, вал цца; tumble 
off a bicycle звал цца з веласіпе  да 2. пера-
ку  льваць; пераку львацца 3. к дацца; tumble 
into bed зава львацца спаць 4. стварa ць бес-
пара дак, балага н ♦ tumble to smb./smth. BrE, 
infml разга дваць каго -н./што-н.; Do you tum-
ble to it? Ты разумееш?
tumble down  phr.v. 1. зва ль-
вацца, па даць 2. разва львацца, ператвара цца 
ў ру ны; The walls came tumbling down. Сце-
ны рассыпаліся ўшчэнт.

tumbledown  adj. паўразбу раны, паў-
разва лены; занядба ны; а tumbledown house 
паўразбу раны дом

tumble-dryer  n. бараба нная су-
шы лка

tumbler  n. 1. ке ліх для віна ; высо кая 
шкля нка 2. dated акраба т 3. неваля йка (цацка)

tumbleweed  n. bot. перакац -по ле
tumescent  adj. med. успу  хлы, рас-

пу  хлы
tummy  n. infml жыво т, жыво цік; I have 

(a) tummy-ache. У мяне баліць жывоцік.
tumor  AmE = tumour
tumour  n. med. пухл на, a cancerous 

tumour ра кавая пухл на; a malignant/benign 
tumour злая касная/ дабрая касная пухл на

tumult  n. fml 1. сумятня ; мітусня , вэ р-
хал; шум; the tumult of the storm завыва нне 
бу ры; The fi re caused a tumult in the theatre. 
Пажар выклікаў паніку ў тэатры. 2. мо цнае 
хвалява нне; разгу бленасць; вы бух (пачуц-
цяў); His mind was in (a) tumult. Ён быў зусім 
разгублены.

tumultuous  adj. 1. расхвалява ны, 
устурбава ны; неспако йны 2. гаварк ; шу мны, 
бу рны; a tumultuous reception гара чы пры-
ём; tumultuous waves бурл выя хва лі

tumulus  n. лацін. (pl. tumuli) на -
сып; мо гільнік, курга н

tun  n. 1. dated вял кая бо чка, цэ бар 2. ме -
ра ёмкасці (252 галоны)

tuna  n. (pl. tuna or tunas) туне ц (рыба)
tundra  n. ту  ндра; а tundra wolf арк-

ты  чны воўк
tune1  n. маты ў, мело дыя; а catchy tune 

лёгка запаміна льны маты ў; а commonplace 
tune  зае зджаны маты ў ♦ in/out of tune у лад; 
у зго дзе/не ў лад; не ў зго  дзе; change one’s 
tune запе ць на  ншы лад; загавары  ць іна кш; 
to the tune infml: He was fi ned to the tune of 
$200. Яго аштрафавалі на 200 дoлaраў.

tune2  v. настро йваць (музычныя інстру-
мeнты); інтанава ць
tune in  phr.v. (to) настро йваць (ра-
дыё); настро йвацца (на што-н.)
tune up phr.v. настро йваць (музыч-
ныя інструмeнты)

tuneful  adj. музыка льны; мелады чны, 
гарман чны; а tuneful ear музыка льны слых

tuneless  adj. немелады чны; бязгу чны; 
а tuneless voice глух  го лас

tuner  n. 1. настро  йшчык (музычных ін-
струментаў) 2. пераключа льнік кана лаў (у тэ-
левізары)

tune-up  n. 1. настро  йка (прыёмніка, 
музычнага інструмента) 2. sport разм нка

tunic  n. 1. к цель, мундз р 2. тун ка 
3. блу зка (звычайна без рукавoў)

tunnel1  n. тунэ ль, падзе мны ход; drive a 
tunnel праклада ць тунэ ль

tunnel2  v. праклада ць тунэ ль; tunnel one’s 
way through the snow прабіра цца па сне зе

tunnel vision  n. 1. med. рэ зка зву -
жанае по ле зро ку 2. ву зкі кругагля д, абме жа-
ва насць

tuppence  n. BrE, infml = twopence
turban  n. 1. турба н, чалма  2. жано чы 

капялюш без палёў
turbid  adj. 1. fml му тны, каламу  тны; 

а turbid river му тная рэ чка 2. заблы таны, 
тума нны, цьмя ны; turbid thoughts цьмя ныя 
ду мкі

turbine  n. турб на; а water turbine 
гідраўл чная турб на

turbojet  n. турбарэакты ўны ру хав к
turbot  n. zool. (pl. turbot or turbots) па л-

тус
turbulence  n. 1. непако рлівасць; 

political turbulence паліты чныя хвалява нні 
2. бу рнасць (вады); atmospheric turbulence 
атмасфе рная турбуле нтнасць

turbulent  adj. 1. бу рны (пра хвалі, 
паветра) 2. буя ны, непако рны; неспако йны, 
няўры  мслівы; а turbulent cha racter неспа-
ко  йны хара ктар

tureen  n. супава я м ска; су пнік, су пніца
turf  n. (pl. turfs or turves) 1. дзірва н; дзё-

ран 2. торф; брыке т; turf moor тарфя нік 3. the 
turf скакавы  спорт, ска чкі; 4. infml тэрыто -
рыя (чыя -н.); It’s my turf. Гэта мая тэрыторыя.

turgid  adj. fml. 1. пампе зны, напы ш-
лівы (пра стыль) 2. набра  клы, апу  хлы, рас-
пу х лы, набу хлы; turgid buds набу хлыя пупы ш-
кі; turgid prose напы шлівая про за

Turk  n. ту рак; турча нка; the Turks ту ркі
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turkey  n. 1. zool. інды к; інды чка  2. AmE,  
fml туп ца; нiкчэ  мнасць ♦ talk turkey infml 
гавары ць шчы ра, без х трыкаў

Тurkey carpet  n. турэ  цкі кіл м, 
дыва н

-  n. інды к ♦ swollen like a 
turkey-cock надзьму ты як інды к

Turkish1  n. турэ  цкая мо ва
Turkish2  adj. турэ цкі; the Turkish Em-

pi re Асма нская імпе рыя
Turkish bath  n. турэ цкая ла зня
Turkish coffee  n. ка ва па-турэ  цку
Turkish towel  n. махро вы ручн к
Turkman  n. (pl. -men) туркме н
Turkmenian¹  n. туркме нская мо ва
Turkmenian²  adj. туркме нскi
turmoil  n. шум, мітусня  , сумятня , бе-

ган на; racial turmoil ра савыя хвалява нні
turn1  n. 1. паваро т; абаро т; a turn in the 

road паваро т даро гі; the turn of a wheel аба-
ро т ко ла 2. зме на напра мку, паваро тны 
пункт; а turn for the better зме на да ле пшага 
3. чарга  4. чарго вы ну мар у прагра ме; вы хад 
на сцэ ну 5.  infml нерво вы шок ♦ at every 
turn на ко жным кро ку; at the turn of the 
century на пача тку стаго ддзя; by turns/in 
turn па чарзе ; done to a turn BrE падсма жа-
ны ў са мы раз; do smth. a good/bad turn 
зраб ць каму -н. до брую/ке пскую паслу гу; ne-
ver do a hand’s turn не варухну ць па льцам, 
сядзе ць скла ўшы ру кі; one good turn deser-
ves another за ла ску ла скай, аддзя чваць за 
паслу гу паслу гай; take a turn for the worse 
паго ршваць, станав  цца го ршым; take turns 
to do smth. раб ць што-н. па чарзе 

turn2  v. 1. паваро чваць; паваро чвацца; пе-
раваро чваць; пераваро чвацца; turn inside out 
вываро чваць навы варат, вываро чвацца навы -
варат; turn the corners of the page загіна ць/ 
загіба ць старо  нкі; turn upside down пера ва-
ро чваць дагары  нага мі; It turns my stomach. 
Мне моташна.  2. накіро ўваць; накіро ўвацца;  
змяня ць напра мак; turn right паваро чваць 
напра ва; turn to politics пачына ць займа цца 
пал тыкай; turn one’s attention (to) звярта ць 
чыю -н. ува гу (на); turn one’s hand to smth. 
бра цца за што-н.; turn one’s steps накіро ў-
вацца 3. ператвара ць; ператвара цца; ста на в ц-
ца; turn pale збяле ць; turn sour ск с нуць; 
сква сіць (малако); He’s turned forty. Яму пе-
раваліла за сорак. 4. : turn smb.’s head круц ць 
каму -н. галаву  ♦ turn (smb.) against smb./
smth. настро йваць (каго -н.) су праць каго -н./

ча го -н.; паўстава ць су праць каго -н./чаго  -н.; 
as things turned out як аказа лася
turn away  phr.v. 1. адваро чваць; 
адваро чвацца 2. праганя ць, выганя ць; зваль-
ня ць
turn back phr.v. 1. паваро чваць 
наза д, варо чацца 2. праганя ць 3. адваро ч-
ваць, адгіна ць, адгіба ць (старонкі) 4. пераво- 
дзіць наза д (стрэлку гадз нніка); We cannot 
turn the clock back. Час не павернеш назад.
turn down phr.v. 1. змянша ць, па-
мянша  ць, убаўля  ць (газ, гучнасць) 2. адхі-
ля  ць, адмаўля ць, не прыма ць; I was turned 
down for the job. Мяне не ўзялі на работу.
turn in phr.v. 1. infml адпраўля цца на 
бакаву ю (спаць) 2. : take smb. in здаць каго -н. 
у пал цыю 3. : take smth. in аддава ць наза д, 
вярну ць што-н.
turn off phr.v. 1. выключа ць; за кры-
ва ць (кран) 2. зваро чваць (з даро гі) 3. infml 
выкліка ць, адчува ць аг ду
turn on phr.v. запа льваць, уключа ць 
(святло, радыё); She turned on all her charm. 
Яна пусціла ў ход усе свае чары.
turn out phr.v. 1. тушы  ць, выклю-
ча  ць (святло) 2. выганя ць (на вуліцу) 3. вы-
пуска ць, вырабля ць праду кцыю 4. ака звацца, 
выяўля цца; as it turns out як ча ста быва е 
5. станав цца; After a wet morning it turned out 
a fi ne day. Пасля дажджлівай раніцы выдаўся 
добры дзень.
turn over phr.v. 1. пераваро чваць; 
пераваро чвацца; пераку  льваць; пераку ль вац-
ца 2. абду мваць, разгляда ць 3. перадава ць 
(у паліцыю)
turn round phr.v. паваро чвацца, 
абаро чвацца
turn up phr.v. 1. знахо дзіць, ад кры-
ва ць; выко пваць 2. з’яўля цца (нечакана) 
3. уз німа ць, падніма ць; уздыма ць, падыма ць 
угару ; Don’t turn your nose up at the offer. Не 
адварочвай нос ад прапановы. 4. падшыва ць, 
падкла дваць (сукенку, спадніцу і да т.п.) 
5. прыбаўля ць (газу, святла і да т.п.)

turnabout  n. паваро т; зме на паз цыі 
(у палітыцы); а sharp turnabout in prices 
 рэ з кі скачо к цэн

turnaround  n. = turnabout 
turncoat  n. derog. рэнега т, адсту пнік; 

Don’t be a turncoat! Не адступайся!; Не бі ад-
бой!

turn-down  adj. адкладны  (пра каў-
нер, кішэнь і да т.п.) 

turner  n. то кар
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turning  n. паваро т; скрыжава нне, ро с-
тань; take the second turning on the left зра-
б ць друг  паваро т нале ва

turning point  n. паваро тны пункт; 
перало м; выраша льны мо мант; кульміна цыя; 
the turning point in/of a tragedy кульміна- 
цыя траге дыі; the turning point of a disease 
перало м у хваро бе

turnip  n. рэ па; турнэ пс; turnip cabbage 
бру чка

turnkey  adj. гато вы да зда чы (аб’ект); 
а turnkey project зако нчаны прае кт

turn-off  n. бакава я даро га; He took the 
wrong turn-off. Ён не туды павярнуў.

turn-on  n. infml прые мнае хвалява нне; 
юрл васць

turnout  n. 1. збор (людзей на мітынг); 
There was a good turnout at yesterday’s mee-
ting. Учора на сходзе было даволі многа на-
роду. 2. чы стка, убо рка; The room must be 
 gi ven a good turnout. Пакой трэба добра пры-
браць. 3. мане ра, стыль апрана цца; экіпіро ў-
ка; the turnout of a sportsman касцю м спар т-
сме на

turnover  n. 1. абаро  т (капіталу) 
2. тавараабаро т 3. зме на (кадраў) 4. піро г з 
начы нкай; an apple turnover піро г з я блы-
камі

turnpike  n. AmE пла тная даро га для 
ху ткаснага тра нспарту

turnstile  n. sport турніке т
turn-up  n. BrE 1. што-н. загну тае 

(ман жэты) 2. шчасл вы вы па дак, уда ча 
3. infml нечака ны паваро т (справы)

turpentine  n. тэрпенц н, шкіпіна р; 
жыв ца

turpitude  n. fml н засць, по дласць
turquoise  n. біруза ; the turquoise of 

the heavens нябе сны блак т
turret  n. невял кая ве жа, ве жка; the tur-

rets of an  ancient castle мале нькія ве жы ста-
ражы тнага за мка

turtle  n. чарапа ха (асабліва марская) 
♦ turn turtle infml перавярну цца (пра лодку)

turtledove  n. zool. ту ркаўка, дз кі го -
луб

turtleneck  n. высо кі загну ты каўне р 
(світара), «хаму т»; св тар з так м каўняро м

turves  n. pl. → turf
tusk  n. іко л, б вень (маржа, кабана)
tussle1  n. 1. (for/over) бо йка, сва рка, ту за-

н на; They had a tussle every week. Яны сва-
рыліся кожны дзень. 2. барацьба ; a tussle 
with insomnia барацьба з бе ссанню

tussle2  v. змага цца; б цца; ту зацца; tussle 
with evil змага цца са зло м

tussock  n. ку піна; дзярн на
tut  interj ах ты!; фу ты! (выражае нецяр-

плівасць, пры красць, папрок і да т.п.)
tutelage  n. fml 1. апе ка, апяку нства; 

parental tutelage бацько  ўская апе  ка 2. наву-
ча  нне; be under the tutelage of different 
teachers вучы цца ў ро зных наста ўнікаў

tutelary  adj. fml апяку нскі; a tutelary 
authority патро н (апякун); a tutelary saint 
святы -апяку н

tutor1  n. 1. ха тні наста  ўнік, рэпеты тар; 
hire a tutor наня ць прыва тнага наста  ўніка 
2. кіраўн к гру пы студэ  нтаў (у англійскіх уні-
версітэтах); мало дшы выкла дчык вышэ  й-
шай навуча льнай устано вы (у ЗША) 3. кн га 
з інстру кцыямі; a violin tutor шко ла ігры  на 
скры пцы (назва падручніка)

tutor2  v. (in) вучы ць, навуча ць прыва т-
на; tutor smb. for an exam ры хтаваць каго -н. 
да зда чы экза менаў

tutorial  n. 1. кансульта цыя, сустрэ -
ча з кіраўніко  м навуко вай пра цы 2. навуча ль-
ны дапаможнік

tutti-frutti  n. зацукрава ныя фру к-
ты; маро жанае з фру ктамі

tut-tut  interj. вось яшчэ !; наво шта гэ -
та?; яшчэ   чаго ! (выражае папрок, неадаб-
рэн не і да т.п.)

tuxedo  n. AmE (pl. tuxedos or 
tuxedoes) смо кінг

TV  (скар. ад television) тэлев зар; тэле-
ба чанне; What’s on TV? Што ідзе па тэлеба-
чанні?

TV dinner  n.  абе д на ху ткую руку 
twaddle  n. infml, dated пустасло  ўе, бал-

батня ; talk mere twaddle пустасло  віць, не сці 
лухту 

twang1  n. 1. насаво е, гугня вае, гамза тае 
вымаўле нне; American twang насаво е вы-
маў ле нне амерыка нцаў; speak with a twang 
гугня віць 2. рэ зкі гук (напятай струны)

twang2  v. 1. звіне ць (пра напятую стру-
ну); twang (on) a guitar бры нкаць на гіта ры 
2. гугня віць, гугн ць, гамза ць, гавары ць у нос

’twas  poet. = it was
tweak1  n. : give a painful tweak мо цна 

ўшчыпну ць
tweak2  v. шчыпа ць, шчыка ць; tweak a 

child’s ears круц ць дзіця ці ву шы
twee  adj. BrE, infml, derog. шыко ўны, але  

безгусто ўны; I can’t stand those twee little 
frills. Я не магу бачыць гэтыя  безгустоўныя 
фальбонкі.
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tweed  n. твід (тканіна); wear tweeds 
нас ць тв давы касцю м

tweedy  adj. 1. тв давы; a tweedy jacket 
тв давы пінжа к; 2. infml апра нуты ў тв давы 
касцю м; There were a lot of tweedy farmers 
there. Там было многа фермераў у твідавых 
касцюмах.

tweet1  n. шчабята нне; цыры канне, цвы р-
канне

tweet2  v. шчабята ць; цвы ркаць, цыры каць
tweeter  n. невял кі рэпраду  ктар для 

перада чы высо кага то ну
tweezers  n. pl. пінцэ  т, шчы пчыкі
twelfth1  n. двана ццатая ча стка
twelfth2  num. двана ццаты
Twelfth Night  n. the Twelfth Night 

eccl. пярэ дадзень Вадо хрышча
twelve  num, n. двана ццаць; the Twelve 

eccl. двана ццаць апо сталаў
twentieth1  n. (адна ) двацца тая ча стка
twentieth2  num. двацца ты
twenty  num., n. два ццаць, двацца тка 

♦ twenty and twenty times ты сячу разо ў; без 
канца , бяско нца; in the twenties ва ўзро сце 
пасля  дваццац 

twerp  n. infml, dated грубія н, хам; пра-
хво ст, прайдзісве  т

twice  adv. дво йчы, два разы ; twice in a 
lifetime дво йчы ў жыцц ; twice as much 
 уд вая  больш, удвайне ; think twice about smth./
doing smth. до  бра паду  маць, перш чым зра-
б ць што-н. ♦ twice over за два разы 

twiddle1  n. 1. BrE вярчэ нне, кручэ нне; 
give smth. a twiddle пакруц ць, крутану ць 
што-н. 2. трэль, дрыжа нне го ласу

twiddle2  v. BrE вярце ць, круц ць ♦ twid-
dle one’s thumbs/fi ngers біць лы нды, б бікі

twig1  n. 1. гал нка, ду бчык,  прут; адро с-
так; willow twigs гал нкі вярбы  2. pl. twigs 
 ро згі

twig2  v. BrE, infml разга дваць, ху тка разу-
ме ць; Now I twig it. Цяпер да мяне дайшло.

twiggy  adj. 1. то нкі; сла бы; twiggy legs 
то нкія но гі 2. галіна сты; а twiggy growth 
кусто вы па раснік, за раснік, кусто ўе

twilight  n. 1. пры цeмак, суто нне; 
змяр ка нне; at twilight пры цемкам, на змярка н-
ні 2. перы яд заняпа ду; кане ц, скон, схіл; in 
the twilight of life у канцы  жыцця ; the twi-
light of the Empire заняпа д імпе рыі

twilight blue  adj. све тлы фіяле -
тава-блак тны (колер); зеленава та-блак тны 
(колер)

twilight sleep  n. med. паўсо н; 
непрыто мны стан

twilit  adj., lit. змро чны, цьмяны
twin1  n. 1. pl. twins двайня ты, блізня ты, 

блізнюк  2. па рная рэч 3. pl. astron. the Twins 
Блізня ты (сузор’е) 4. pl. astrol. the Twins 
Блізня ты (знак задыяка; чалавек, які нара-
дзіўся пад гэтым знакам)

twin2  v. 1. аб’ядно ўваць, злуча ць; быць 
блізнюко м; He twins with me. Ён мой бліз-
нюк. 2. парадн ць; Мinsk is twinned with 
Nottingham. Мінск – горад-пабрацім Нотын-
гема.

twin beds  n. pl. два аднаспа льныя 
ло жкі (у адным пакоі)

twine1  n. шнуро к; шпага т; ссука ная н тка
twine2  v. 1. віць; в цца 2. звіва ць, ссу к-

ваць; twine threads into a rope скру чваць н т-
кі ў вяро ўку; twine a wreath пле сці вяно к 
3. абвіва ць; абвіва цца; The ivy twined round 
the tree. Плюшч абвіваў дрэва.

twinge  n. 1. пры ступ рэ зкага бо лю 2. па-
ку ты, згрызо та (дакору, сумлення і да т.п.); 
а twinge of guilt паку тлівае ўсведамле нне сва-
ёй віны;  twinges of consience му кі сум ле ння

twinkle1  n. 1. міга нне, мігаце нне, міг-
це нне; зіхаце нне; the twinkle of the stars мі-
га це нне зо рак 2.  скарка, бляск (гумару, ра-
дасці і да т.п.); а humorous twinkle in smb.’s 
eyes іскры нкі гу мару ў чы х-н. вача х

twinkle2  v. бліскаце  ць, зіхаце  ць, міга-
це  ць, мігце ць; Her eyes twinkled with merri-
ment. Яе вочы зіхацелі ад весялосці.

twinkling  n. мірг ♦ in the twinkling 
of an eye м гам, у адз н мо мант

twinset  n. BrE двайны  кампле кт, дво й-
ка (кардыган і джэмпер)

twin town  n. го рад-пабрац м
twirl1  n. 1. в хар; а twirl of dust віху ра 

пы лу; do a twirl вярце цца, кружы цца 2. ві-
хо р; ку дзер, завіто  к, завіту шка

twirl2  v. 1. кружы  ць; кружы  цца 2. вяр-
це  ць; вярце цца; I watched the dancer twirling 
on the stage. Я назіраў, як балерына кружыла-
ся па сцэне. 3. завіва ць, закру чваць (вусы, ва-
ласы)

twist1  n. 1. выгіба нне, перакру чванне; 
ска жэ нне; give a twist скру чваць 2. вяро ўка, 
шнуро к 3. вы гіб, вы гін; паваро т; вы віх; а 
twist of fate нечака ны паваро т лёсу; twists 
and turns дэта лі, падрабя знасці ♦ be round 
the twist infml здурне ць

twist2  v. 1. круц ць; круц цца 2. паваро ч-
ваць; пакру  чваць; twist a fооt звіхну ць нагу  
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3. скажа ць, перакру чваць ♦ twist smb.  round 
one’s little fi nger вярце ць кім-н. як хаце ць; 
twist smb.’s arm infml раб ць уц ск на ка го -н., 
прымуша ць; twist in the wind паку та ваць ад 
няпэ  ўнасці свайго   стано вішча

twister  n. infml 1. падма  ншчык; пад-
ма  ншчыца; ашука нец; ашука нка 2. ця жкая 
зага дка, галавало мка

twisty  adj. зв лісты, пакруча сты (пра 
да рогу, рэчку і да т.п.)

twit1  n. infml, derog. крэц н, ёлупень; ду -
рань, дурн ца

twit2  v. dated (about/with) папрака ць; 
пад сме йвацца, кпіць; дражн ць

twitch1  n. 1. су тарга, канву льсія 2. ры-
во к, рэ зкі рух, ту занне; give a twitch тузану ць

twitch2  v. 1. (at) то ргаць (за); то ргацца 
2. ту заць; ту  зацца; twitch smb.’s sleeve туза-
ну ць каго -н. за рука ў

twitter1  n. 1. шчабята нне, шчэ  бет (пту-
шак); балбатня  2. infml хвалява нне, узбу джа-
насць; set smb. in a twitter давадз ць каго -н. 
да нерво васці, уво дзіць каго -н. ва ўзбу  джаны 
стан

twitter2  v. 1. шчабята ць; цы ркаць, цвы р-
каць 2. балбата ць (нервова); Stop twitterng! 
Хопіць балбатаць!

twittery  adj. infml нерво вы, усхвалява ны
two  num., n. два, дво йка; double two дзве 

дво йкі ♦ in two папала м, напала м; by/in twos 
па рамі; put two and two together лаг чна ду -
маць; даду мвацца; two sides of the same coin 
два бак аднаго  медаля 

two-bit  adj. infml ніку ды не ва рты; It is 
a two-bit fi lm. Грош цана гэтаму фільму.

two-dimensional  adj. 1. двухме р-
ны, пло скі 2. невыра зны, неглыбо кі; a two-
di mensional image павярхо ўна ап саны во- 
браз

two-edged  adj. 1. во стры з або двух 
бако ў (меч) 2. двухсэ нсавы, двухсэнсо ўны; 
а two-edged policy двайна я пал тыка

two-faced  adj. двухабл чны, двуду ш-
ны; крываду шны

twofold  adv. fml удвая , удвайне ; kind-
ness returned twofold дабро , ве рнутае ў двай-
ны м паме ры

two-hour  adj. двухгадз нны
twopence  n. мане та ў два пе нсы; It’s 

not worth twopence. Яму грош цана. ♦ not to 
care/to give a twopence ста віцца абыя кава

twopenny  adj. : а twopenny stamp ма р-
ка ко штам у два пе нсы

twopenny-halfpenny  adj. infml 
нікчэ мны, дрэ нны, капе ечны; а twopenny-
halfpenny squabble сва рка з-за капе йкі

two-piece  n. : а two-piece suit гарніту р 
з дзвюх ча стак, касцю м-дво йка

two-ply  adj. двайны ; з двух пласто  ў, з 
дзвюх н так, з дзвюх сто лак

two-seater  n. двухме сны аўтамаб ль 
або  самалёт

twosome  n. па ра, па рачка; па рны та нец
two-time  v. infml падма нваць, ашу к-

ваць; быць няве рным (жонцы, мужу)
two-timer  n. infml 1. няве рны муж, 

ня ве рная жо нка 2. падма ншчык; падма н-
шчыца; ашука нец; ашука нка

two-tone  adj. двухкаляро вы, двухко -
лерны; а two-tone car машы на ў двух ко лерах

two-way  adj. двухбако вы; two-way 
traf fi c двухбако вы рух; а two-way street ву лі-
ца з двухбако вым ру хам; а two-way radio 
пры ёмнік і перада тчык (радыё), ра цыя

tycoon  n. infml прамысло  вы або   фі-
на  н савы магна т

type1  n. 1. тып, тыпо вы пры клад або   
прад стаўн к (чаго-н.); true to type тыпо вы, 
характэ рны 2. разнав днасць; types of speech 
в ды маўле ння; people of every type усе  лю -
дзі, уся кі чалаве к 3. род, клас, гру па; а blood 
type гру па крыв ; men of the Nordic type лю -
дзі нарды чнага ты пу 4. шрыфт; black/bold 
type тлу сты шры фт; Italiс type курс ў; in 
 ty pe у набо ры; set smth. in type набіра ць 
што-н.; print in large type друкава ць буйны м 
шры ф там

type2  v. 1. друкава ць, піса ць на машы нцы 
2. групава ць, класіфікава ць

typecast  v. (typecast) падбіра ць ак-
цёраў на ро лі паво дле пры нцыпу тыпа ж нас-
ці; typecast an actor as a killer дава ць акцёру 
ро лю к лера

typeface  n. гарніту ра (шрыфта)
typescript  n. машынап сны тэкст; 

typescript requirements патрабава нні да афар м-
ле ння ру капісу

typesetter  n. набо ршчык
typesetting  n. тыпагра фскі набо р; 

а typesetting machine набо рная машы на
typewriter  n. друкава льная машы нка
typewritten  adj. надрукава ны на ма-

шы нцы, машынап сны
typhoid  n. med. тыф
typhoid fever  n. med. брушны  тыф; 

typhoid epidemic эпідэ мія брушно га ты фу
typhoon  n. тайфу н
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typhus  n. med. сыпны  тыф
typical  adj. 1. тыпо вы; а typical Scots-

man тыпо вы шатла ндзец 2. (of) характэ рны 
(для); It is typical of him to forget. Яму ўлас-
ціва забывацца на ўсё; in a typical way/
manner тыпо ва, характэ  рна

typically  adv. тыпо ва, характэ  рна; ty-
pi cally Belarusian tolerance тыпо ва белару с-
кая талера нтнасць; Typically, she’s forgotten 
her keys again. Як заўжды, яна зноў забылася 
на свае ключы.

typify  v. 1. служы ць тыпо вым пры к ла-
дам; сімвалізава ць; They strikingly typify the 
spirit of their time. Яны – яркія выразнікі духу 
свайго часу. 2. быць право бразам, прата ты пам

typist  n. машын стка
typographer  n. 1. набо ршчык 2. дру-

ка р
typographic(al) () adj. тыпагра ф-

с кі; друка рскі; а typographic error памы лка 
дру ку

typography  n. 1. друка рства; кніга-
друкава нне 2. афармле нне (кнігі, часопіса і 
да т.п.); show a high standard of typography 
пака зваць высо кі клас афармле  ння

tyranical  adj. тыран чны, дэспаты чны
tyrаnize, BrE -ise  n. (over) быць ты ра -

нам, тыра ніць; му  чыць; катава ць; tyrаn ize 
(over) one’s family быць тыра нам у сям’ 

tyranny  n. 1. тыран я, дэспаты зм 2. ты-
ра нства, лю тасць

tyrant  n. тыра н, дэ спат; а petty ty r-
ant самаду р; play the tyrant быць тыра нам, 
тыра нстваваць

tyre  n. шы на; а burst/fl at/punctured tyre 
спу шчаная шы на; а spare tyre запасна я шы -
на; а tyre tube ка мера; a tyre pump/infl ator 
по мпа для шын

tyro1  n. навічо к, пачатко вец; а tyro 
member но вы ся бар (суполкі)

tyro2  n. = tiro
tzar  n. = tsar
tzardom  n. = tsardom
tzarevich  n. = tsarevich
tzarina  n.= tsarina
tzarism  n. = tsarism

Uu
U, u  n. 21-я літара англійскага алфавіта
U  (скар. ад universal) універса льны (пра 

фільмы); U fi lms ф льмы для людзе й любо га 
ўзро сту

UAE  (скар. ад United Arab Emirates) 
AAЭ, Аб’ядна ныя Ара бскія Эміра ты

UCAS  (скар. ад Universities and Col-
leges Admissions Service) кам сія па разгля ду 
зая ў ва ўніверсітэ  ты і кале джы Брыта ніі

ubiquitous  adj. fml усюды сны
udder  n. вы мя
UEFA  (скар. ад Union of European 

Foot ball Associations) УЕФА, Аб’ядна ная еўра-
пе йская футбо льная асацыя цыя

UFO  (скар. ад Unidentifi ed 
Fly ing Object) НЛА, неапазна ны лята ючы 
аб’е кт 

ugh  interj. (ужываецца для выражэння 
агіды) фу!, фэ! (ужываецца для выражэння 
непрыемных пачуццяў) брр!, ах! Ugh, it’s cold! 
Брр, холадна!

Ugli  n. bot. а глі, яма йскі гібры д грэй п-
фру та, апельс на і мандары на

uglinеss  n. бры дкасць, аг днасць; не-
пры го жы вы гляд; пачва рнасць

ugly  adj. 1. непрыго жы, бры дкі; grow 
ugly пабрыдчэ ць 2. непрые мны; аг дны, пач-
ва рны, мярзо тны; ugly news ке пскія нав ны 
♦ ugly as sin страшэ нны як смяро тны грэх; 
an ugly customer infml паску дны тып; an 
ugly duckling га дкае качаня  (якое вырасла і 
стала лебедзем)

UHF  (скар. ад ultra-high frequ en-
cy) УВЧ, ультравысо кая частата  (пра радыё)

UHT  BrE (скар. ад ultra heat treat-
ment) награва нне да ве льмі высо  кай тэмпе-
рату ры

UK  (скар. ад United Kingdom (of Gre at 
Britain and Northern Ireland) Аб’ядна нае 
Карале ўства (Вялікабрыта ніі і Паўно  чнай 
Ірла ндыі)

Ukrainian1  n. 1. укра нец; укра  н-
ка; the Ukrainians укра нцы 2. укра нская 
 мо ва

Ukrainian2  adj. укра нскі
ulcer  п. med. я зва; a stomach ulcer я зва 

стра ўніка
ulcerate  v. med. загніва ць; гна цца
ulcerous  adj. я звавы; an ulcerous per-

son я звеннік; хво  ры на я зву
ulster  n. до ўгае свабо днае паліто , аль-

стэ  р
ulterior  adj. уто ены; (па)тае мны, 

скры ты (матыў, мэта і да т.п.)
ultimate1  n. канчатко вы вы нік; мяжа ; 

the ultimate (in smth.) infml мяжа  (чаго -н.)
ultimate2  adj. 1. апо шні, канчатко вы; 

my ultimate aim мая  канчатко вая мэ та 2. га-
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ло ўны, пе ршасны; грунто ўны; ultimate truth 
элемента рная  сціна,   сціна ў апо шняй інста н-
цыі;  the ultimate cause першапрычы на 3. най-
вышэ йшы; найле пшы; найго ршы

ultimately  adv. у рэ шце рэшт, урэ  ш-
це; нарэ шце; у канчатко вым вы ніку; Ultimа-
tely they became friends again. У рэшце рэшт 
яны зноў сталі сябрамі.

ultimatum  n. (pl. ultimatums or 
ultimata) ультыма тум; deliver an ultimatum 
to a country паста віць кра не ўльтыма тум

ultramarine  adj. 1. ультрамары на-
вы 2. цёмна-с ні

ultrasonic  adj. ультрагукавы , звыш-
гукавы 

ultrаsound  n. ультрагу к; ultrа-
sound therapy ультрагукава я тэрап я

ultraviolet  adj. phys. ультрафіяле -
тавы (пра промні); an ultraviolet lamp ква р-
цавая ля мпа

ululate  v. lit. выць; пла каць наўзры д, 
рыда ць; галас ць

um  interj. гм! (выражае сумненне)
umber1  n. у мбрa (фарба); burnt umbra 

палёная у мбра
umber2  adj. цёмна-кары чневы, цёмна-

руды 
umbilical cord  n. anat. пупав на
umbrage  n. : ♦ take umbrage (at) fml 

кры ўдзіцца (на каго-н.)
umbrella  n. 1. парасо н; put up/take 

down an umbrella раскрыва ць/скла дваць па ра-
со н 2. прыкрыццё, укрыццё, схо вішча; шы рма

umlaut  n. ling. умля ўт, чаргава нне 
гало сных

umpire  n. 1. суддзя  (у тэнісе, крыке-
це і да т.п.) 2. пасярэ  днік; траце йскі суддзя , 
арб тр

umpteen  adj. infml шматл кі, незлічо- 
ны; have umpteen reasons for doing smth. 
мець ты сячу прычы н, каб зраб ць што-н.

umpteenth  adj. infml э нны (пра 
коль касць); For the umpteenth time I tell you 
I don’t know. У cоты раз я гавару табе, што не 
ведаю.

UN  (скар. ад United Nations) ААН, 
Арганіза цыя Аб’ядна ных На цый 

unabashed  adj. fml як  не разгуб  ўся, 
не збянтэ  жыўся; stick unabashed to one’s 
opinion цвёрда стая ць на сва м

unabated  adj. fml нязме нны; не ас-
ла бны; For three days the storm continued una-
bated. Бура не сціхала на працягу трох дзён.

unable  adj. няздо льны; be unable не 
магчы , не мець магчы масці; I’m unable to 
walk. Я не магу ісці.

unabridged  adj. по ўны, нескаро -
ча ны, без купю р (пра літаратурны твор)

unacceptable  adj. непрыма льны; 
unacceptable terms умо вы, як я немагчы ма 
прыня ць

unaccompanied  adj. fml (by, 
with) без суправаджэ ння; без акампанеме  н-
ту; She goes to parties unaccompanied. Яна 
ходзіць на вечарыны адна.

unaccountable  adj. fml 1. не зра-
зумелы, невытлумача льны; дз ўны; For some 
unac countable reason, the letter never arrived. 
Невядома чаму, але ліст не атрымалі. 2. не-
адка зны, безадка зны

unaccounted for  adj. 1. няўл- 
чаны 2. няя сны, нявы тлумачаны; His disap-
pearance is unaccounted for. Яго знікненне не-
зразумелае.

unaccustomed  adj. 1. fml непры-
вы чны; непрызвыча ены; I am unaccustomed 
to his manners. Я не прывык да яго манер. 
2. незвыча йны; his unaccustomed silence 
нязвы клае для яго  маўча нне

unacknowledged  adj. непрызна -
ны; аn unacknowledged master of his craft 
непрызна ны ма йстар сваёй спра вы

unadulterated  adj. 1. чы сты; 
неразме шаны 2. по ўны; unadulterated non-
sense по ўная лухта 

unadventurous  adj. нясме лы; 
непрадпрые млівы

unaffected  adj. 1. некрану ты, не-
чапа ны 2. шчы ры, про сты; натура льны; with 
uneffected pleasure са шчы рым задавальне н-
нем

unaided  adj. як  не ма е дапамо гі; He 
can now walk unaided. Ён цяпер можа хадзіць 
без дапамогі.

unalloyed  adj. fml чы сты, шчы ры; 
unalloyed joy шчы рая ра дасць

unambiguous  adj. недвухсэн-
со  ўны, дакла дна вы ражаны; an unambiguous 
statement адназна чнае сцвярджэ  нне

unanimity  n. fml аднагало снасць, 
аднаду шнасць; аднаду  мства

unanimous  adj. аднаду шны; ад-
на гало сны; by a unanimous vote аднагало сна

unanswerable  adj. 1. бясспрэ  чны, 
неабве ржны; an unanswerable argument 
бясспрэ чны до вад 2. як  не ма е адка зу
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unapproachable  adj. недасту п-
ны, непрыве тлівы; некампане йскі 

unapt  adj. неадпаве дны; няўме лы; ня-
здо льны; unapt at games няспры тны ў гу ль-
нях

unarmed  adj. няўзбро ены, бяззбро й-
ны

unashamed  adj. бессаро мны, наха б-
ны;  несумле нны; be unashamed of doing 
smth. не саро мецца раб ць што-н.

unasked  adj. нязва ны; незапро шаны; 
аn unasked guest няпро шаны госць; She ca me 
to the party unasked. Яна прыйшла на вечары-
ну без запрашэння.

unasked-for  adj. добраахво тны; 
unas ked-for contributions добраахво тныя 
ўнёскі

unassailable  adj. fml непрысту п-
ны; бясспрэ чны (пра довад); His reputation is 
unassailable. Яго рэпутацыя бездакорная.

unassuming  adj. сц плы, непа-
трабава льны; an unassuming manner сц п-
лая мане ра

unattached  adj. 1. нежана  ты; неза-
му  жняя; незару чаны; незару чаная 2. свабо д-
ны, непрывя заны; непрымацава  ны

unattainable  adj. недасяга льны, 
не дася жны; аn unattainable ideal недася жны 
ідэа л

unattended  adj. пак нуты без до -
гляду, без назіра ння; leave one’s luggage 
unattended пак нуць бага ж без нагля ду; The 
patient remained unattended to. На хворага ні-
хто не звяртаў увагі.

unauthorized, BrE -ised  adj. 
несанкцыянава ны, недазво лены; unautho ri-
zed access несанкцыянава ны до ступ

unavailable  adj. яко га няма  або  
 не ль га даста ць; The book is unavailable in the 
library at the moment. Гэтай кнігі цяпер няма 
ў бібліятэцы.

unavailing  adj. fml бескары сны; ма р-
ны, дарэ мны; unavailing efforts ма рныя на-
мага нні

unavoidable  adj. непазбе жны; 
unavoidable duties непазбе жныя абавя зкі

unavoidablу  adv. неміну  ча, няў-
х льна, непазбе жна

unaware  adj. : be unaware (of smth.) 
не ве даць, не ўсведамля  ць (чаго -н.); be not 
una ware (of smth.) падазрава ць (што-н.)

unawares  adv. 1. нечака на, рапто ў-
на; знячэ ўку, зняна цку 2. незнаро к; catch/

take smb. unawares заспе  ць каго  -н. неспа-
дзе  ўкі/ неспадзява на

unbalance  v. 1. паруша ць раўнава -
гу, выво дзіць з раўнава гі 2. разбалансо ўваць

unbalanced  adj 1. няўсто йлівы 
(пра псіхіку); неўраўнава жаны 2. незба лан-
сава ны; an unbalanced diet незбалансава ная 
дые та

unbar  v. 1. здыма ць запо ры, за сaўкі; ад-
чыня ць (дзверы) 2. здыма ць забаро ну

unbearable  adj. нязно сны, невыно с-
ны, нясце рпны; unbearable conditions нязно с-
ныя ўмо вы

unbearably  adv. нязно сна, нясце р п-
на; It’s unbearably hot. Стаіць нясцерпная 
спёка.

unbeatable  adj. неперамо  жны; не-
дася жны; unbeatable value ідэа льная кашто ў-
насць

unbeaten  adj. непераўзы дзены (у спор-
це); неперамо жны; аn unbeaten record непе-
рася гнуты рэко рд

unbecoming  adj. fml 1. як  не па-
су е (пра вопратку) 2. непрысто йны (пра па-
водзіны)

unbelief  n. fml няве р’е; скептыцы зм
unbelievable  adj. невераго дны, дз ў-

ны; The cold was  unbelievable. Было невера-
годна холадна.

unbeliever  n. fml няве руючы; ске п-
тык

unbend  v. (unbent) 1. разгіба ць; раз-
гіба цца; разгіна ць; разгіна цца 2. выпро ст-
ваць, выпро  ствацца; выраўно  ўваць, выраў-
но  ўвацца 3. расслабля цца; unbend the mind 
даць адпачы нак галаве 

unbending  adj. няўмо льны; непах с-
ны; аn unbending will жале зная во ля

unbent  past, p.p. → unbend
unbias(s)ed  adj. непрадузя ты; аn 

unbias(s)ed observer аб’екты ўны назіра льнік
unbidden  adj. lit. няпро шаны, нязва ны; 

unbidden guests нязва ныя го сці; unbidden 
tears няпро шаныя слёзы

unbleached  adj. нябе лены; unble ac h-
ed linen нявы беленае палатно 

unblemished  adj. незапля млены, 
без зага нны, бездако рны; аn unblemished re-
pu tation бездако рная рэпута цыя

unborn  adj. (яшчэ ) не наро джаны; бу -
дучы; unborn generations насту  пныя пака-
ле  нні

unbounded  adj. fml бязме жны, 
бязме рны; unbounded joy бязме рная ра дасць
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unbowed  adj. lit. несагну ты, непако р-
лівы; bloody but unbowed як  пацярпе ў 
паражэ нне, але  не схіл ў галаву 

unbreakable  adj. 1. небітк  2. не-
пах сны, нязло мны; the unbreakable spirit of 
the resistance непах сны дух супрац ву

unbridled  adj. fml разбэ шчаны, рас-
пу шчаны (пра пачуцці); unbridled rage 
неўтаймава ны гнeў

unbroken  adj. 1. бесперапы нны, 
ня спы нны, безупы нны; ten hours of unbro-
ken sleep дзе сяць гадз н без про сыпу 2. непа-
б ты (рэкорд) 3. неўтаймава ны; an unbroken 
horse неаб’е зджаны конь

unbuckle  v. расшпіля ць (пас, за-
сцежку і да т.п.)

unburden  v. fml скіда ць цяжа р; un-
burden oneself адво дзіць душу ; выка звацца

unbusinesslike  adj. недзелавы ; 
непракты чны; unbusinesslike methods не-
пра к ты чныя ме тады

unbutton  v. расшп льваць; расшпіля ц-
ца (пра гузікі)

unbuttoned  adj. 1. расшп лены; 
 co me unbuttoned расшпіл цца (пра гузікі) 
2. не пасрэ дны; развя зны

uncalled-for  adj. няпро шаны; не-
дарэ чны; The remark was quite uncalled-for. 
Заўвага была зусім недарэчнай.

uncanny  adj. ненатура льны, незвыча й-
ны; аn uncanny resemblаnce дз ўнае пада-
бе  нства

uncared-for  adj. пак нуты, зак ну-
ты; занядба ны, запу шчаны (пра чалавека, 
сад і да т.п.) 

unceasing  adj. fml бесперапы нны, ня-
спы нны, безупы нны; unceasing devotion бяс-
ко нцая адда насць

unceremonious  adj. 1. фа міль-
  ярны, бесцырымо нны; unceremonious treat-
ment бесцырымо  ннае ста  ўленне 2. неафі-
цы  й ны, нефарма льны; аn unceremonious 
gathering неафіцы йная сустрэ ча

uncertain  adj. 1. (about/of) няўпэ ў-
нены; be/feel uncertain не быць упэ  ўненым, 
сум нява цца 2. пераме нлівы, ненадзе йны; un-
certain weather зме нлівае надво  р’е 3. няпэ ў-
ны; невыра зны; uncertain steps of babies ня-
пэ ўныя кро кі немаўля так ♦ in no uncertain 
terms я сна і выра зна

uncertainly  adv. няўпэ  ўнена; невы-
ра  зна; няпэ ўна; speak uncertainly гавары ць 
без (анія кай) упэ ўненасці

uncertainty  n. няўпэ ўненасць, нера-
шу часць; невыра знасць; невядо масць; life’s 
uncertainties няпэ  ўнае стано  вішча, непрад-
каза льнасць жыцця ; be in a state of uncer-
tainty сумнява цца

unchallenged  adj. як  не выкліка е 
сумне нняў; let smth. pass/go unchallenged 
прапусц ць што-н. без пярэ чанняў

unchanged  adj. нязме нны; The posi-
tion is unchanged. Становішча не змянілася.

uncharacteristic  adj. (of) не ха-
рактэ рны, нетыпо вы

uncharitable  adj. жо рсткі, немі ла-
сэ рны; прыдз рлівы; uncharitable remarks 
кры ўдныя заўва гі

uncharted  adj. 1. непазнa чаны на ка р-
це; The hill is uncharted. Гэтай гары няма на 
карце. 2. недасле даваны; the uncharted 
depths of human emotions нявы вучаныя глы-
б ні чалаве чых эмо цый

unchecked  adj. derog. незатры маны, 
нястры маны; unchecked passion неўтаймава  -
ная жарсць; unchecked power некантралю е-
мая ўла да; аn unchecked child непаслухмя -
нае дзіця , не слух

unchristian  adj. 1. нехрысція нскі; 
unchristian behaviour нехрысція нскія паво  -
дзіны 2. AmE ва рварскі, дз кі

uncivil  adj. fml гру бы; няве тлівы; 
uncivil manners гру быя мане ры

uncivilized, BrE -ised  adj. 1. не-
цы ві лізава ны, дз кі, ва рварскі 2. гру бы, не-
куль ту рны (пра чалавека)

uncle  n. дзя дзька; а maternal/paternal 
uncle дзя дзька па ма церы/ба цьку ♦ talk to 
smb. like a Dutch uncle павуча ць каго -н. па-
бацько ўску

unclean  adj. 1. fml нячы сты, бру дны 
2. неаха йны, мурза ты 3. амара льны, не пры-
сто йны; an unclean spirit злы дух, дэ  ман

Uncle Sam  n. infml 1. «дзя дзька 
Сэм», ЗША; work for Uncle Sam быць на 
дзяржа ўнай слу жбе (у ЗША) 2. амерыка нцы

Uncle Tom  n. AmE, infml, derog. здра д-
нік інтарэ саў не граў

uncoil  v. 1. размо тваць; размо твацца; 
uncoil a rope размо тваць вяро ўку 2. рас кру ч-
ваць; раскру чвацца

uncolored  AmE = uncoloured
uncoloured  adj 1. бяско лерны, бес-

каляро вы 2. непадро блены; a plain uncol-
oured tale про стая натура льная гісто рыя 

uncomfortable  adj. 1. нязру чны; 
няўту льны, некамфарта бельны, некамфо рт-
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ны 2. няёмкі; feel uncomfortable with stran-
gers адчува ць сябе  няёмка з незнаёмымі

uncomfortably  adv. 1. нязру чна, 
няёмка, няўту льна 2. трыво жна, неспако йна; 
The exams are uncomfortably close. Нас непа-
коіць, што экзамены набліжаюцца.

uncommitted  adj. (to) нязвя заны 
(чым-н.); як  не далучы ўся; uncommitted 
nations кра ны, як я не ўвахо дзяць у бло кі; 
uncommitted voters незале жныя вы бар-
шчыкі

uncommon  adj. 1. незвыча йны, рэ д-
кі; It is not uncommon. Так даволі часта бы-
вае. 2. fml надзвыча йны; uncommon likeness 
надзвыча йнае падабе нства

uncommonly  adv. fml надзвыча й-
на; uncommonly diffi cult надзвы чай цяжк 

uncomplicated  adj. несклада -
ны; незаблы таны, про сты; have an uncom-
plicated life жыць про ста

uncompromising  adj. непа-
х сны, няўмо льны; сто  йкі; бескампрам сны; 
аn uncompromising stand бескампрам сная 
паз цыя

unconcern  n. fml бесклапо тнасць, 
бестурбо тнасць; абыя кавасць, раўнаду  шша, 
незаціка ўленасць

unconcerned  adj. 1. (with) неза-
ціка ўлены, абыя  кавы; be unconcerned with 
political issues не ціка віцца нія кай пал тыкай 
2. (about/by) бесклапо тны, бестурбо тны; абы- 
я кавы; be unconcerned about the future не 
клапац цца пра бу дучае; He seemed quite un-
concerned. Яму, здае цца, было  хоць бы што.

unconditional  adj. безумо ўны, 
безагаво рачны; unconditional surrender бе-
за гаво рачная капітуля цыя; an uncondi tional 
refusal по ўная адмо ва

unconditioned  adj. psychol. бе зу-
мо ўны, абсалю тны; an unconditioned refl ex 
безумо ўны рэфле кс

unconfi rmed  adj. непацве рджа-
ны, нясцве рджаны; unconfi rmed rumours 
 чу т кі, як я не пацве рдзіліся

unconquerable  adj. неперамо ж-
ны; нязло мны, несакруша льны; an uncon-
querable will непах сная во ля

unconscionable  adj. fml празме р-
ны; take an unconscionable time doing smth. 
раб ць што-н. зана дта до ўга

unconscionably  adv. infml зана д-
та, празме рна, шмат; an unconscionably long 
time цэ лы век, цэ лая ве чнасць

unconscious1  n. the unconscious 
psychol. падсвядо мае

unconscious2  adj. 1. непрыто мны 
2. (of) несвядо мы; міжво льны, неасэнсава ны; 
He was quite unconscious of having offended 
her. Ён і не зразумеў, што пакрыўдзіў яе.

unconsciously  adv. несвядо ма, не-
наўмы сна; міжво льна

unconsciousness  n. стан непры-
то  мнасці; fall/lapse into unconsciousness 
стра ціць прыто мнасць

unconsidered  adj. fml 1. неабду -
ма ны, непраду маны; an unconsidered re-
mark непраду маная заўва га 2. пак нуты без 
ува гі, неразгле джаны; The details were left 
unconsidered. Дэталі пакінулі без разгляду.

uncontaminated  adj. не за-
бру джаны; незара жаны; uncontaminated 
water незабру джаная вада 

uncontrollable  adj. бескан-
тро  ль ны, нястры мны; uncontrollable laugh-
ter нястры мны смех; an uncontrollable child 
дзіця , яко му не льга даць ра ды; сваво льнік

uncontrolled  adj. бескантро ль-
ны, нястры мны (пра пачуцці); uncontrolled 
liberty по ўная свабо да

unconventional  adj. нетра ды-
цы йны, нешабло нны; unconventional views 
незвыча йныя по гляды

unconvinced  adj. неперакана ны; 
He remained unconvinced of his error. Яго не 
пераканалі, што ён памыляўся.

unconvincing  adj. неперакана ў-
чы (пра аргумент, доказ)

uncooked  adj. сыры , нязва раны; Eat 
plenty of uncooked vegetables. Еш шмат сырой 
гародніны.

uncork  v. адкарко ўваць
uncountable  adj. ling. незліча ль-

ны (пра назоўнік)
uncouple  v. tech. рaсчапля ць, расчэ  п-

ліваць (вагоны)
uncouth  adj. нязгра бны, нехлямя жы, 

няспры тны (пра людзей); гру бы; uncouth 
manners гру быя мане ры

uncover  v. 1. зніма ць на крыўку; ад кры-
ва ць (твар) 2. раскрыва ць, выяўля ць (план, 
злачынства, прычыну і да т.п.)

uncritical  adj. (of) некрыты чны; 
an uncritical view некрыты чны пункт гле -
джан ня

uncrossed  adj. неперакрэ  слены (чэк)
uncrowded  adj. неперапо ўнены; 

an uncrowded district маланасе лены раён
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uncrowned  adj. некаранава ны ♦ the 
uncrowned king/queen (of smth.) некаранава- 
ны каро ль/некаранава  ная карале ва (чаго -н.)

unction  n. 1. eccl. пама занне; м ра для 
пама зання 2. relig. бо ская ла ска, суцяшэ нне

unctuous  adj. fml, derog. яле йны, ліс-
л вы; unctuous assurances лісл выя запэ ўні-
ванні

uncurl  v. 1. развіва ць; развіва  цца; рас-
кру чваць; раскру чвацца (пра локаны, кудзе ры)

uncut  adj. 1. з неразрэ занымі а ркуша-
мі (пра кнігу) 2. по ўны, нескаро чаны, без 
купю р (тэкст) 3. нешліфава ны, негранёны, 
неапрацава ны (алмаз)

undamaged  adj. непапсава ны, не-
разбу раны; an undamaged reputation непа-
псава ная рэпута цыя

undated  adj. 1. недатава ны 2. не 
адзна чаны яко й-н. зна чнай падзе яй

undaunted  adj. fml бясстра шны, 
адва жны; му жны; сто йкі; Although outnum-
bered, he was undaunted. Ворагаў было мно-
га, але ён не здаваўся.

undecided  adj. 1. нявы ражаны, 
ня пэ ўны 2. нерашу чы; I’m undecided (about) 
who to vote for. Я яшчэ не вырашыла, за каго 
буду галасаваць.

undeclared  adj. 1. неабве шчаны; 
аn undeclared war неабве шчаная вайна  2. не-
задэкларава ны на мы тні (пра тавар, які пад-
лягае пошліне)

undefeated  adj. неперамо жаны; 
неразбу раны

undemanding  adj. непатраба-
ва  льны; няця  жкі; an undemanding job ня-
ця  жкая пра ца

undemonstrative  adj. стры ма-
ны (пра чалавека і яго пачуцці)

undeniable  adj. бясспрэ  чны, ві да-
во  чны; be of undeniable value мець несум-
не  н ную кашто ўнасць; а man of undeniable 
character чалаве к з выда тнай рэпута цыяй

under1  adv. ун зе, ун з; ніжэ  й; The ship 
went under. Карабель затануў.

under2  prep. 1. (у розных знач.) пад; 
under the table пад ло  жкам; under the water 
пад вадо ю; from under smth. з-пад чаго -н.; 
under lock and key пад замко м; under the 
same roof пад адны м да хам; under his very 
nose у яго  пад но сам 2. (побач з чым-н.) каля , 
пад; а village under a hill вёска пад гаро  ю 
3. (пры ўказанні на стан, умовы) пад, у, на; 
under the infl uence of smb. пад чы м-н. уплы- 

вам; under Roman rule пад ула дай Ры ма; 
work under smb. працава ць у каго -н./пад 
кіраўн цтвам каго -н.; under bad conditions у 
ке пскіх умо вах; under treatment на лячэ нні 
4. (пры ўказанні на гістарычны перыяд) за, 
над, у час, у эпо ху; under capitalism пры ка пі-
тал зме; under the Stuarts у эпо ху Сцю а ртаў 
5. (пра колькасць, узрост) ніжэ й, менш чым; 
It costs under 5 pounds. Гэта каштуе менш за 
5 фунтаў; He’s under forty. Яму пад сорак; 
He’s under age. Ён непаўналетні. 6. (перада-
ецца звычайна дзеясловам); The question is 
under discussion. Пытанне абмяркоўваецца; 
The car is under repair. Машына рамантуецца. 
♦ under one’s breath ц хім го ласам; be under 
a cloud быць у ця жкім стано вішчы; мець ке п-
скую рэпута цыю; under the sun на зямл ; на 
све це; пад со нцам

underachieve  v. працава ць або  
вучы цца не ў по ўную с лу, не дасяга ць свай-
го  ўзро ўню

underage  adj. непаўнале тні; un de-
rage drinking злоўжыва нне алкаго лем не-
паўнале тнімі

underarm  adj. 1. падпа хавы 2. sport 
нане сены зн зу (удар)

underbar  n. comput. с мвал падкрэ с-
лівання ( _ )

underbelly  n. 1. ніз жывата  2. сла бае 
ме сца; The crisis struck at the soft underbelly 
of the economy. Крызіс ударыў па слабым 
месцы эканомікі.

underbid  v. (underbid) збіва ць цану , 
прапано ўваць больш н зкую цану  (на аўк-
цыёне)

underbrush  n. AmE = undergrowth
undercarriage  n. шас  (сама-

лёта); raise/lower the undercarriage падні-
ма  ць/спуска ць шас 

undercharge1  n. надзвы чай н зкая 
цана 

undercharge2  v. (for) прас ць зал ш-
не ма ла (пра цану)

underclothes  n. pl. спо дняя бял з-
на, спо дняе

underclothing  n. fml = under-
clothes

undercoat  n. грунто ўка (пад фарбу)
undercover  adj. та йны, сакрэ тны; 

аn undercover agent та йны аге нт
undercurrent  n. 1. падво днае ця-

чэ нне, падво дная плынь 2. скры тая тэндэ н-
цыя; There was an undercurrent of opposition. 
Адчувалася скрытае супраціўленне.



undercut 697 underrate

undercut  v. (undercut) прадава ць 
танне й (у параўнанні з канкурэнтам); збіва ць 
цану ; undercut smb.’s authority падрыва ць 
чый-н. аўтарытэ т

underdeveloped  adj. dated не-
да ра звіты; слабара звіты; underdeveloped 
 co untries эканам чна слабара звітыя кра ны

underdog  n. няўда чнік; няўда чніца; 
In politics, he was a champion of the underdog. 
У палітыцы ён заўжды быў на баку слабей-
шых.

underdone  adj. недасма жаны; не-
дапе чаны; The meat was underdone and quite 
uneatable. Мяса было недасмажанае і таму 
зусім непрыдатнае для яды.

underestimate1  n. недаацэ нка
underestimate2  v. недаацэ нь-

ваць; зан зка ацэ  ньваць; You underestimated 
your opponent. Ты недаацаніў свайго апанента.

underestimation  n. = unde re-
stimate1

underfed  adj. недако рмлены; як  
 ке п ска харчу ецца, не даяда е

underfl oor  adj. як  прахо дзіць пад 
падло гаю; underfl oor heating ацяпле нне, пра-
ве дзенае пад падло  гаю

underfoot  adv. пад нага мі; trample 
underfoot затапта ць, растапта ць нага мі

undergo  v. (underwent, undergone) 
1. перано сіць (цяжкасці, пакуты і да т.п.) 
2. падвярга цца; undergo a great change мо ц-
на змян цца; He underwent an operation. Ён 
перанёс аперацыю.

undergone  p.p. → undergo
undergraduate  n. студэ нт кале- 

джа або  ўніверсітэ  та; аn undergraduate at 
Oxford студэ нт О ксфардскага ўніверсітэ  та

underground1  n. the under-
ground метро ; travel by underground е хаць 
на метро  

underground2  adj. 1. падзе мны 
2. падпо льны, та йны, нелега льны; under-
ground activities падпо льная дзе йнасць

underground3  adv. 1. пад зям-
лёю; water fl owing underground грунто выя 
во ды 2. та йна, тае мна, сакрэ тна, падпо льна; 
go underground ісц  ў падпо лле

undergrowth  n. BrE падле сак, 
драб нале ссе

underhand  adj. таямн чы, тае м-
ны; underhand methods закул сныя ме тады

underlain  p.p. → underlie
underlay  past → underlie
underlie  v. (underlay, underlain) fml 

1. ляжа ць (пад чым-н.) 2. быць асно ваю 
(тэорыі, прынцыпаў і да т.п.)

underline  v. падкрэ  сліваць; нада-
ва  ць асо бы сэнс

underling  n. derog. паднача леная асо  -
ба; дро бная со шка; the boss and his under-
lings бос са сва мі паднача ленымі

underlуing  adj. гало ўны; як  ляжы ць 
у асно ве; underlуing principles гало ўныя 
пры н цыпы; the underlying reason for the re-
fusal гало ўная прычы на для адмо вы

undermanned  adj. неўкамп лек та-
ва ны (пра штат); undermanned hospitals 
шпіта лі, у як х не хапа е персана  лу

undermentioned  adj. fml ні-
жэйзгада ны, ніжэйназва ны, ніжэйпамянёны

undermine  v. 1. падко пваць, раб ць 
падко п 2. падмыва ць (берагі) 3. падрыва ць 
(рэпутацыю, здароўе)

underneath1  n. the underneath спод 
(ніжняя частка чаго-н.)

underneath2  adv. ун зе; ун з, до лу; 
The summary is given underneath. Высновы 
прыводзяцца ніжэй.

underneath3  prep. пад; underneath 
the trees пад дрэ вамі; blood vessels just 
underneath the skin крывяно сныя сасу ды, 
як я знахо дзяцца непасрэ дна пад ску рай; 
from underneath the fl oor з-пад падло гі

undernourishment  n. недас-
тат ко вае кармле нне, недако рм; недаяда нне, 
недастатко вае харчава нне

underpaid1  past, p.p.→ underpay
underpaid2  adj. нізкаапла тны; un-

derpaid workmen рабо чыя, як м ма ла пла -
цяць або  недапла чваюць

underpants  n. pl. спо днікі, кальсо  -
ны; трусы  (мужчынскія)

underpass  n. 1. перахо д, прае зд пад 
палатно м чыгу нкі 2. падзе мны, ву лічны 
перахо д; пешахо дны тунэ ль

underpay  v. (underpaid) ве льмі н з-
ка аплo чваць, недаплo чваць, зама ла плац ць

underpin  v. 1. падво дзіць фунда мент 
(пад будынак) 2. падтры мліваць, падмацо  ў-
ваць (доказы, тэзісы і да т.п.); underpin the 
thesis with facts падмацо ўваць тэ зіс фа ктамі

underplay  v. theatre ігра ць ніжэ й 
сва х магчы масцей; выко  нваць ро лю стры -
мана

underprivileged  adj. абмежава -
ны ў права х, пазба ўлены прывіле яў, право ў; 
underpriviliged children дзе ці з бе дных 
 се м’яў 

underrate  v. недаацэ ньваць; under-
rate one’s opponent недаацэ ньваць свайго  
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апане нта; He is underrated as a writer. Яго не-
даацэньваюць як пісьменніка.

underscore  v. = underline
undersea  adj. падво дны; аn undersea 

fl eet падво дны флот; undersea oil deposits за -
лежы на фты на марск м дне

undersecretary  n. 1. наме снік 
Генера льнага сакратара  (ААН) 2. BrЕ наме с-
нік або  памо чнік мін стра; Parlia men tary 
Undersecretary of State парла мен ц кі наме с-
нік мін стра (член урада)

undersell  v. (undersold) прадава ць 
па зан жанай цане,  прадава ць танне й; un der-
sell a competitor прадава ць танне й за канку-
рэ нта

undershirt  n. AmE ма йка; спо дняя 
кашу ля

underside  n. ніз, н жняя ча стка 
(прадмета); дно

undersigned  n. fml the under-
signed: We, the undersigned, declare that ... 
Мы, падпісанты, заяўляем, што...

undersized  adj. 1. паме ншаны, не-
паўнаме рны (пра памер) 2. ка рлікавы, ніз-
каро слы; undersized portions of food по рцыі 
е жы ніжэ  й за но рму

underskirt  n. н жняя спадн ца
underslip n. чахо л суке нкі
undersold  past, p.p. → undersell
understaffed  adj. неўкамплектава -

ны (пра штат); The school is badly under staf-
fed. У школе не хапае настаўніцкіх кадраў.

understand  v. (understood) 1. ра-
зуме ць 2. ахо пліваць (розумам), уяўля ць; Try 
and understand my diffi culties. Паспрабуй 
зразумець мае цяжкасці. 3. fml пачу ць, даве -
дацца; I understand that he is in Oxford. Я чуў, 
што ён у Оксфардзе; give (smb.) to under-
stand fml даць (каму -н.) зразуме ць ♦ make 
oneself understood уме ць вы тлумачыцца; 
Can you make yourself understood in German? 
Вы можаце гаварыць па-нямецку так, каб вас 
разумелі?

understandable  adj. зразуме -
лы; His objections are understandable. Яго 
пярэчанні можна зразумець.

understanding1  n. 1. ро зум; здо ль-
насць разуме ць; інтэле кт; а man of under-
standing чалаве к з галаво ю 2. (of) разуме нне; 
He has a good understanding of economics. Ён 
добра разумее эканоміку. 3. зго  да, пагад не  н-
не, дамо ўленасць; come to/reach an un der-
standing дамо віцца 4. fml  тлумачэ нне, ін-
тэрпрэта цыя; This is my understanding of the 

affair. Я разумею гэта такім чынам. ♦ on the 
understanding that..., on this understanding 
fml пры ўмо ве, што..., пры гэ  тай умо ве

understanding2  adj 1. разу мны; 
які разуме е; understanding parents разу м-
ныя бацьк  2. чулл вы, чу лы, спага длівы; an 
understanding smile спага длівая ўсме шка

understate  v. 1. выка звацца стры -
мана, недагаво рваць; understate one’s views 
не выка зваць по ўнасцю свой пункт гле джа н-
ня 2. прымянша ць, заніжа ць; She understated 
her age on the census form. Яна прыменшыла 
свой узрост на бланку перапісу.

understatement  n. 1. стры ма-
нае выка званне; typical English understa te-
ment тыпо вая англ йская стры  манасць 2. за-
ніжэ нне, прымяншэ нне

understood  past, p.p. → understand
understudy1  n. theatrе дублёр
understudy2  v. theatre дублірава ць 

(ролю); understudy (the role of) Macbeth 
дублірава ць  ншага акцёра ў ро  лі Ма кбета

undertake  v. fml (undertook, un der-
taken) 1. браць на сябе  абавя зкі; undertake 
a responsible post заня ць адка зную паса ду 
2. руча цца; дава ць гара нтыю, абяца ць, га ран-
тава ць; He undertook to fi nish the job by Fri-
day. Ён паабяцаў скончыць працу да пятніцы.

undertaken  p.p. → undertake
undertaker  n. супрацо  ўнік паха-

ва  льнага бюро 
undertaking   1. спра ва, пачы н, 

пачына нне; а risky undertaking рызыко ўная 
спра  ва; а commercial undertaking камер-
цы  йная спра ва 2. fml абяца нне, гара нтыя; give 
a solemn undertaking дава  ць сур’ёзнае абя-
ца  нне 3.  пахава льнае бюро 

under-the-counter  adj. 1. тое, 
што прадае цца з-пад прыла ўка 2. infml не за-
ко н ны, нелега льны; under-the-counter deal-
ings цёмныя спра вы

undertone  n. 1. паўто н 2. падтэ  кст, 
скры ты змест, імпліка цыя; malicious under-
tones зласл выя намёкі 3. адце нне (колеру); 
pink with an undertone of mauve ружо вы з 
адце ннем ліло вага ♦ talk in undertones раз-
маўля ць ц ха, напаўго ласу

undertook  past → undertake
undertow  n. 1. адка т (прыбою), адл ў 

(хвалі) 2. мо цная падво дная плынь (перан.)
undervalue  v. недаацэ ньваць, н з-

ка цан ць
underwater  adj. падво дны; under-

water sport падво дны спорт; an underwater 
sportsman спартсме н-падво днік
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underway  adv. у працэ се распрацо ў-
кі, рэаліза цыі (пра план, праект і да т.п.) 
♦ be underway: All is underway. Усё ідзе сва-
ім парадкам.

underwear  n. fml спо дняя бял зна, 
спо дняе

underweight  adj. недава жаны; лёг-
кі; He is underweight. Яго вага ніжэй за норму.

underwent  past → undergo
underwood  n. падле сак
underworld  n. 1. падо нкі грама д-

ства; «дно»; злачы нны свет 2. the under-
world апраме тная, пе кла; падзе мнае ца рства

underwrite  v. (underwrote, under-
written) 1. падп сваць; падп свацца 2. стра-
ха ва ць (судны, грузы і да т.п.)

underwriter  n. страхава  льнік; стра-
хава я кампа нія

undeserved  adj. незаслу жаны; an 
undeserved reward незаслу жаная ўзнагаро да

undesirable  adj. 1. нежада ны, 
непажада ны; нязру чны; an undesirable mo-
ment нязру чны мо мант; He called at a most 
undesirable moment. Ён прыйшоў у самы ня-
зручны момант. 2. падазро ны; а most unde-
sirable person надзвы чай падазро ная асо ба

undetectable  adj. недасту пны; 
This sound is undetectable to the human ear. 
Гэты гук недаступны для чалавечага вуха.

undetermined adj. 1. няпэ ўны, 
нявы рашаны, нявы значаны; One question still 
remains undetermined. Адно пытанне дасюль 
яшчэ застаецца адкрытым. 2. нерашу чы (пра 
характар)

undeterred  adj. : He was undeterred 
by failure. Правал яго не збянтэжыў.

undeveloped  adj. 1. неразвіты ; 
няста лы (пра розум, цягліцы, расліны) 2. няў-
ро блены, неапрацава ны (пра зямлю) 3. не раз-
віты  (пра краіну)

undid  past → undo
undies  n. pl. infml спо дняя бял зна 

(звыч. жаночая)
undigested  adj 1. неператра ў-

лены (пра ежу) 2. незасво ены, неўспрыня ты; 
an undigested theory незасво еная тэо рыя

undignifi ed  adj. пазба ўлены го д-
насці; яко му браку е го днасці

undiluted  adj. неразба ўлены, не-
раз ве дзены; undiluted nonsense чы стая бяз-
глу здзіца

undiminished  adj. нязме ншаны; 
His unfl uence remained undiminished. Яго ўп лыў 
не паменшыўся.

undischarged  adj 1. нявы кананы 
(абавязак) 2. незапла чаны, нявы плачаны 
(доўг)

undisciplined  adj 1. ненаву чаны, 
ненатрэнірава ны; an undisciplined mind не-
развіты  ро зум 2. недысцыплінава ны; непа-
слухмя ны

undiscovered  adj. нераскры ты, 
не дасле даваны, невядо мы; a previously undi s-
covered talent не раскры ты ране й та лент

undisputed  adj. бясспрэ  чны; не-
сумне нны; як  не выкліка е сумне ву; undi s-
puted talents бясспрэ  чныя та ленты

undistinguished  adj 1. няя сны 
2. непрыкме тны, пасрэ дны; an undis tinguis h-
ed performance сла бае вы кананне (музычна-
га твора, ролі і да т.п.)

undisturbed  adj. непатрыво жаны, 
спако йны; undisturbed sleep спако йны сон; 
We found everything undisturbed. Мы ўбачылі, 
што ўсё ў парадку.

undivided  adj. цэ лы, нераздзе ле-
ны; undivided opinion аднагало снасць; undi-
vided attention засяро джанасць; You have my 
(full and) undivided attention. Я вас надзвычай 
уважліва слухаю.

undo  v. (undid, undone) 1. расшп ль-
ваць; развязва ць 2. руйнава ць, знішча ць зро б-
ленае; undo the knitting распуска ць вяза нне; 
UNDO кама нда ў камп’ю тaры «Ліквідава ць»

undoing  n. паг бель, падзе нне; Drink 
was his undoing. Яго загубіла п’янства.

undone1  adj. 1. расшп лены, развя за-
ны; Her shoelace has come underdone. У яе 
развязаўся шнурок чаравіка. 2. нязро блены, 
няско нчаны

undone2  p.p. → undo ♦ what is done 
cannot be undone зро бленага не ве рнеш

undoubted  adj. 1. несумне нны, 
бясспрэ  чны 2. сапра ўдны

undoubtedly  adv. бясспрэ  чна, 
безумо ўна; The painting is undoubtedly genu-
ine. Карціна, несумненна, сапраўдная.

undreamed-of  adj. невераго дны, 
неймаве рны, нечува ны; нечака ны; Wonders 
which are still undreamed-of. Цуды, якія і ў 
сне не сніліся.

undress  v. 1. раздзява ць; раздзява цца; 
распрана ць; распрана цца 2. разбінто ўваць, 
здыма ць павя зку

undressed  adj. 1. раздзе ты, распра не-
ны, распра нуты 2. неперавя заны, незабінтава- 
ны; an undressed wound незабінтава ная ра -
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на; get undressed раздзява цца, распрана цца 
3. : undressed meat мя са без гарн ру

undrinkable  adj. непрыда тны для 
піцця ; This water is undrinkable. Гэтую ваду 
нельга піць.

undue  adj. fml празме рны; with undue 
haste празме рна спяша ючыся; show undue 
concern over smb./smth. пака зваць празме р-
ную заклапо чанасць кім-н./чым-н.

undulate  v. lit. ру хацца, зы бацца, ка-
лыха цца хва лямі; an undulating landscape 
узго рысты краяв д; undulating hair кучара -
выя валасы ; The fi eld of wheat is undulating in 
the breeze. Поле пшаніцы калышацца ад лёг-
кага ветрыку.

undulation  n. 1. хва лістасць 2. ня-
ро ўная паве рхня 3. tech. ун ду ля цыя, хва лісты 
рух

unduly  adv. fml празме рна, надзвы -
чай, зана дта; He was unduly optimistic. Ён 
быў залішне аптымістычным.

undying  adj. бессмяро тны; неўміру  -
чы; undying glory ве чная сла ва; an undying 
interest нязга сны інтарэ с

unearned  adj. незаро блены (праў-
дай); незаслу жаны; unearned income непра-
цо ўны да хо д; unearned praise незаслу жаная 
пах вала 

unearth  v. 1. дастава ць з-пад зямл , ад-
ко пваць 2. раскрыва ць, раско пваць; unearth 
a mystery раскры ць таямн цу

unearthly  adj. 1. незямны ; звыш на ту-
ра  льны; unearthly beauty незямна  я прыга-
жо  сць; unearthly love ідэа льнае каха  н не 
2. infml непрыда тны, нязру чны; at an un-
earthly hour у зус м нязру чны час

unease  n. 1. трыво га, хвалява нне 2. ня-
ём касць, нязру чнасць

uneasiness  n. = unease
uneasy adj. 1. (about, at) устрыво жаны, 

устурбава ны, занепако ены; uneasy dreams 
трыво жныя сны; feel uneasy about smth. тры-
во жыцца, непако іцца аб чым-н. 2. няёмкі; 
збянтэ жаны; an uneasy smile сарамл вая 
 ўс ме шка; I feel uneasy. Я адчуваю сябе няёмка.

uneatable  adj. непрыда тны для яды ; 
This soup is uneatable. Гэты суп нельга есці.

uneaten  adj. lit. недае дзены; uneaten 
food рэ шткі е жы, аб’е дкі са стала 

uneconomic  adj. неэканам чны; 
нерэнта бельны; uneconomic industry нерэн-
та бельная прамысло васць

uneconomical  adj. неэкано м ны, 
неашча дны; неберажл вы; an uneconomical 

method of house-keeping неэкано мны ме тад 
вядзе ння гаспада ркі

uneducated  adj. неадукава ны, 
няву чаны; uneducated speech малапісьме н-
ная мо ва; an uneducated person не вук

unemployed  n., adj. 1. беспрацо ў-
ны; the unemployed беспрацо  ўныя 2. неза-
ня  ты, нескарыста ны; unemployed capital мёрт-
вы капіта л

unemployment  n. беспрацо ўе; 
hidden/disguised unemployment скры тае 
беспрацо ўе; the unemployment rate узро -
вень беспрацо ўя

unemployment benefi t  
n. BrE дапамо га па беспрацо ўі

unemployment compensation -
n. AmE = unemployment benefi t

unending  adj. бяско нцы, несканчо -
ны; ве чны; I’m sick and tired of your unending 
comments. Мне абрыдлі твае вечныя заўвагі.

unenviable  adj. незайздро сны; an 
unenviable task незайздро снае зада нне

unequal  adj. (in) 1. няро ўны, не раў-
назна чны; неадно лькавы; an unequal match 
няро ўны шлюб 2. нераўнапра ўны, неспра-
вядл вы; an unequal contest няро ўнае спабо р-
ніцтва 3. fml (to) неадпаве дны, неадэква тны; 
недастатко  вы; feel unequal to the task адчу-
ва  ць сябе непрыда тным для тако й пра цы

unequalled  adj. неперася гнуты, 
непераўзы дзены; найдаскана лейшы; unequ a l-
led cruelty нечува ная жо рсткасць; His skill is 
unequalled. Яго майстэрству няма роўнага.

unequivocal  adj. fml недвухсэ н-
савы; пэ ўны, я сны, відаво  ч ны; give an un-
equi vocal answer даць я сны адка з

unerring  adj. беспамылко вы, пра віль-
ны; her unerring taste іn clothes яе бездако р-
ны густ апрана цца

UNESCO  (скар. ад United Nations 
Educational Scientifi c and Cultural Organi-
zation) ЮНЕСКА

unethical  adj. неэты чны; unethical 
decisions неэты чныя рашэ нні

uneven  adj. 1. няро ўны, крывы ; шурпа- 
ты; uneven handwriting кара вы по чырк 2. ня-
ро ўны, неўраўнава жаны; He is a man of un-
even temper. Ён мае неўраўнаважаны характар. 
3. нерэгуля рны, няпра вільны; an uneven pul se 
няро ўны пульс 4. няцо тны (пра лік)

unevenly  adv. няро ўна; unevenly 
distributed няро ўна размeркава ны

unexceptionable  adj. бездако р-
ны, даскана лы; His taste was unexceptionable. 
Ён меў бездакорны густ.
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unexceptional  adj. 1. звыча йны 
2. дакла дны, без выключэ нняў; an unexcep-
tional rule пра віла без выключэ нняў

unexpected  adj. нечака ны, не-
спа дзява ны, рапто ўны; unexpected news не-
ча ка ная навіна 

unexpectedly  adv. нечака на, не-
спадзява на, рапто ўна; He arrived unex pec-
tedly. Ён прыехаў нечакана.

unfailing  adj. 1. невычарпа льны, не-
вычэ рпны; his unfailing devotion яго бязме ж-
ная адда насць 2. надзе йны; нязме нны; нясто м-
ны; an unfailing friend ве рны ся бар

unfailingly  adv. нязме нна, заўжды ; 
unfailingly devoted заўжды  ве рны

unfair  adj. 1. несправядл вы, прадузя -
ты; be unfair to smb. быць несправядл вым 
да каго -н. 2. несумле нны; by unfair means 
несумле ннымі ме тадамі

unfaithful  adj. (to) няве рны; здра д-
лівы; верало  мны; an unfaithful husband ня-
ве  рны муж

unfaithfulness  n. няве рнасць; здра д-
ніцтва, прада жніцтва

unfaltering  adj. цвёрды; рашу чы, 
непах сны; an unfaltering gaze п льны по -
гляд; unfaltering courage непах сная хра б-
расць; нязло мная му жнасць

unfamiliar  adj. 1. незнаёмы, чужы ; 
His faсe is not unfamiliar to me. Я яго недзе 
бачыў. 2. (with) незнаёмы, неазнаёмлены; I’m 
unfamiliar with the habits of the country. Я не 
ведаю звычаяў гэтай краіны.

unfasten  v. 1. расшп льваць; расшп ль-
вацца; адшп льваць; адшп львацца 2. развя з-
ваць; развя звацца; unfasten one’s hold вы- 
пус ціць з рук

unfastened  adj. расшп лены; развя -
заны; unfastened hair распу шчаныя валасы 

unfathomable  adj. fml 1. бяздо н-
ны; невыме рны (пра глыбіні) 2. незразуме лы, 
невытлумача льны; an unfathomable mystery 
зага дкавая таямн ца

unfavorable  AmE = unfavourable
unfavourable  adj. (for/to) не спры- 

я ль ны (пра надвор’е, умовы); непрых льны 
(пра крытыку)

unfeeling  adj. неадчува льны; бес сар-
дэ чны, нячу лы; an unfeeling villain бязду ш-
ны ліхадзе й

unfeigned  adj. lit. непрытво рны, шчы- 
ры; show unfeigned satisfaction вы казаць 
шчы рае задавальне нне

unfi nished  adj. 1. незако нчаны, не-
заве ршаны 2. гру бы, неапрацава ны, неад-
шліфава ны; unfi nished goods паўфабрыка ты

unfi t  adj. (for) 1. непрыда тны, непрыго д-
ны; нязда тны; He’s unfi t to drive. Ён не можа 
весці машыну. 2. нездаро вы; непрыго дны; 
medically unfi t for service непрыго дны да 
вайско вай слу жбы

unfl agging  adj. неасла бны; unfl ag-
ging energy неасла бная эне ргія

unfl appable  adj. infml спако йны, 
стры маны; які не губля е прысу  тнасць ду ху

unfl inching  adj. рашу чы, цвёрды, 
непах сны, сто  йкі; unfl inching courage непа-
х сная му жнасць

unfold  v. 1. разго ртваць; разго рт вац-
ца; развіна ць; развіна цца; The plaіn unfolded 
before us. Перад намі рассцілалася раўніна. 
2. адкрыва ць, раскрыва ць, тлума чыць (пла-
ны, думкі і да т.п.); She unfolded her plans to 
me. Яна расказала мне пра свае планы.

unforesеen  adj. непрадба чаны, неча-
ка ны; unforеsеen events нечака ныя падзе і

unforgettable  adj. незабы ўны, па -
мятны; an unforgettable impression незабы ў-
нае ўра жанне

unforgivable  adj. недарава льны; 
an unforgivable sin недарава льны грэх

unformed  adj. 1. яшчэ  не сфармава -
ны, няство раны; неразвіты ; an unformed mind 
неразвіты  ро зум 2. бясфо рменны, амо р фны

unfortunate1  n. няўда чнік; няўда ч-
ніца; гаро тнік; гаро  тніца

unfortunate2  adj. 1. няшча сны, 
нешчасл вы; how unfortunate! як шкада !; які 
жаль!; He was just unfortunate. Яму проста не 
шанцавала. 2. неадпаве дны; няўда лы; an 
unfo r tunate joke недарэ чны жарт

unfortunately  adv. (for) на жаль; 
unfortunately for him на яго  бяду 

unfounded  adj. fml неабгрунтава -
ны; беспадста ўны; unfounded rumours без-
грунто ўныя плёткі

unfreeze  v. (unfroze, unfrozen) 1. раз-
ма ро жваць; размаро  жвацца 2. размаро жваць 
(зарплату, цэны) 3. зніма ць кантро ль з про -
да жу або  вытво рчасці; unfreeze trade rest ric-
tions зніма ць кантро ль з про дажу

unfriendly  adj. недружалю бны, ня ве т-
лівы, непрыя зны; be unfriendly to/to wards 
smb. ста віцца да каго -н. недружалю бна

unfulfi lled  adj. няздзе йснены, нявы- 
кананы; Our hopes remained unfulfi lled. Нашы 
надзеі не здзейсніліся.
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unfurl  v. 1. развіна ць, разго ртваць 
(штандар); распуска  ць (ветразi) 2. распу-
ска  цца (пра кветкi, лісткі і да т.п.)

ungainly  adj. нязгра бны, няспры тны, 
нехлямя жы

ungovernable  adj. fml не паслух-
мя ны; неўтаймава ны; fl y into an ungover n-
ab le rage нястры мана разгне вацца, раз’ю шыц-
ца, упа сці ў гнеў

ungracious  adj. fml няве тлівы, не-
прыя зны; It was ungracious of me not to ap-
preciate your help. Было непрыгожа з майго 
боку не ацаніць вашу дапамогу.

ungrammatical  adj граматы чна 
няпра вільны; ungrammatical sentences ня-
пра вільна пабудава ныя ска зы

ungrateful  adj. няўдзя чны; show 
oneself ungrateful to smb. праяв ць няўдзя ч-
насць у адно сінах да каго -н.

unguarded  adj. 1. недагле джаны; 
Don’t leave your luggage unguarded. Не пакі-
дай багаж без нагляду. 2. неасцяро жны; catch 
smb. in an unguarded moment злав ць каго -н. 
у нечака ны мо мант

unhappily  adv. 1. нешчасл ва 2. на 
няшча сце; на жаль; на бяду  ; Unhappily, she is 
not here today. На жаль, сёння яе тут няма.

unhappiness  n. няшча сце
unhappy  adj. 1. нешчасл вы, няшча с-

ны; an unhappy smile су мная ўсме шка; be 
unhappy about/at smth. турбава цца аб чым-н. 
2. fml няўда лы; недарэ  чны; an unhappy ex-
pression няўда лы вы раз; be unhappy in one’s 
choice of words няўда ла падбіра ць сло вы

unhealthy  adj. 1. нездаро вы, хварав -
ты 2. шко дны для здаро ўя; an unhealthy diet 
шко дная для здаро ўя дые та 3. нездаро вы, 
паталаг чны (пра мараль, псіхіку); show an 
unhealthy interest праяўля ць нездаро вы ін-
тарэ с

unheard-of  adj. 1. нечува ны, бяс-
пры кладны; an event unheard-of in history 
нечува нaя ў гісто рыі падзе я 2. невядо мы; 
a young unheard-of poet малады  і ніко му не 
вядо мы паэ т

unhinge  v. 1. здыма ць дзве ры з заве -
саў 2. хвалява ць, засмуча ць; His mind is 
unhinged. Ён звар’яце ў.

unholy  adj. 1. бязбо жны, бязбо жніцкі 
2. infml страшэ нны, жу дасны; an unholy row 
жу дасны сканда л

unhoped-for  adj. нечака ны, неспа-
дзява ны (пра што-н. прыемнае); He had an 
unhoped-for piece of good luck. Яму нечакана 
пашанцавала.

Uniat  n. унія т; унія тка
UNICEF  (скар. ад United Nations 

Inter national Children’s Fund) ЮНІСЕФ, 
Дзі ця чы фонд ААН

unicellular  adj. biol. аднакле тач ны
unicorn  n. 1. myth. аднаро г 2. Uni-

corn astron. Аднаро г (сузор’е)
unidentifi ed  adj. неапазна ны, не-

ідэнтыфікава ны; an unidentifi ed fl ying object 
неапазна ны лята ючы аб’е кт

unifi cation  n. 1. аб’ядна нне 2. уні-
фіка цыя

uniform1  n. фо рма, фо рменнае адзе н-
не, уніфо рма; in full uniform у по ўнай фо р-
ме; in dress uniform у пара днай фо рме; How 
long was he in uniform? Колькі ён служыў у 
войску?

uniform2  adj. адз ны, аднаро дны, 
ад но лькавы; be of (а) uniform length мець 
ад но лькавую даўжыню ; uniform data trans-
fer comput. уніфікава  ная перада ча да ных

uniformed  adj. апра нуты ў фо рму, 
ва ўніфо рму; uniformed staff персана л ва 
ўніфо рме

unify  v. 1. аб’ядно ўваць; гуртава ць 
2. уніфікава ць

unilateral  adj. аднабако вы (пра 
дагавор, дэкларацыю і да т.п.); unilateral 
disarmament аднабако вае раззбрае  нне

unimpeachable  adj. fml безда-
ко  рны, беззага нны; unimpeachable honesty 
бездако рная сумле ннасць

unimportant  adj. нява жны; 
нязна чны

uninformed  adj. 1. непаінфармава- 
ны; непаве дамлены; be uninformed about 
smth. нічо  га не ве  даць пра што-н. 2. неда-
све  д чаны, неабу чаны

uninhabited  adj. ненасе лены, 
бязлю дны

uninhіbited  adj. во льны, раскава ны
uninjured  adj. непара нены; непа-

шко джаны
uninspired  adj. ненатхнёны, без 

запа лу; write uninspired verse піса ць бана ль-
ныя ве ршы

uninspiring  adj. ненатхня льны; 
неціка вы, ну дны

unintelligent  adj. неразу мны
unintelligible  adj. неразбо р лі-

вы, няя сны, незразуме лы (пра почырк)
unintended  adj. непрадугле джа-

ны (пра вынік, эфект і да т.п.)
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unintentional  adj. (in) ненаўмы с-
ны, міжво льны

uninterested  adj. незаціка ўлены, 
абыя кавы

uninviting  adj. непрыва бны; an 
uninviting meal неапеты тная е жа

union  n. 1. саю з; задзіно чанне, аб’яд-
на  нне; у  нія; the former Soviet Union былы   
Са ве  ц кі Саю  з; students’ union студэ нцкі 
клуб; the Union А нгла-шатла ндская у нія 
(1707 г.); А нгла-ірла ндская у нія (1801 г.) 
2. прафсаю з 3. dated шлю бны саю з 4. fml адз н-
ства, зго да; in perfect union у по ўнай зго дзе

unionist  n. 1. член прафсаю за, член 
трэд-юніёна 2. Unionist юніян ст, прых ль нік 
захава ння Паўно чнай Ірла ндыі ў скла дзе 
Аб’ядна нага Карале ўства

unionize, BrE -ise  v. аб’ядно ўваць 
(асабліва ў прафсаюзы); unionize workers да-
луча ць рабо чых да прафсаю  заў

Union Jack  n. the Union Jack 
дзяржа ўны флаг Аб’ядна нага Карале ўства, 
«Юніён Джэк»

unique  adj. 1. адз ны, уніка льны; a uni-
que opportunity выклю чная магчы масць 
2. infml незвыча йны, надзвыча йны; a rather 
unique little restaurant даво лі незвыча йны 
рэстара нчык

uniquely  adv. надзвыча йна, надзвы -
чай, на дта, ве льмі; She is uniquely suited to the 
job. Яна вельмі добра падыходзіць для гэтай 
працы.

unisex  adj. унісе кс, прыда тны для 
мужчы н і жанчы н; unisex clothes адно ль ка-
вая во пратка для мужчы н і жанчы н (курткі, 
штаны); а unisex hair-dressing salon сало н-
цыру льня для мужчы н і жанчы н

unison  n. : ♦ in unison 1. mus. ва 
ўнісо н 2. у зго дзе

unit  n. 1. адз нка, цэ лае; a family as the 
unit of society сям’я  як ячэ йка грама дства; 
There are twenty units in the textbook. У гэтай 
кнізе дваццаць раздзелаў. 2. адз нка вымярэ н-
ня; The metre is a unit of length. Метр – адзін-
ка даўжыні. 3. mil. часць, падраздзяле нне; 
а unit commander камандз р ча сці 4. tech. аг-
рэга т; се кцыя; блок; ву зел; а central proces-
sing unit цэнтра льны працэ сар; а power 
supply unit блок забеспячэ ння 5. се кцыя (пра 
мэблю); kitchen units ку хня (мэбля)

Unitarian  n., adj. relig. унітарыя -
нін; унія цкі; the Unitarian Church унія цкая 
царква 

unitary  adj. уніта рны, адз ны; a uni-
tary state уніта рная дзяржа ва

unite  v. 1. змацо ўваць 2. аб’ядно ўваць; 
аб’ядно ўвацца; гуртава  цца, ядна цца; They 
should unite in fi ghting for independence. Яны 
павінны аб’яднацца ў барацьбе за незалеж-
насць; Сommon interests united us. Нас аб’яд-
налі агульныя інтарэсы.

united  adj. 1. дру жны (пра сям’ю) 
2. адз ны; аб’ядна ны; the United Kingdom 
(of Great Britain and Northern Ireland) 
Аб’ядна нае Карале ўства (Вялікабрыта ніі і 
Паў но чнай Ірла ндыі); the United States (of 
America) Злу чаныя Шта ты (Аме рыкі)

United Nations  n. the United 
Nations Арганіза цыя Аб’ядна ных На цый; the 
United Nations Day Дзень ААН (24 ліста-
пада)

unit price  n. кошт тава  рнай адз нкі
unit trust  n. агу льны інвестыцы й-

ны тра ст-фонд
unity  n. 1. адз нства; unity of purpose 

адз нства мэ  ты; The picture lacks unity. У кар-
ціне няма адзінства. 2. math. адз нка 3. гармо- 
нія; зго да; згуртава насць; live together in 
unity жыць у зго  дзе; national unity нацыя-
на  льная е днасць 4. pl. the unities пра вілы 
адз нства ча су, ме сца і дзе яння (у класічнай 
драме)

Univ. (пісьмовае скар. ад University) універ сі-
тэ т; Univ. of Salford Сэ лфардскі ўнівер сітэ  т

universal  adj. 1. усеагу  льны; су-
све  т ны, шыро ка распаўсю джаны; universal 
disarmament усеагу льнае раззбрае нне; of uni-
versal importance сусве тнага значэ ння 2. уні-
верса льны; а universal mind універса  льны 
ро  зум; а universal cause philos. першапры-
чы  на

universally  adv. усеагу льна, уні-
верса льна; He is universally popular. Яго ўсе 
любяць.

universe  n. 1. the universe свет, 
сусве т, ко смас 2. astron. гала ктыка

university  n. універсітэ  т; go to 
university вучы цца ва ўніверсітэ  це; enter the 
university паступ ць ва ўніверсітэ т; а uni-
versity course універсітэ цкі курс

unjust  adj. несправядл вы; аn unjust 
sentence несправядл вы прысу д; It was unjust 
of him. Ён паступіў несправядліва.

unjustifi able  adj. недарава ль-
ны, які не ма е апраўда ння; His behaviour is 
unj ustifi able. Яго паводзіны нельга апраўдаць.
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unkempt  adj. недагле джаны; не-
пры часа ны; unkempt hair раскудла чаныя ва-
ласы ; look unkempt мець неаха йны вы гляд

unkind  adj. нядо бры, нядобразычл -
вы; be unkind to smb. ке пска абыхо дзіцца з 
кім-н.; Life has been unkind to him. Лёс быў да 
яго нялітасцівы.

unkindly  adv. крыўдл ва, нядоб ра-
зычл ва; няла скава; speak unkindly about 
smb. нядо бра адзыва цца пра каго -н.; Please, 
don’t take my remarks unkindly. Не крыўдуй на 
мяне за заўвагі, калі ласка. 

unknowing  adj. недасве дчаны; непа-
інфармава ны; незнаёмы

unknowingly  adv. несвядо ма; не 
разуме ючы (значэння ўчынку)

unknown1  n. 1. the unknown невядо -
мае; неспазна нае; fear of the unknown страх 
пе рад неспазна ным 2. незнаёмы; незнаёмая; 
незнаёмец; незнаёмка 3. math. невядо мая 
велічыня 

unknown2  adj. 1. (to) незнаёмы, не-
вядо мы 2. неспазна ны, нязве даны, не пас пра-
бава ны; аn unknown delight нязве даная аса-
ло да ♦ unknown to smb. без чыйго -н. ве дама; 
He did it unknown to me. Ён зрабіў гэта без 
майго ведама.

Unknown Soldier  n. the Un-
known Soldier невядо мы салда т; the Tomb of 
the Unknown Soldier маг ла Невядо мага 
салда та

unlace  v. расшнуро ўваць, развя зваць 
шнурк ; unlace boots расшнуро ўваць чарав кі

unladen  adj. без гру зу; the unladen 
weight вага  ўле гцы, паражняко м

unlawful  adj. fml незако нны; суп раць-
зако нны, процізако нны; unlawful measures 
незако нныя ме ры

unlearn  v. (unlearnt or unlearned) 
развучы цца; забы ць, што ве даў; unlearn bad 
habits забы цца на ке пскія звы чкі

unleash  v. 1. спуска ць  з пры вязі (са-
бак) 2. развя зваць; дава ць во лю; unleash war 
развяза ць вайну 

unleavened  adj. незаква шаны, прэ с-
ны; unleavened bread eccl. про свіра, прасв р-
ка; маца 

unless  conj. 1. кал  не; unless I’m 
mistaken… кал  я не памыля юся… 2. х ба то ль-
кі; паку ль; I shan’t come unless you really want 
me to. Я не прыйду, пакуль вы гэтага не захо-
чаце.

unlicensed  adj. як  не ма е дазво  лу 
на про даж; непатэнтава ны

unlike1  adj. непадо бны, не так  як; не-
адно лькавы; as unlike as day and night роз-
ныя, як дзень і ноч; They are so unlike. Яны 
такія непадобныя.

unlike2  prep. у адро  зненне ад, непа-
до  бнa да; unlike his friends у адро зненне ад 
сва х сябро ў; It’s unlike him. Гэта на яго не 
падобна.

unlikely  adj. невераго дны, непраў да-
падо бны; It is unlikely to rain. Наўрад ці будзе 
дождж; He is unlikely to come. Хутчэй за ўсё, 
ён не прыйдзе.

unlimited  adj. неабмежава  ны, бяз-
ме  жны; аn unlimited company econ. кампа -
нія з неабмежава  най адка знасцю; аn unlimi t-
ed expanse of sea неабся  жная марска  я прас-
то  ра

unlined  adj. 1. без падкла дкі (пра па-
літо, пінжак і да т.п.) 2. неліне ены ( пра па-
перу) 3. без маршчы наў (пра твар)

unlisted  adj. не ўклю чаны ў спіс; аn 
unlisted telephone number ну мар тэлефо на, 
яко га няма  ў даве дніку

unload  v. 1. разгружа ць; разгружа ццa; 
выгружа ць 2. infml пазбаўля цца, адчапля цца, 
адкру чвацца (ад каго-н./чаго-н.); unload un-
p leasant jobs onto smb. else зва льваць на  н-
шых непрые мную рабо  ту

unlock  v. адчыня ць, адмыка ць (клю-
чом); unlock a secret раскры ць сакрэ т; un-
lock one’s heart адкры ць душу 

unlooked-for  adj. fml нечака ны, 
непрадба чаны, неспадзява ны; unlooked-for 
diffi culties нечака ныя ця жкасці

unloose(n) () v. паслабля ць; unloose 
a grip пасла біць хва тку

unluckily  adv. на жаль, на бяду , на 
няшча сце; Unluckily, he did not get the job. 
На жаль, ён не атрымаў работу.

unlucky  adj. няўда члівы; нешчасл вы; 
I was unlucky. Мне не пашанцавала; He is 
always unlucky at cards. Яму ніколі не шанцуе 
ў картах.

unmade  adj. нязро блены; The beds 
were unmade. Ложкі не былі засланыя.

unmanageable  adj. 1. як  ця жка 
паддае цца кантро лю 2. ця жкі, непако рлівы

unmanly  adj. fml трусл вы, мала-
ду  ш ны; нява рты зва цца мужчы наю

unmanned  adj. беспіло  тны; аn 
unmanned spacecraft аўтаматы чна кіру емы 
касм чны карабе ль

unmannerly  adj. fml нявы хаваны, 
гру бы; з ке пскімі мане рамі; unmannerly con-
duct гру быя паво дзіны
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unmarried  adj. незаму жняя; нежа-
на ты; аn unmarried mother ма ці-адзіно чка; 
unmarried state eccl. бясшлю бнасць, цэліба т

unmask  v. 1. зніма ць, зрыва ць ма с-
ку 2. выкрыва ць, выяўля ць (змову, здраду і 
да т.п.); unmask a traitor выкрыва ць здра д-
ніка

unmatched  adj. як  не ма е сабе  ро ў-
нага, непараўна льны; He remains unmatched. 
Яму няма роўных.

unmentionable  adj. непрысто й-
ны; забаро нены

unmerciful  adj. 1. неміласэ рны, 
бязл тасны 2. невераго дны; He spoke for an 
unmerciful length of time. Ён выступаў невера-
годна доўга.

unmindful  adj. (of) fml няўва ж-
лівы; няпа мятлівы, забы ўчывы; He worked 
on, unmindful of the time. Ён працягваў праца-
ваць, забыўшыся на час.

unmistakable  adj. несумне нны, 
безумо ўны, відаво  чны; беспамылко  вы; аn 
unmistakable sign of smth. пэ ўная пры кме  та 
чаго -н.

unmitigated  adj. абсалю тны, по ў-
ны; аn unmitigated scoundrel страшэ  нны 
няго днік

unmoved  adj. 1. некрану ты, не пе-
расу нуты; We found everything unmoved. Мы 
ўбачылі, што ўсё засталося на сваім месцы. 
2. абыя кавы, раўнаду шны

unnamed  adj. неназва ны, незгада -
ны; information from an unnamed source 
інфарма цыя з невядо май крын цы

unnatural  adj. 1. ненатура льны 
2. ненарма льны, пачва рны; аn unnatural 
 cri me жу даснае злачы нства; аn unnatural 
alli ance дз ўны саю з

unnecessary  adj. непатрэ бны, зал ш-
ні; unnecessary worries непатрэ бныя кло паты

unnerve  v. нерваваць, псава ць на-
стро й; засмуча ць; The fear completely un-
nerved him. Страх зусім пазбавіў яго пры-
сутнас ці духу.

unnoticed  adj. незаўва жаны; The 
event passed unnoticed. Здарэнне прайшло не-
заўважаным.

unnumbered  adj. 1. непрану мара-
ва ны; The chairs here are unnumbered. Тут на 
крэслах няма нумароў. 2. dated незлічо ны; 
unnumbered stars бе зліч зо рак

UNO  (скарачэнне ад United Nations 
Organization) ААН, Арганіза цыя Аб’ядна -
ных На цый

unobtrusive  adj. fml сц плы, 
неназо йлівы; a quiet, unobtrusive life ц хае, 
сц плае жыццё

unoccupied  adj. 1. незаня  ты, ва-
ка  нтны, пусты  (месца, пасада) 2. во льны, 
свабо дны; unoccupied moments во льныя хві-
л ны

unoffi cial  adj. неафіцы йны; аn unof-
fi cial statement неафіцы йная зая ва; unoffi cial 
news неафіцы йныя нав ны

unorthodox  adj. неартадакса ль-
ны, неправаве рны; незвыча йны; unorthodox 
teaching methods арыгіна льная мето дыка 
выклада ння

unpack  v. распако ўваць; разгружа ць 
(машыну, чамадан і да т.п..; unpack things 
from а trunk выкла дваць рэ чы з ку фра

unpaid  adj. 1. незапла чаны; неапла -
чаны 2. неапла чваемы; аn unpaid baby-sitter 
ня нька, яко й не пла цяць

unpalatable  adj. 1. нясма чны, аг д-
ны; unpalatable medicine непрые мныя ле кі 
2. непрые мны, непрыма льны; His views on 
life are unpalatable to many. Яго погляды на 
жыццё для многіх непрымальныя.

unparallelеd  adj. fml бяспры к лад-
ны, непараўна льны; unparalleled kind ness 
незвыча йная дабрыня 

unparliamentary  adj. непарла- 
менцкі; unparliamentary conduct «непарла -
менцкія» паво дзіны

unpick  v. распо рваць (швы); распуска ць 
(вязанне, вязанку)

unplaced  adj. BrE як  не заня ў ні 
аднаго  з пе ршых ме сцаў (на скачках)

unplayable  adj. 1. непрыда тны для 
гульн  (пляцоўка, корт і да т.п.) 2. сапсава -
ны, пашко джаны (касета, дыск і да т.п.)

unpleasant  adj. непрые мны; аг дны, 
бры дкі; unpleasant odours непрые мныя па хі; 
аn unpleasant event пры кры вы падак

unpleasantly  adv. непрые мна; I was 
unpleasantly surprised. Я быў непрыемна здзіў-
лены.

unpleasantness  n. 1. непрые мнае 
пачуццё 2. сва рка, непаразуме нне; have a slight 
unpleasantness with smb. крыху  пасвары цца 
з кім-н.

unplug  v. 1. адключа ць (лямпу); выця г-
ваць в лку з разе ткі 2. выця гваць заты чку, 
адкарко ўваць

unpopular  adj. (with) непапуля р-
ны; той, каго  недалю бліваюць; be unpopular 
with smb. не карыста цца любо ўю ў каго -н.; 
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She is unpopular with her boss now. Цяпер яна 
не карыстаецца прыхільнасцю з боку свайго 
начальніка.

unpractised  adj. няво пытны, не да-
све дчаны; няўме лы; unpractised in business 
няво пытны ў б знесе

unprecedented  adj. беспрэцэ-
дэ  нтны, бяспры кладны; нечува ны, небыва -
лы; unprecedented levels of crime небыва лы 
ўзро вень злачы ннасці

unpredictable  adj. непрадказа ль-
ны; непрагназу емы; The weather is unpre-
dictab le in this country. Цяжка зрабіць прагноз 
надвор’я ў гэтай краіне.

unprejudiced  adj. непрадузя ты; 
аn unprejudiced judge справядл вы суддзя 

unpremeditated  adj., fml 
ненаўмы сны, не абду  маны ране й; аn unpre-
meditated murder law ненаўмы снае забо й-
ства

unprepared  adj. непадрыхтава ны, 
негато вы; an unprepared speech прамо ва 
экспро мтам

unprepossessing  adj. fml не-
прыва бны, непрыго жы, несамав ты

unpretentious  adj. сц плы, про с-
ты; без прэтэ нзій, непрэтэнцыёзны; live in an 
unpretentious way ве сці сц плы лад жыцця 

unprincipled  adj. fml беспрын-
цы по вы; гане бны; несумлe нны; unprincipled 
conduct беспрынцыпо выя паво дзіны

unprintable  adj. нецэнзу рны, не-
прысто йны; I think this article is unprintable. 
Я лічу, што гэты артыкул не для друку.

unpoductive  adj. непрадукты ў-
ны, невытво рны; I had a very unproductive day. 
У мяне быў вельмі непрадуктыўны дзень.

unprofessional  adj. derog. 1. не-
пра фес йны; unprofessional advice некампе-
тэ нтная пара да 2. як  не адпавяда е э тыцы 
 пэ ўнай прафе сіі; a doctor’s unprofessional 
conduct парушэ нне ўрачэ  бнай э тыкі

unprofi table  adj. нявы гадны, бес-
кары сны; аn unprofi table enterprise нерэнта -
бельнае прадпрые мства

unpromising  adj. малаперспекты ў-
ны; як  не падае  надзе і; The weather looks 
unpromising. Aд надвор’я няма чаго чакаць.

unprompted  adj. мімаво льны, між-
во льны; аn unprompted offer of help нечака -
ная прапано ва аб дапамо зе

unpronounceable  adj. : This 
word is unpronounceable. Гэтае слова цяжка 
вымавіць.

unprotected  adj. 1. неабаро нены, 
адкры ты 2. безабаро нны, як  не ма е падтры мкі

unprovided  adj. fml (for) неза-
бяспе чаны (грашыма); be left unprovided 
(for) заста цца без сро дкаў для (чаго-н.)

unprovoked  adj. несправакава -
ны, нічы м не вы кліканы; remain unprovoked 
не паддава цца на правака цыі

unpublished  adj. нявы даны, не-
апуб лікава ны;  unpublished facts неабнаро -
да ваныя фа кты

unpunished  adj. непакара ны;  бес-
пакара ны, бяска рны; This serious crime must 
not go unpunished. Гэтае злачынства не павін-
на застацца без пакарання.

unputdownable  adj. infml захап-
ля льны, захапля ючы (пра кнігу, фільм)

unqualifi ed  adj. 1. як  не ма е 
кваліфіка цыі; аn un-qualifi ed teacher неды-
пламава ны наста ўнік 2. безагаво рачны; аб са-
лю тны, безумо  ўны; unqualifi ed praise ве льмі 
высо кая пахвала ; be an unqualifi ed success 
мець я ўны по спех

unquenchable  adj. 1. fml няў-
то  льны (пра голад, смагу) 2. невычэ рпны, 
не вычарпа льны; непах сны (энтузіязм)

unquestionable  adj. несумне н-
ны, безумо ўны, бясспрэ чны; аn unques tio n-
ab le fact неабве ржны факт

unquestioned  adj. fml бясспрэ ч-
ны, безумо ўны, як  не выкліка е сумне ву; Her 
authority is unquestioned. Яна мае бясспрэчны 
аўтарытэт.

unquestioning  adj. fml по ўны, 
абсалю тны; unquestioning obedience по ўнае 
паслушэ нства

unquiet  adj. lit. неспако  йны, тры-
во  ж ны; устрыво жаны; very unquiet days ве ль-
мі трыво жныя дні

unravel  v. 1. распу  тваць, разблы тваць 
(ніткі, клубок і да т.п.) 2. разга дваць, рас-
крыва ць (таямніцу); It is diffi cult to unravel 
complex human relations. Цяжка зразумець 
складаныя чалавечыя адносіны.

unread  adj. 1. непрачы таны (пра кнігу, 
часопіс і да т.п.) 2. неначы таны; Your remark 
makes mе feel unread. Ваша заўвага прыму-
шае мяне думаць, што я мала чытала.

unreadable  adj. неразбо рлівы (по-
чырк, ліст і да т.п.); This letter is unreadable. 
Гэты ліст немагчыма чытаць.

unreal  adj. нерэа льны, ілюзо рны; не на-
тура льны, падро блены; Our trip to Disneyland 
was unreal. Наша падарожжа ў Дыснейлэнд 
было нерэальным.
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unreasonable  adj. 1. беспадста ўны; 
He is here at this unreasonable hour. Ён прый-
шоў не ў час. 2. празме рны; unreasonable 
prices шалёныя цэ ны

unreasoning  adj. fml неразу мны; 
безразва жны; an unreasoning fear of fore-
igners незразуме лы страх пе рад чужазе мцамі

unrecognizable, BrE -isable  
adj. непазнава льны; She was unrecognizable in 
her new dress. Яе нельга было пазнаць у но-
вай сукенцы.

unrecorded  adj. незап саны, неза-
фіксава ны; незарэгістрава ны; Many crimes go 
unrecorded. Шмат злачынстваў застаюцца не-
зафіксаванымі.

unreel  v. размо тваць; размо твацца (пра 
шпульку)

unrefi ned  adj. 1. неачы шчаны, не-
рафінава ны; unrefi ned sugar нерафінава ны 
цу кар 2. гру бы, нявы хаваны; unrefi ned man-
ners гру быя мане ры; нявы хаванасць

unrelated  adj.1. нязвя заны, як  не 
ма е су вязі 2. не ў свая цкіх адно сінах; They 
are entirely unrelated. Яны не сваякі.

unrelenting  adj. fml жо рсткі, бязл -
тасны; няўмо  льны, an unrelenting struggle 
напру жаная барацьба 

unreliable  adj. ненадзе йны; неве-
ра го дны; an unreliable man ненадзе йны ча-
ла ве к; unreliable rumour невераго дныя плёткі

unremarkable  adj. невыб тны; 
звы ча йны, нічы м не прыкме тны; an unre-
mar kable life звыча йнае жыццё

unremitting  adj. fml. бесперапы н-
ны; упа рты; unremitting efforts неасла бныя 
намага нні

unrepeatable  adj. 1. як  не бу дзе 
паўтара цца 2. непрысто йны (пра заўвагі, сло-
вы і да т.п.)

unrepresentative  adj. (of) не-
характэ рны, непаказа льны, нетыпо вы

unrequited  adj. fml : unrequited 
love каха нне без узае мнасці

unreserved  adj. 1. незамо ўлены, 
не забран раваны; unreserved seats незамо ў-
леныя ме  сцы 2. fml нястры маны; шчы ры; 
unreserved confi dence по ўны даве р

unresolved  adj. 1. fml нявы ра ша-
ны; unresolved doubts неразве яныя сумне нні 
2. нерашу чы; He is too unresolved what to do. 
Ён ніяк не вырашыць, што рабіць.

unresponsive  adj. fml (to) 1. як  
не рэагу е (на што-н.) 2. неўспрыма льны; 
неспага длівы, нячу лы; unresponsive to infl  u-
ence як  не паддае цца ўплы ву

unrest  n. 1. турбо ты, хвалява нне; poli-
tical unrest паліты чныя хвалява нні 2. сму та, 
бязла ддзе; campus unrest студэ нцкі бунт

unrestrained  adj. fml 1. нястры -
маны, празме рны 2. натура льны; unrest ra i n-
ed laughter натура льны смех

unripe  adj. няспе лы; няста лы; unripe 
mind няста лы ро зум

unrivaled  AmE = unrivalled
unrivalled  adj. fml (in) як  не ма е 

сабе  ро ўнага, неперася гнуты; He is unrivalled 
in courage. Ён не мае роўных па мужнасці; 
Our goods are unrivalled. Нашыя тавары па-за 
канкурэнцыяй. 

unroll  v. разваро чваць; разваро  чвацца; 
расклада ць, раскла дваць (дыван, крэсла і 
да т.п.) 

unruffl ed  adj. спако йны, ц хі; She spo ke 
with unruffl ed calm. Яна гаварыла зусім спа-
койна; He remained unruffl ed by all these 
criticisms. Ён заставаўся спакойным, нягледзя-
чы на ўсе крытычныя заўвагі.

unruly  adj. непако рлівы; unruly chil d-
ren непаслухмя  ныя дзе  ці; unruly hair непа-
ко  рныя валасы 

unsafe  adj. ненадзе йны, небяспе чны; 
an unsafe method рызыко ўны ме тад

unsaid   past, p.p. → unsay: ♦ what is 
said cannot be unsaid ≅ сло ва не верабе й, вы- 
пусціш – не зло віш

unsatisfactory  adj. незда валь-
ня ючы, незадавальня ючы

unsatisfi ed  adj. незадаво лены; 
unsatisfi ed demand незадаво лены по пыт

unsavory  AmE = unsavoury
unsavoury  adj. 1. нясма чны; прэ с-

ны 2. fml непрые мны, аг дны; аn unsavoury 
reputation дрэ нная рэпута цыя

unsay  v. (unsaid) fml браць сло ва на-
за д, адмаўля цца ад ска занага

unscathed  adj. няшко дны; непашко -
джаны; She was lucky to escape unscathed 
from the car crash. Ёй пашанцавала застацца 
цэлай пасля аўтакатастрофы.

unscramble  v. 1. разблы тваць, 
раб ць зразуме лым (што-н. няяснае) 2. infml 
прыво дзіць у пара дак; расшыфро ўваць (па-
ведамленне, перададзенае па тэлефоне)

unscrew  v. адв нчваць; адв нчвацца; 
разв нчваць; разв нчвацца; unscrew a lid ад-
в нч ваць на крыўку

unscripted  adj. : an unscripted 
talk імправізава ная прамо ва
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unscrupulous  adj. неразбо рлівы 
ў сро дках; беспрынцыпо вы; unscrupulous 
met hods некарэ ктныя ме тады

unseasonal  adj. не па сезо не; unsea-
sonal weather надво р’е не па сезо не

unseat  v. 1. скіда ць (з сядла); сп хваць 
(з месца) 2. пазбаўля ць (пасады)

unseemly  adj. fml непрысто йны (пра 
паводзіны); непатрэ бны; unseemly sugges-
tions недарэ чныя прапано вы; His behaviour 
was unseemly. Ён паводзіў сябе непрыстойна.

unseen  adj. 1. няба чны; She came into 
the room unseen. Ніхто не заўважыў, як яна 
зайшла ў пакой.  2. зро блены без падрыхто  ў-
кі; an unseen translation непадрыхтава ны 
перакла д

unselfi sh  adj. бескары слівы; unselfi sh 
service бескары слівая слу жба

unsettle  v. 1. паруша ць распара дак; 
выбіва ць з каля ны; Will a change of schools 
unsettle the child? А ці не выб’е дзіця з каляі-
ны пераход у іншую школу? 2. псава ць (зда-
роўе); турбава ць, хвалява ць; unsettle ner ves 
псава ць не рвы

unsettled  adj. 1. нявы рашаны, не-
ўладкава ны; an unsettled bill неапла чаны раху- 
нак 2. няўсто йлівы, зме нлівы (пра надвор’е)

unshakeable  adj. непах сны, цвёр-
ды; unshakeable faith непах сная ве ра

unshaken  adj. непах сны, цвёрды; an 
unshaken resolution цвёрдае рашэ нне

unshaven  adj. няго лены
unsightly  adj. непрыго жы, бры дкі; 

 аг д ны, пачва рны; unsightly modern buildings 
непрыва бныя суча сныя буды нкі 

unskilled  adj. некваліфікава ны; не-
абу ча ны; unskilled labour некваліфікава ная 
пра ца

unsociable  adj. некампане йскі; не-
людз мы, дзікл вы; замкнёны, замкну  ты; an 
unsociable demeanour замкнёнасць, замкну  -
тасць; нелюдз масць

unsocial  adj. 1. некампане йскі 2. ан-
тыграма дскі; асацыя  льны; work unsocial 
hours працава ць у начны  або  вячэ рні час

unsolicited  adj. прадста ўлены доб-
раахво тна; unsolicited help добраaхво тная 
дапамо га

unsolved  adj. нявы рашаны, нераз га-
да ны; an unsolved crime нераскры тае злачы н-
ства

unsophisticated  adj. 1. про сты, 
натура льны; an unsophisticated mind на ўны 
ро зум 2. (тэхн чна) про сты, несклада ны; 
unso phisticated methods про стыя ме тады

unsound  adj. 1. нездаро вы; сапсава -
ны, гнілы ; unsound lungs сла быя лёгкія 
2. памылко вы; ненадзе йны; unsound reaso n-
ing неаргументава ныя до казы; unsound prin-
ciples няпра вільныя пры нцыпы; of unso und 
mind псіх чна хво  ры

unsparing  adj. 1. шчо дры; be un-
sparing in one’s efforts не шкадава  ць нама-
га  н няў 2. бязл тасны; be unsparing of others 
бязл тасна ста віцца да  ншых

unspeakable  adj. lit. 1. нявы ка за-
ны, невымо ўны; to my unspeakable joy на 
маю  вял кую ра дасць 2. ве льмі ке пскі, жу дас-
ны; unspeakable behaviour ве льмі дрэ нныя 
паво дзіны

unspoiled  adj. 1. несапсава ны 2. не-
распе шчаны

unspoken  adj. fml нявы казаны
unstable  adj. 1. няўсто йлівы; аn 

unstable equilibrium няўсто йлівая раўнава  га 
2. непастая нны, зме нлівы; непрадказа льны;  
unstable peace нетрыва лы мір; аn unstable 
climate няўсто йлівы кл мат

unsteady  adj. 1. няўсто йлівы, х сткі; 
He’s unsteady on his feet. Ён ледзь трымаецца 
на нагах 2. няро ўны (пульс)

unstinting  adj. (in) бязме  рны, бяз-
ме жны; unstinting generosity бязме рная шчо д-
расць

unstoppable  adj. няўмо льны, непа-
х сны

unstressed  adj. ling. ненаціскны , не 
пад на ціскам (склад, слова)

unstuck  adj. адкле ены, раскле ены 
(канверт) ♦ come unstuck infml тра піць у бя-
ду ; His plans came unstuck. Яго планы прaва-
ліліся.

unsuccessful  adj. няўда  лы, 
 няў да  ч ны; беспаспяхо вы; be unsuccessful не 
мець по спеху

unsuitable () adj. (for) непрыда тны; 
an unsuitable article for export тава р не для 
э кспарту

unsung  adj. fml неапе ты (у паэзіі, пес-
нях і да т.п.); unsung heroes няўсла ўленыя 
геро і

unsure  adj. 1. (of) няўпэ ўнены, ня-
цвёр ды; He is rather unsure of himself. Ён ня-
ўпэўнены ў сабе. 2. (about / of) як  не ма е пэ ў-
нага ўяўле ння (аб чым-н.) або  ўпэўненасці 
(у чым-н.); I am unsure of the facts. Я сумнява-
юся ў фактах.

unsuspecting  adj. даве рлівы; be 
un suspecting of smth. не падазрава ць аб чым-н.
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unsweetened  adj. непадсало джаны, 
без цу кру

unswerving  adj. fml (in) непах сны, 
нязме нны (пра веру, адданасць і да т.п.); be 
unswerving in pursuit of one’s aims упа рта 
ісц  да сваёй мэ ты

unsympathetic  adj. 1. неспа чу-
ва льны, як  не спачува е або  не падтры млівае 
2. несімпаты чны, непрые мны

untangle  v. распу тваць (таксама пе-
ран.); разблы тваць; Fishermen were untang l-
ing their nets. Рыбакі распутвалі сеткі.

untapped  adj. некрану ты, нявы ка ры-
станы; an untapped source of talent неза-
патрабава ны та лент

untenable  adj. неперакана ўчы (аргу-
мент, факт і да т.п.); няслу шны, беспадста ў-
ны (факт); аn untenable position беспадста ў-
ная паз цыя

unthinkable  adj. неймаве рны; не-
ве раго дны; Іt’s quite unthinkable that he will 
resign. Нельга нават уявіць, што ён звольніцца.

unthinking  adj. fml бязду мны, лег-
ка ду мны; unthinking remarks пусты я заўва гі

untidy  adj. неаха йны, неакура тны; аn 
untidy room непрыбра ны пако й

untie  v. развя зваць; come untied адвя з-
вацца; развя звацца

until1  prep. = till; Stay on the train until 
Birmingham. Едзь цягніком да Бірмінгема; 
up until да; This ticket is valid up until the 15th 
of April. Гэты білет дзейнічае аж да 15 краса-
віка.

until2  conj. = till; They worked until it got 
dark. Яны працавалі, пакуль не сцямнела.

untimely  adj. fml нясвоечасо вы; заў-
ча сны; аn untimely remark недарэ чная заўва га

untiring  adj. нясто мны, неасла бны; 
with untiring energy з неасла бнай эне ргіяй

untold  adj. 1. нераска заны; untold 
suffering нявы казаная паку та 2.  незлічо ны; 
untold wealth незлічо нае бага цце

untouched  adj. некрану ты; She left the 
food untouched. Яна не дакранулася да ежы.

untoward  adj. 1. нешчасл вы, ня-
ўда ч ны; untoward conditions неспрыя льныя 
ўмо вы 2. недарэ чны, неадпаве дны; untoward 
social behaviour няпра вільныя паво дзіны на 
лю дзях

untrained  adj. непадрыхтава ны, не-
кваліфікава ны; To the untrained eye, the pro-
ducts look similar. Для непадрыхтаванага вока 
прадукты выглядаюць аднолькава.

untried  adj. fml нявы прабаваны, не-
праве раны; аn untried method неправе раны 
ме тад

untrue  adj. 1. памылко вы, няпра віль-
ны; That’s quite untrue. Гэта зусім няправіль-
на. 2. fml (to) няве рны, здра длівы; She was 
untrue to her husband. Яна здраджвала свай-
му мужу.

untruth  n. fml няпра ўда; мана , хлус-
ня ; tell an untruth сказа ць няпра ўду 

unturned  adj. непераве рнуты ♦ lea ve 
no stone unturned ні пе рад чым не спыня  ц-
ца; зраб ць усё магчы мае

untutored  adj. fml неабу чаны; аn 
untutored ear ненатрэнірава ны слых

unused1  adj. нявы карыстаны; unused 
leave нявы карыстаны адпачы нак; аn unused 
stamp непага шаная ма рка

unused2  adj (to) нязвы клы, непрыз вы-
ча ены (да чаго-н.); He is unused to city ways. 
Ён не прызвычаіўся да гарадскога жыцця.

unusual  adj. 1. нязвы чны, нязвы к-
лы; nothing unusual нічо  га асабл вага 2. над-
звыча йны, незвыча йны; а man of unu sual 
ability выклю чна здо льны чалаве к

unusually  adv. надзвыча  йна, вы-
клю  чна; Unusually for him, he wore a tie. Ён 
надзеў гальштук, што было незвычайна для 
яго.

unutterable  adj. fml невыка зны, 
невымо ўны; unutterable joy неапіса льная ра- 
дасць; аn unutterable scoundrel страшэ  нны 
няго днік

unvarnished  adj. 1. нелакірава ны, 
не пакры ты ла кам 2. fml непадро блены; the 
unvarnished truth го лая пра ўда

unveil  v. 1. здыма ць, зніма ць (вэлюм, 
паранджу і да т.п.) 2. урачы ста адкрыва ць 
(помнік) 3. раскрыва ць (планы, намеры і 
да т.п.); unveiled feelings шчы рыя пачу цці

unversed  adj. fml (in) няво пытны, 
недасве дчаны; He is unversed in the British 
way of life. Ён мала ведае пра брытанскі лад 
жыцця.

unvoiced  adj. 1. нявы маўлены, нявы -
ка заны; аn unvoiced protest нявы казаны, уну т-
раны пратэ ст 2. ling. глух ; unvoiced con so n-
ants глух я зы чныя

unwanted  adj. непатрэ бны; непа-
жада ны, нежада ны; feel unwanted адчува ць 
сябе  непатрэ бным

unwarrantable  adj. fml недазво -
лены, недапушча льны; unwarrantable con-
duct недарава льныя паво дзіны
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unwary  adj., n. неасцяро жны, неаба ч-
лівы; зал шне даве рлівы; the unwary даве р-
лівыя лю дзі

unwavering  adj. fml непах сны, 
цвёрды, сто йкі; unwavering faith непах сная 
ве ра

unwearying  adj. нясто мны; насто й-
лівы; unwearying efforts насто йлівыя нама-
ганн 

unwelcome  adj. 1. нежада ны, ня-
про шаны; You will be unwelcome. Вас ніхто 
не чакае. 2. непрые мны; unwelcome news не-
прые мная навіна 

unwell  adj. нездаро вы; feel unwell 
 дрэ н на сябе  адчува ць; She is unwell. Ёй незда-
ровіцца.

unwholesome  adj. 1. нездаро вы, не-
кары сны; шко дны; unwholesome habits шко д-
ныя звы чкі 2. хварав ты, нездаро вы; нямо  ц-
ны; аn unwholesome appearance хварав ты 
вы гляд

unwieldy  adj. нехлямя жы; грува ст кі, 
грамо зны, гру зны (пра мэблю); а large 
unwieldy case вял кі грува сткі чамада  н

unwilling  adj. неахво тны, нясх льны; 
be unwilling to do smth. не хаце ць зраб ць 
што-н.

unwind  v. (unwound) 1. размо тваць; 
размо твацца; раскру чваць; раскру чвацца 2. infml 
расслабля цца; Swimming is a good way to 
unwind. Плаванне – добры спосаб рассла-
біцца.

unwise  adj. неразу мны, неразва жны; 
It was unwise (of you) to reject his offer. Вы не-
разумна зрабілі, што адмовіліся ад яго прапа-
новы.

unwitting  adj. fml 1. як  не ве дае (ча-
го-н.) 2. міжво льны, мімаво  льны; an unwit-
ting mistake выпадко вая памы лка

unworkable  adj. невыкана льны; 
нездзяйсня льны (пра план)

unworldly  adj. незямны ; як не з гэ та-
га све ту; an unworldly woman незямна я жан-
чы на

unworried  adj. незаклапо чаны, спа-
ко йны

unworthy  adj. fml (of) 1. нява рты (ча-
го-н.); It’s unworthy of you to do it. Bам не 
прыстала так рабіць; He’s unworthy of praise. 
Ён не заслугоўвае пахвалы. 2. непрыда тны, 
неадпаве дны; These remarks are unworthy of 
you. Табе брыдка рабіць такія заўвагі.

unwound  past, p.p. → unwind

unwrap  v. разго ртваць, развіна ць; 
 co me unwrapped развіну цца, разгарну цца

unwritten  adj. няп саны; an unwritten 
law няп саны зако н

unyielding  adj. fml непада тлівы; цвёр-
ды, упа рты; He is unyielding in his opinion. Ён 
не жадае адмаўляцца ад сваёй думкі.

up1  n. : ♦ ups and downs уда чы і няўда чы; 
be on the up ісц  на пад’ём

up2  adv. 1. наве рх, уго ру, уве рх; fl y up 
узлята ць; Lift your head up. Узнімі галаву; 
The temperature has gone up. Тэмпература пад-
нялася; Let’s sail up the river. Давай паплывём 
уверх па рацэ; Hands up! Рукі ўверх! 2. нa-
ве  рсе, угары ; We live up on the hill. Мы жы-
вём на ўзгорку; The planе is up. Самалёт уз-
няўся; The sun is up. Сонца ўзышло; The river 
is up. Узровень вады ў рацэ падняўся. 3. (аз-
начае набліжэнне); He came up. Ён падышоў; 
A car drove up. Пад’ехала машына. 4. (па каз-
вае на заканчэнне тэрміну, завяршэнне, вы-
нік); eat up з’е сці; stand up уста ць ♦ it’s up 
to you to decide табе  (вы)раша ць; time is up 
час ско нчыўся; up and about, up and doing 
на нага х (пасля хваробы); up to now да цяпе -
рашняга ча су; what’s up? што зда рылася?

up3  prep. 1. (у розных значэннях) па, на, да; 
up the stairs па ле свіцы (уверх); further up 
the road дале й па даро зе; climb up а tree уз-
ле зці на дрэ  ва; sail up the river плы сці ўве рх 
па рацэ   2. (to) (да пэўнай мяжы) да; up to 
now да гэ тай пары ; up to ten men да дзесяц  
асо б 3. (to) (адпаведна) па, на; live up to 
one’s income жыць па сро дках; up to the 
mark на нале жным узро ўні ♦ up and down 
(smth.) уве рх і ўн з, уза д і ўпе рад, туды  і 
сюды  (па чым-н.); They walked up and down 
the platform. Яны хадзілі туды і сюды па 
платформе.

up4  v. infml 1. падыма ць, уздыма ць; павя л ч-
ваць; They upped the prices. Яны павысілі 
цэны. 2. усхо плівацца, уско кваць, падско к-
ваць; She upped and left without a word. Яна 
ўсхапілася і выйшла без аніводнага слова.

up-and-coming  adj. infml шмат-
абяца льны, перспекты ўны; як  падае  надзе і

upbraid  v. fml папрака ць; прыдзіра ц-
ца, чапля цца; She upbraided me for my incom-
petence. Яна папракала мяне ў маёй некампе-
тэнтнасці.

upbringing  n. выхава нне; a country 
upbringing вяско вае выхава нне

UPC  (скар. ад Universal Product 
Code) AmE універса льны код праду ктаў хар-
чава ння
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up-country  adj., adv. уну траны (ра-
ён краіны); уну тр кра ны; travel up-country 
падаро жнічаць уну тр кра ны

update1  n. мадэрніза цыя, абнаўле нне; 
Maps need regular updates. У карты трэба рэ-
гулярна ўносіць папраўкі.

update2  v. 1. уно сіць зме ны і дада ткі; 
мадэрнізава ць; update a book перагле дзець 
і да по ўніць кн гу но вымі да нымі 2. дава ць 
апо шнюю інфарма цыю, паведамля ць са мыя 
апо шнія нав ны

upend  v. паста віць перпендыкуля рна, 
пераваро чваць; He upended the basket and sat 
down. Ён перавярнуў кош і сеў.

upgrade  v. 1. паляпша ць я касць 
(прадукцыі) 2. пераво  дзіць на бо  льш 
высокаап ла  тную пра цу

upheaval  n. зрух; зрушэ нне; a poli-
tical upheaval паліты чны пераваро т; volcanic 
upheavals вулкан чныя зру хі

upheld  past, p.p. → uphold
uphill1  adj. 1. як  ідзе  ўго ру; an uphill 

road даро га пад гару   2. цяжк ; an uphill task 
цяжка я зада ча; an uphill struggle цяжка я 
барацьба 

uphill2  adv. пад гaру , на гару ; go uphill 
ісц  пад гару 

uphold  v. (upheld) 1. падтры мліваць, 
адабра ць; uphold a policy падтры мліваць па-
л тыку 2. прытры млівацца (традыцый, звы-
чак і да т.п.); They uphold traditional family 
values. Яны  падтрымліваюць трады цыйныя 
каштоўнасці сям’і.

upholster  v. (in/with) абіва ць, аба-
біва ць (мэблю)

UPI  (скар. ад United Press Inter na-
tional) ЮПІ, інфармацы йнае аге нцтва Юна  й-
тэд Прэс Інтэрнэ  шнл

upkeep  n. до гляд (за садам, домам і 
да т.п.); I can’t afford the upkeep of this large 
house. Я не магу даглядаць такі вялікі дом.

upland  n. наго р’е; узвы  шша; гары  стая 
ча стка кра ны; He lives in the Southern Up-
lands. Ён жыве ў раёне Паўднёвага нагор’я.

uplift1  n. узды м (духоўны, эмацыяналь-
ны); give a sense of uplift узня ць настро й

uplift2  v. падніма ць, узніма ць, уздыма ць 
(настрой); The news uplifted his spirits. Наві-
на ўзняла яго настрой.

up-market  adj. эліта рны, прызна ча-
ны для шыко ўнай пу блікі; an up-market 
fashion высо кая мода

upon  prep. fml = on : once upon a time 
даўны м-даўно ; Оnce upon a time there lived a 
giant. Даўным-даўно жыў-быў волат.

upper1  n. 1. перадо к чарав ка 2. infml 
стымуля нт; узбуджа льны нарко тык ♦ be on 
one’s uppers BrE,  infml заста цца без капе й-
чыны

upper2  adj. ве рхні, вышэ йшы; the upper 
classes вышэ  йшыя ко лы; the upper circle 
theatrе балко н; the upper reaches of the 
Thames вярхо ўе Тэ  мзы ♦ get the upper hand 
(over smb.) узя ць верх (над кім-н.)

upper case  n. вял кія л тары; upper-
case titles загало ўкі, набра ныя вял кімі л та-
рамі

upper chamber  n. ве рхняя пала -
та (палата лордаў – у Вялікабрытаніі, Cе-
нат – ў ЗША)

upper crust  n. infml the upper crust 
вярх  грама дства; арыстакра тыя

upper house  n. ве рхняя пала та (Cе-
натa ў ЗША, парламента Вялікабрытаніі)

uppermost1  adj. са мы ве рхні; най-
вышэ йшы; перава жны; the uppermost sub-
ject of conversation гало ўная тэ ма размо вы; 
be uppermost панава ць

uppermost2  adv. 1. наве рсе; уве рх; 
The carriage lay with its wheels uppermost. Ка-
ляска ляжала дагары коламі. 2. перш-на перш, 
перш за ўсё; She said whatever came upper-
most. Яна сказала першае, што прыйшло ў 
галаву.

upper school  n. BrE шко ла або  кла -
сы для старэ йшых ву чняў (ад 14 да 18 гадоў)

uppish  adj. напы шлівы, ганары сты, 
фанабэ рысты, пыхл вы

upright1  adj. 1. вертыка льны, прамы ; 
an upright bearing прама я, ро ўная по стаць 
2. справядл вы; сумле нны; an upright judge 
справядл вы суддзя 

upright2  adv. вертыка льна; стаяко  м, 
старчко м; sit/stand/hold oneself upright ся-
дзе ць/стая  ць/трыма цца пра ма

upright piano  n. піян на (са 
стру намі, якія размешчаны вертыкальна)

uprising  n. паўста нне, бунт; an 
 ar med uprising узбро енае паўстанне 

up-river  adv. = upstream
uproar  n. шум; крык; гвалт; вы бух 

(смеху); in an uproar у ста не разгу бленасці
uproarious  adj. шу мны, бу рны; 

uproarious applause бу рныя апладысме нты; 
burst into uproarious laughter мо цна зара-
гата ць

uproot  v. вырыва ць з караня мі; выка ра-
ня ць, выкарчо ўваць; uproot oneself/smb. 
from smth. адрыва цца/адрыва ць каго -н. (ад 
роднай мясціны); высяля ць нас льна
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upset1  n. 1. хвалява нне; дрэ  нны на-
стро й; cause a great deal of upset выкліка ць 
ке пскі настро  й 2. недамага нне; а stomach 
up set расстро йства стра ўніка, пано с 3. не ча-
ка нае паражэ нне (у спорце, на выбарах і да т.п.)

upset2  v. (upset) 1. пераку  льваць; пера-
ку  львацца 2. разла джваць (планы); паруша ць 
(парадак) 3. засмуча ць, псава ць настро й; 
Don’t upset yourself. Не хвалюйся. ♦ upset the 
apple cart разла джваць план

upshot  n. the upshot вы нік; in the 
upshot у  рэ  шце рэшт, нарэ  шце; What will be 
the upshot of it all? Чым усё гэта скончыцца? 

upside down1  adj. пераве рнуты 
ўверх дном, дагары  нага мі; upside-down 
ideas бязглу здыя ідэ і

upside down2  adv. уве рх дном, да-
гары  нага мі ♦ turn everything upside down 
перавярну ць усё дагары   нага мі

upstage1  v. 1. theatrе перайгра ць (ін-
шага акцёра) 2. засланя ць; пераганя ць, 
перасяга ць (каго-н. у чым-н.); All the big fi lm 
stars were upstaged by twelve-year-old Jenny. 
Дванаццацігадовая Джэні пераўзышла ўсіх 
вялікіх кіназорак.

upstage2  adv. theatrе далёка ад ра мпы
upstairs  adv. на ве рхнім паве  рсе, на-

ве рсе; наве рх; go upstairs падніма цца наве рх
upstanding  adj. fml шчы ры, пра-

мы , адкры ты ♦ be upstanding BrE, fml пра шу  
ўстаць

upstart  n. derog. вы скачка
upstream  adv. (of/from) уве рх па 

цячэ ннi
upsurge  n. fml (in/of) узды м (радасці, 

цікавасці і да т.п.)
upswing  n. fml (in) рапто ўны пад’ём; 

be on the upswing ху тка развіва цца (пра эка-
номіку, падзеі і да т. п.)

uptake  n. : ♦ be quick/slow on the 
uptake infml ху тка/мару дна ке міць

uptight  adj. infml (about) 1. напру жа-
ны; нерво вы; get uptight about exams нер ва-
ва цца пе рад экза менам 2. раздражнёны, не-
дружалю бны; get uptight раззлава цца

up to date  adj. суча сны; перадавы  ; 
up-to-date information апо шняя інфарма цыя

up-to-the-minute  adj. 1. імгне н-
ны, мамента льны; up-to-the-minute news то ль-
кі што атры маныя нав ны 2. суча сны; мо дны

uptown  adj., adv. AmE (у напра мку) 
ад цэ нтра го рада; uptown New York н жні 
Нью-Ёрк

upturn1  n. (in) пад’ём, рост; take an 
upturn пайсц  ўго ру (пра гандаль, эканоміку)

upturn2  v. пераку льваць
upward1  adj. накірава ны ўве рх; the 

upward trend in prices падвы шка цэн
upward2  adv. (таксама upwards) 

1. уве рх, вышэ й 2. больш; children of three 
and upwards дзе ці ад трох і старэ йшыя

upwind  adv. (оf) су праць ве тру; sail 
upwind плы сці су праць ве тру

uranium  n. chem. ура н; a uranium 
reactor ура навы рэа ктар

urban  adj. гарадск ; urban population 
гарадско е насе льніцтва; urban areas гарад-
ск я раёны

urbane  adj. fml ве тлівы, пачц вы; з вы тан-
чанымі мане рамі

urbanize, BrE -ise  v. урбанізава ць; 
ператвара ць се льскі раён у гарадск 

Urdu  n. мо ва у рду
urea  n. chem. мачав на
urethra  n. (pl. urethrae or urethras) 

anat. урэ тра, мочаспуска льны кана л
urge1  n.  мпульс, жада нне; get/have/feel a 

sudden urge (to do smth.) мець рапто ўнае 
жада нне (зрабіць што-н.)

urge2  v. 1. упэ ўніваць, перако нваць; на сто й-
ваць 2. fml падганя ць
urge on  phr.v. 1. паганя ць (каня), 
падбадзёрваць (каманду) 2. падбухто рваць; 
сты мулява ць

urgency  n. п льнасць; п льная патрэ -
ба; a matter of great urgency п льная, неад-
кла дная спра ва

urgent  adj. 1. п льны; тэрміно вы; 
неадкла дны 2. fml насто йлівы (тон, патра-
баванне і да т.п.)

uric acid  adj. chem. мачава я кіс-
лата 

urinal  n. 1. бальн чная ву тка 2. муж-
чы нскі туале т (з насценнымі пісуарамі)

urinary  adj. med.  мачавы ; urinary 
track мачавы я шлях 

urinate  v. med. выдзяля ць мачу , 
мачы цца

urine  n. мача 
URL  (скар. ад universal resource 

loca tor) comput. універса льны пака знік рэсу р-
саў

urn  n. у рна
urologist  n. уро лаг
us  pron. нас, нам, на мі; it’s us гэ  та мы
USA  (скар. ад United States of Ame-

rica) ЗША, Злу чаныя Шта ты Аме рыкі
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usable  adj. прыда тны для ўжыва ння; 
Іt’s no longer usable. Гэтым нельга больш 
карыстацца.

USAF  (скар. ад United States Air 
Force) ВПС, вае нна-паве траныя с лы ЗША

usage  n. ужыва нне, карыста нне; It’s 
not a word in common usage. Гэтае слова ўжы-
ваецца рэдка.

use1  n. 1. ужыва нне, карыста нне, выка-
рыс та нне; for general use для агу льнага ка-
рыста ння; be in constant use карыста цца ўве сь 
час; fi nd a (new) use for smth знайсц  (но вае) 
скарыста нне чаму  -н. 2. кары сць; толк, сэнс; 
вы гада; Іs there any use? Ці варта?; be in use 
ужыва цца, выкарысто ўвацца; come into use 
пача ць ужыва цца; go out of use вы йсці з ужы т-
ку; make use of smth. выкарысто ўваць што-н. 
♦ be of no use быць бескары сным; Іt’s no use 
doing it. Няма сэнсу гэта рабіць; You’re of no 
use. Aд цябе няма толку.

use2  v. 1. выкарысто  ўваць; карыста цца; 
ужыва ць; May I use your name as a reference? 
Ці магу я спаслацца на вас? 2.  абыхо дзіцца 
(з кім-н.), ста віцца (да каго-н.) ♦ use your 
head паду май
use up  phr.v. скарыста ць, патра ціць

used1  adj. стары , патры маны; скарыста -
ны, ужы ты; a used car стара я машы на

used2  adj. : get used to smth./doing smth. 
прызвыча іцца, прывы кнуць да чаго -н./ раб ць 
што-н.

used3  v. : he used to ён меў звы чай; I used 
to see him often. Я, бывала, часта з ім бачыў-
ся.

useful  adj. 1. кары сны; прыда тны; 
 ma ke oneself useful дапамага ць чым-н. ка ры с-
ным 2. infml паспяхо вы, кампетэ  нтны; а use-
ful footballer здо льны, спры тны футбал ст

useless  adj. бескары сны; дарэ мны, ма р-
ны; Іt’s useless to argue. Няма сэнсу спрачац-
ца. I feel useless at maths. Я нічога не разу-
мею ў матэматыцы.

user  n. спажыве ц; library users чытачы ; 
a user agent comput. прагра мны аге нт

user-friendly  adj. дасту пны для 
звыча йнага карыста льніка (пра камп’ютар)

usher1  n 1. theatrе білецёр 2. швейца р 
3. ша фер

usher2  v. уво дзіць, право дзіць (у залу, 
офіс і да т. п.)
usher in  phr.v. fml аб’яўля ць, аб вя-
шча ць; usher in fresh ideas абвяшча ць но выя 
ідэ і

usherette  n. theatre білецёрка

USN  (скар. ад United States Navy) 
вае нна-марск я с лы ЗША

USSR  hist. (скар. ад Union of So-
viet Socialist Republics) СССР, Саю з Саве ц-
кіх Сацыялісты чных Рэспу блік

usual  adj. звыча йны ♦ as usual як 
звыча йна

usually  adv. звыча йна; I am usually home 
by 6 o’clock. Я звычайна дома а шостай гадзіне.

usurp  v. fml узурп раваць; захап ць не-
зако нна (уладу)

Utd (пісьмовае скар. ад United) аб’ядна ны
utensils  n. pl. по суд; начы нне, прыла- 

ды; writing utensils пісьмо выя прыла ды
uterus  n. (pl. uteruses or uteri) anat. 

ма тка
utilitarian  adj. 1. philos. утылі-

та  р ны 2. fml  практы чны, прагматы чны
utility1  n. 1. fml кары сць, вы гада 2. pl. 

(public) utilities камуна льныя паслу гі 3. com-
put. сэ рвісная прагра ма 

utility2  adj. дапамо жны; a utility actor 
акцёр друго га саста ву; utility workers падсо б-
ныя рабо чыя

utility programme  n. com-
put. прагра ма-ўтыл та, сэ рвісная прагра ма

utilize, BrE -ise  v. fml скарысто  ўваць, 
утылізава ць

utmost1  n. : the utmost са мае бо ль-
шае; усё магчы мае; enjoy oneself to the ut-
most весял цца як то лькі магчы  ма; try one’s 
utmost зраб ць усё магчы мае

utmost2  adj. кра йні; надзвыча йны; 
a matter of the utmost importance спра ва 
найвял кшай ва жнасці

Utopia  n. уто пія
Utopian  adj. утап чны; Utopian 

ideals утап чныя ідэа лы
utter1  adj. по ўны, абсалю  тны; кра йні; ut-

ter darkness абсалю тная це мpа; utter rubb-
ish по ўная лухта 

utter2  v. fml вымаўля ць; utter a cry ускры к-
нуць; He never uttered a word. Ён не сказаў ні 
слова.

utterance  n. 1. fml вымаўле нне; вы-
ражэ нне сло вамі; give utterance to one’s fee l-
ings даць вы  хад пачу  ццям (у словах) 3. вы-
ка  з ванне; а public utterance публ чная зая ва

utterly  adv. зус м, по ўнасцю, ца лкам; 
надзвы чай; I’m utterly exhausted. Я зусім ста-
міўся.

uttermost  n., adj. = utmost
U-turn  n. разваро т; “No U-turn” «Раз-

ва ро ту няма» (дарожны знак)
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UV (пісьмовае скар. aд ultraviolet) ультрафія-
ле  тавы

uvula  n. anat. (pl. uvulae) язычо к
uvular  adj. 1. anat. язычко вы 2. ling. 

увуля рны (гук)
Uzbek1  n. 1. узбе к; узбе чка; the Uzbeks 

узбе кі 2. узбе кская мо ва
Uzbek2  adj. узбе кскі

Vv
V, v  n. 22-я літара англійскага алфавіта
v 1. (пісьмовае скар. ад verb) дзеясло ў 2. infml 

(пісьмовае скар. ад very) ве льмі 3. (пісьмо-
вае скар. ад versus) су праць

vac  n. BrE, infml (скар. ад vacation) кан -
кулы (ва ўніверсітэце)

vacancy  n. 1. незаня тая паса да, вака н-
сія; fi ll a vacancy заня ць паса ду; There are 
some vacancies for drivers. Патрабуюцца ва-
дзіцелі. 2. незаня ты пако й; во льнае ме сца 
(у гатэлі) 3. бязду мнасць, няўця мнасць; ня-
ўва жлівасць; безудзе льнасць; the vacancy of 
her expression абыя кавасць яе  вы разу

vacant  adj. 1. незаня ты, во льны; a va-
cant appartment незаня тая кватэ  ра; a vacant 
seat во льнае ме сца (у тэатры, аўтобусе і 
да т.п.) 2. fml вака нтны; a vacant post вака нт-
ная паса да 3. бязду мны; пусты ; a vacant face 
не выра  зны твар; a vacant mind по  ўная ад-
су т насць ду мак; ту пасць; with a vacant stare 
бязду мна; няўця мна

vacant possession  n. памяшка н-
не, з яко га вы ехалі былы я гаспадары , гато вае 
для ўе зду но вых

vacantly  adv. бязду мна, няўця мна; 
няўва жліва

vacate  v. fml пакіда ць (месца, пасаду і 
да т.п.); vacate one’s seat пак нуць ме сца

vacation1  n. 1. кан кулы; the long 
vacation BrE ле тнія кан кулы 2. AmE адпачы -
нак, во дпуск; on vacation у во дпуску; на вака- 
цыях; take a vacation пайсц  ў адпачы нак 
3. fml звальне нне, вызвале нне (з пасады)

vacation2  v. AmE право дзіць адпачы -
нак; He vacationed in Miami. Ён правёў ад-
пачынак на Маямі.

vacationer  n. AmE адпускн к; той, 
хто адпачыва е

vaccinate  v. med. вакцынава ць; 
 (aga inst) прышчэ пліваць (супраць чаго-н.)

vaccination  n. med. вакцына цыя; 
(against) пры шчэ пліванне (супраць чаго-н.)

vaccine  n. med. вакцы на
vacillate  v. fml (against, over) хіста ц-

ца, вага цца; She’s still vacillating what to do. 
Яна яшчэ не вырашыла, што рабіць. 

vacillation  n. fml хіста нне; вага нне, 
нерашу часць

vacuity  n. fml адсу тнасць ду мкі; fi ll 
one’s speech with vacuities прамаўля ць агу ль-
ныя фра зы; ≅ пераліва ць з пусто га ў паро жняе

vacuous  adj. fml пусты , беззмясто ў-
ны; a vacuous stare бязду мны по гляд; a va-
cuous laugh недарэ чны смех

vacuum1  n. 1. ва куум; беспаве т ра-
ная прасто ра 2. пустата , прабе л, прага л; fi ll 
the vacuum запaўня ць прабе л ♦ live in a va-
cuum жыць ізалява на

vacuum2  v. infml чы сціць пыласо сам
vacuum bottle  n. AmE = vacu-

um fl ask
vacuum cleaner  n. пыласо с
vacuum fl ask  n. тэ рмас
vacuum-packed  adj. у герме-

ты  чнай упако ўцы
vacuum tube  n. AmE электро н-

ная ля мпа
vade-mecum  n. fml, лацін. кішэ н-

ны даве днік
vagabond1  n. dated, derog. бадзя га, 

валацу га
vagabond2  adj. dated, derog. бадзя ж-

ны; vagabond Gipsies качавы я цыганы ; va ga-
bond thoughts блука ючыя ду мкі

vagaries  n. pl. fml капры зы, дзіва цт-
вы; vagaries of the English weather капры зы 
англ йскага надво р’я

vagina  n. anat. по хва
vagrancy  n. law бадзя жніцтва, вала-

цу ж ніцтва; He was arrested for vagrancy. Яго 
арыштавалі за бадзяжніцтва.

vagrant1  n. fml or law бадзя га, вала-
цу га

vagrant2  adj. fml or law бадзя жны, 
ван дро ўны; vagrant musicians вандро ўныя 
музы кі; vagrant boys беспрыту льнікі; lead a 
vagrant life ве сці бадзя жнае жыццё, вандра -
ваць

vague  adj. 1. няя сны; невыра зны, неакрэ с-
лены, цьмя ны; a vague term недакла дны тэ  р-
мін 2. нерашу чы, няўпэ ўнены; be vague in/
about one’s plans быць няўпэ ўненым у сва х 
пла нах 3. рассе яны, няўва жлівы; адсу тны 
(позірк)

vaguely  adv. 1. невыра зна; цьмя на; пры-
бл зна; There was something vaguely familiar 
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about him. У ім было нешта няўлоўна знаё-
мае. 2. рассе яна, няўва жліва

vain  adj. 1. самаўлюбёны, славалюб вы; 
ганары сты, пыхл вы; as vain as a peacock 
надзьму ты як інды к 2. дарэ мны, ма рны; vain 
hopes надзе і, як я не спра ўдзіліся ♦ in vain 
дарма , дарэ мна, ма рна; take smb.’s name in 
vain спекулява ць чы м-н.  мем

vainly  adv. 1. дарма , дарэ мна, ма рна 
2. пыхл ва, ганары ста

valance  n. 1. падзо р (у пасцельнай бя-
лізне) 2. фальбо на; фіра нка (у зборкі)

vale  n. dated or lit. дол, дал на; the Vale of 
the White House газо н каля  Бе лага до ма 
(ЗША); the vale of tears ме сца паку т (мета-
фара зямнога жыцця)

valediction  n. fml развіта нне; раз-
віта льнае сло  ва; bow in valediction кла няцца 
на развіта нне

valedictorian  n. AmE, fml вы-
пус кн к-выда тнік, як  выступа е з развіта ль-
наю прамо ваю

valedictorу  adj. fml развіта льны; 
a valedictorу speech развіта льная прамо ва

valency  n. phys., chem., ling. вале нт-
насць

valentine  n. 1. каха ная або  каха ны, 
як м пасыла ецца любо ўны ліст 14 лю тага 
2. ліст або  пашто ўка з прызна ннем у каха нні, 
як я пасыла юцца анан мна 14 лю тага; St. Va l-
entine’s Day Дзень Свято га Валянц на (14 лю-
тага), кал  закаха ныя пасыла юць лісты  аб о  
пашто ўкі

valerian  n. 1. bot. валяр’я н; валяр’я н ка 
2. валяр’я навыя ка плі 

valet1  n. 1. слуга , лаке й, камерды- 
нер 2. рабо тнік гатэ ля

valet2  v. 1. служы ць камерды нерам 
2. аб слуго ўваць пастая  льцаў гасц ніцы (пра-
саваць, чысціць і да т.п.)

valiant  adj. lit. до блесны, хра бры 
(пра чалавека); гера чны (пра ўчынак); vali-
ant attempts to do smth. гера чныя намага нні 
зраб ць што-н.

valid  adj. 1. сапра ўдны; як  ма е зако н-
ную с лу (пра дакумент, умову і да т.п.); 
make valid надава ць зако нную с лу 2. ва жкі; 
перакана ўчы, абгрунтава ны (доказ, падста-
ва і да т.п.); a valid reason ва жкая прычы на; 
a valid argument перакана ўчы аргуме нт; va-
lid criticism сур’ёзная кры тыка

validate  v. fml 1. надава ць зако нную с- 
лу; validate a passport легалізава ць па шпарт 
2. падмацо ўваць; пацвярджа ць; validate 
a the ory падмацо ўваць тэо рыю (фактамі)

validity  n. (of) 1. слу шнасць, аб грун-
тава насць; the validity of the argument слу ш-
насць аргуме нта 2. law сапра ўднасць; зако н-
насць, юрыды чная с ла; тэ  рмін дзе йнасці

valley  n. дал на; лагчы  на; ніз на; a gla-
cial valley ледавіко вая лагчы на

valor  AmE = valour
valour  n. fml до блесць, му ж насць
valuable  adj. 1. дараг , кашто ўны; 

a valuable diamond дараг  дыяме  нт 2. каш-
то  ўны, цэ нны; valuable advice кары сная па-
ра да; a valuable discovery ва жнае адкрыццё

valuables  n pl. кашто ўнасці
valuation  n. ацэ нка; ацэ ньванне, 

вы значэ нне кашто ўнасці; an assessed valu-
ation ацэ начная ва ртасць; a customs valuation 
мы тная ацэ нка; make/set/draw up a valu-
ation of smth. ацэ  ньваць што-н. ♦ take a per-
son at his own valuation ста віцца да каго -н. 
некрыты чна, ве рыць каму -н. на сло ва

value1  n. 1. ва ртасць, кошт, цана ; mar-
ket value ры начная, курсава я ва ртасць; drop/
fall/go down in value тра ціць ва ртасць 2. каш-
то ўнасць, ва жнасць; set/put/place a high va-
lue on smth. цан ць што-н. высо ка; надава ць 
вял кае значэ  нне  чаму -н.; know the value of 
time цан ць свой час; be of great value мець 
вял кую кашто ўнасць; быць ве льмі кашто  ў-
ным 3. pl. values кашто ўнасці (маральныя, 
мастацкія і да т.п.); a sense of values ма-
ра  ль ныя крытэ рыі; human values агуль на ча-
лаве чыя кашто ўнасці 4. math. велічыня  5. mus. 
праця гласць но ты, рытм чная ва р тасць 6. ling. 
сэнс, значэ нне 7. валёр (жывапіс)

value2  v. 1. цан ць, даражы ць, шанава ць; 
value truth above all цан ць пра ўду даражэ й 
за ўсё 2. (at) ацэ ньваць, дава ць ацэ нку (у гра-
шовым выражэнні)

value added tax  n. пада так 
на прыба вачную ва ртасць

valueless  adj. fml няцэ нны; нява рты; 
непатрэ бны, бескары сны

valuer  n. ацэ ншчык; экспе рт
value judgement  n. суб’ек-

ты ўная ацэ нка (чаго-н., каго-н.)
valve  n. 1. tech. ве нтыль; залатн к; кла -

пан; a relief/safety value засцерага  льны кла -
пан 2. electr. электро нная ля мпа 3. anat. кла -
пан (сэрца)

vamp  n. dated, derog. жанчы  на-вамп, 
ракава я жанчы на; сірэ на, спаку  сніца

vampire  n. вамп р, крывасмо к
vampire bat  n. zool. кажа н-

вамп р
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van1  n. 1. фурго н; a delivery van фурго н 
для даста ўкі праду ктаў 2. BrE службо вы ва-
го н; a goods van тава рны ваго н; the guard’s 
van ваго н нача льніка цягніка ; the luggage 
van бага жны ваго н

van2  n. (скар. ад vanguard) аванга рд ♦ be 
in/lead the van BrE, infml узнача льваць, быць 
у аванга рдзе

vandal  n. 1. ва рвар, ванда л 2. AmE 
хуліга н, грам ла

vandalism  n. вандал зм
vandalize, BrE -ise  v. знішча ць, пса-

ва ць (зламысна або бяздумна)
vane  n. 1. флю гер (на даху) 2. ло пасць 

(вентылятара, турбіны і да т.п.); крыло  
(ве т рака)

vanguard  n. аванга рд; be in the van-
guard (of) быць у аванга рдзе (навуковых да-
следaванняў, грамадскага руху і да т.п.)

vanilla  n. 1. bot. ван ль 2. ваніл н; 
vanilla ice-cream ван левае маро жанае; Two 
vanillas, please! Дзве порцыі ванілевага ма-
рожанага, калі ласка!

vanish  v. 1. зніка ць, прапада ць; vanish 
without trace зн кнуць бяссле дна; vanish in 
the dark зн кнуць у це  мры 2. выміра  ць; зні-
ка  ць; Many types of animals have vanished 
completely. Шмат якія віды жывёл цалкам 
вымерлі. ♦ vanish into thin air/the blue ≅ пра-
па  сці як тума н, прапа сці як цень на вадзе 

vanishing point  n. 1. math. кро п-
ка перасячэ  ння дзвюх парале льных л ній 
(у тэ орыі перспектывы) 2. кра йні рубе ж; be 
at the vanishing point сысц  на нішто 

vanity  n. 1. cлавалю бства, пыхл васць; 
ганары стасць; injured vanity абра жанае са ма-
лю бства; do smth. out of vanity раб ць што-н. 
з-за пыхл васці; tickle smb.’s vanity це шыць 
чыё-н. самалю бства 2. fml дарэ мнасць, ма р-
насць; All is vanity of vanities. Усё гэта марная 
мітусня.

vanity bag  n. су мка або  чамада н-
чык для касме тыкі

vanquish  v. fml (in, at) перамага ць; 
адо льваць, ас льваць; vanquish the enemy 
раз б ць во рага; vanquish a country пакары ць 
кра ну; vanquish a temptation устая ць пе рад 
спаку саю

vantage point  n. 1. выго дная 
па з цыя; ме сца, з яко га ўсё відно  2. пункт гле- 
джання

vapid  adj. fml ну дны, неціка вы; пусты , 
беззмясто ўны; а vapid conversation пуста я 
размо ва; a vapid smile невыра зная ўсме шка

vapidity  n. fml беззмясто ўнасць (раз-
мовы); неціка вая заўва га; бана льнасць

vapor  AmE = vapour
vaporize, BrE -ise  v. выпа рваць, ад-

па рваць; ператвара цца ў па ру
vaporization, BrE -isation  n. ад-

па рванне, выпа рванне
vaporous  adj. fml імгл сты, затума не-

ны; vaporous air паве тра, насы чанае в ль-
гаццю; vaporous ideas фантасты чныя ідэ  і

vapour  n. BrE 1. (вадзяная) па ра; a va-
pour bath пары льня, пары лка 2. імгла , ту-
ма н; disappear as vapour зн кнуць як тума н 
3. pl. vapours dated меланхо лія

variability  n. зме нлівасць, няўсто й-
лівасць

variable1  n. 1. math. пераме нная (ве-
лічыня ) 2. astron. пераме нная зо рка

variable2  adj. 1. пераме нлівы, зме н-
лівы; variable weather няўсто  йлівае на-
дво  р’е; His mood is variable. Яго настрой 
часта мяняецца. 2. пераме нны (пра велічыню, 
зорку, вецер)

variance  n. fml зме на, пераме  на; va-
ri ances in temperature хіста нне тэмперату ры 
♦ be at variance не згаджа цца, быць не ў зго -
дзе; set people at variance се яць нязго ду 
пам ж людзьм 

variant1  n. (of/on) варыя нт; тып, від
variant2  adj.  ншы; альтэрнаты ўны; 

variant forms of spelling арфаграф чныя 
варыя нты

variation  n. 1. (in/of) зме на; пераме- 
на; price variations вага нне цэн 2. mus. (on) 
варыя цыя; variations on a theme варыя цыі 
на тэ му

varicose  adj. med. варыко зны; vari-
cose veins варыко знае расшырэ  нне ве н

varied  adj. ро зны; разнаро дны; разна-
ста йны; varied scenery пераме нлівы краяв д; 
varied in colour рознакаляро вы

variegated  adj. 1. рознакаляро вы; 
страка ты; пярэ  сты; variegated leaves паласа -
тае л сце 2. разнаста йны; a variegated career 
кар’е ра з ча  стаю пераме наю абста він, пра цы 
і да т.п.

variegation  n. размалёўванне; раз-
малёванасць, рознакаляро васць

variety  n. 1. разнаста йнасць, разнаро д-
насць; give/lend/add variety to smth. уно сіць 
разнаста йнасць у што-н.; for a variety of rea-
sons па ро зных прычы нах 2. асартыме нт, шэ -
раг (рэчаў); a wide variety (of) вял кі асар-
тыме нт 3. гату нак, сорт; a variety of apples 
сорт я блыкаў 4. вар’етэ  , эстра да 
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variety show  n. вар’етэ  ; эстра дны 
канцэ рт

variety store  n. AmE універса ль-
ны магаз н

various  adj. 1. уся кі, усяля кі; ро зны, 
разнаста йны; various reading розначыта нне 
2. мно гія, шмат як я; at various times шмат 
разо ў, неаднаразо ва 

variously  adv. fml па-ро знаму
varnish1  n. 1. лак; глазу  ра 2. бляск, гля -

нец; a varnish of good manners бляск мане р
varnish2  v. лакірава ць, пакрыва ць ла кам; 

varnish smb.’s reputation абяля ць каго -н.
varsity  n. AmE студэ  нцкая або  шко ль-

ная спарты ўная кама нда 
vary  v. 1. (in/on) адро знівацца, быць 

раз наста йным; разыхо  дзіцца (у поглядах); 
Opi nions vary on this point. Думкі па гэтым 
пытанні разыходзяцца. 2. мяня ць; мяня цца; 
The prices vary with the season. Цэны залежаць 
ад сезона. 3. раб ць разнаста йным; vary one’s 
diet раб ць дые ту разнаста йнай, разнаста іць 
дые ту

vascular  adj. anat. сасу дзісты; vas-
cu lar tissue сасу дзістая тка нка

vase  n. ва за
Vaseline  n. вазел н
vassal  n. 1. hist. васа л 2. (to) зале жная 

асо ба або  кра на; a vassal state васа льная 
дзяржа ва

vast  adj. 1. вял кі, вял зны, веліза рны; 
a vast desert бязме жная пусты ня 2. шыро кі, 
ня зме  рны; vast interests шыро  кае ко  ла інта-
рэ  саў

vastly  adv. ве льмі; празме рна; у зна ч-
най ступе ні; You are vastly mistaken. Вы моц-
на памыляецеся.

vastness  n. бяскра йнасць, неабся ж-
насць; прасто ра

VAT  n. BrE (скар. ад value added 
tax) пада так на прыба вачную ва ртасць

vat  n. каду шка, кадзь; чан, чон; бак
Vatican  n. : the Vatican Ватыка н
vaudeville  n. 1. AmE вар’eтэ  2. вадэв ль
vault1  n. 1. скляпе нне; the vault of hea-

ven ку пал не ба 2. падва л, склеп; грабн ца; 
a family vault фам льны склеп

vault2  n. sport скачо к (апорны)
vault3  v. (over) скака ць; пераско  к ваць; 

vaulting ambition fml бязме рная амб цыя
vaulting horse  n. sport гімнасты ч-

ны конь
vaunt  v. fml выхваля цца; расхва льваць; 

vaunt of one’s success хвал цца сва мі по спе-
хамі

VB  comput. (скар. ад Visual Basic) мо -
ва для напіса ння пэ  ўных прагра м

VC  n. 1. (скар. ад Vice-Chairman) на-
ме  с нік старшын   2. (скар. ад Vice-Chancel-
lor) рэ ктар універсітэ  та 

VCR  n.  (скар. ад video cassette 
recorder) відэамагнітафо н

VD  med. (скар. ад venereal disease) ве-
неры чная хваро ба

V-Day  n. Дзень Перамо гі (у Другой 
сусветнай вайне)

VDU  n. BrE (скар. ад visual display 
unit) дыспле й (камп’ютара)

veal  n. цяля ціна; a fi llet of veal цяля чая 
па ляндв ца

vector  n. 1. math. ве ктар 2. biol. перано с-
чык інфе кцыі 3. mil. курс, напра мак

veer  v. 1. мяня ць напра мак; паваро чваць, 
раб ць віра ж 2. рапто ўна змян ць (думку, па-
водзіны і да т.п.); He veers about like a wea-
ther cock. Ён як флюгер (не мае цвёрдых пера-
кананняў). 

veg  n. BrE, infml (pl. veg) гаро дніна; 
 me at and two veg мя са і два в ды гаро дніны

vegan  n. стро гі вегетарыя нец
vegetable  n. 1. расл на; the vege ta-

ble king dom расл нны свет 2. pl. vege tables 
га ро дніна; a vegetable garden агаро  д; a vege-
table dish сала тніца; vegetable oil але й; vege-
table soup суп з гаро дніны 3. вя лы чалаве к; 
lead a vegetable life гібе ць, марне ць

vegetarian  n. вегетарыя нец; 
a vegetarian diet вегетарыя нская дые та

vegetate  v. гібе ць, марне ць; vegetate 
in obscurity марне ць у невядо масці

vegetation  n. fml расл ннасць; 
 The re is little vegetation in the desert. У пус ты-
ні мала расліннасці.

veggie  n. 1. BrE, infml вегетарыя нец 
2. AmE pl. veggies гаро дніна

vehemence  n. с ла; запа льчывасць; 
гара чнасць; defend smth. with vehemence го -
рача абараня ць што-н.

vehement  adj. 1. гара чы; запа ль чы-
вы; шалёны (пра чалавека); a vehement spea k-
er тэмпера  ментны прамо  ўца 2. мо  цны; па-
ры  вісты; гвалто  ўны; a vehement protest бу р-
ны пратэ ст; vehement pains во стрыя бо лі

vehicle  n. fml 1. тра нспартны сро дак 
(сухапутны); motor vehicles аўтамаб лі, аўто- 
бу сы і да т.п. 2. (for) сро дак; a vehicle for 
pro pa ganda сро дак прапага нды; Language is 
the vehicle for conveying ideas. Мова – сродак 
перадачы думак.
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vehicular  adj. fml : a vehicular in-
spection тэхн чны агля д машы н; a vehicular 
tunnel тунэ ль на аўтамаб льнай даро зе; 
vehicular traffi c аўтамаб льны рух

veil1  n. 1. вуа ль; пакрыва  ла (манашкі); 
чадра , паранджа ; a bridal veil вясе льны вэ -
люм 2. засло на, ма ска; a veil of mist засло на 
тума ну; draw a veil over smth. змаўча ць, пра-
маўча ць; under the veil of smth. пад вы гля-
дам, пад ма ркай чаго -н. ♦ take the veil dated 
стаць мана шкай

veil2  v. засланя ць; замаскіро ўваць; be vei-
led in mystery пакры ты таямн цаю; veil one’s 
contempt хава ць пага рду

vein  n. 1. anat. ве на; жы ла 2. жы лка, пра-
сло йка  ншага ко леру (у дрэве, мармуры і 
да т.п.) 3. ры са; мане ра; настро й; тон; стыль; 
in the same vein/in a similar vein прыбл зна 
тако е, не шта падо бнае; in a serious vein 
 су р’ёз на 4. сх льнасць, жы лка; a vein of hu-
mo ur юмарысты чная жы лка

veined  adj. з жы ламі; з жы лкамі; a 
 vei ned hand жы лістая рука ; veined marble 
узо рысты ма рмур

velar  adj. ling. веля рны, заднепаднябе н-
ны, постпалата льны (зычны гук)

veldt  n. : the veldt вэлд, плато ; стэп 
(у Паў днёвай Афрыцы)

vellum  n. 1. перга мент, перга ментная 
па пе ра 2. п счая папе ра

velocity  n. phys. ху ткасць; the velo c-
ity of light ху ткасць святла ; gain/lose velo city 
набіра ць/зніжа ць ху ткасць

velour  n. велю р; a velour hat велю равы 
капялю ш

velvet1  n. аксам т; smooth as velvet гла д-
кі як аксам т

velvet2  adj. 1. аксам тавы, аксам тны; 
velvet skin даліка тная ску ра 2. ц хі, мя ккі 
♦ an iron hand/fi st in a velvet glove ≅ на ву с-
нах – мёд, на сэ рцы – лёд

velvety  adj. аксам цісты; мя ккі як ак-
сам т; Her voice had a velvety sound. Яе голас 
гучаў вельмі мякка.

venal  adj. fml прада жны; падку плены; 
кары слівы; venal practices кару пцыя, прада ж-
насць

vend  v. fml law гандлява ць (асабліва ўраз-
нос); прадава ць (нерухомую маёмасць)

vendetta  n. (against) вендэ та, кро ў-
ная по мста

vending machine  n. аўтама т (для 
продажу цыгарэт, кавы і да т.п.)

vendor  n. 1. прадаве ц (дробных рэчаў 
на вуліцы); street vendors ву лічныя ганд-
ляры ; an ice-cream vendor прадаве ц маро -
жанага (на вуліцы) 2. law прадаве ц нерухо- 
май маёмасці

veneer1  n 1. фане ра 2. fml налёт; во н-
кавы гля нец, бляск; ма  ска; with a veneer of 
self-confi dence з вы глядам самаўпэ  ўненасці; 
а thin veneer of Western civilization то нкі на-
лёт захо дняй цывіліза цыі

veneer2  v. 1. (with/in) абшыва ць фане -
раю; абліцо ўваць 2. маскірава  ць, надава ць 
вы гляд

venerable  adj. 1. fml шано ўны, па ва-
жа ны 2. relig. прападо бны; the Venerable... 
Яго  Прападо б насць... (пра архіепіскапа ў ан-
гліканскай царкве)

venerate  v. fml шанава ць, ушано ў-
ваць; паважа ць; venerate old traditions ша-
нава ць стары я трады цыі

veneration  n. fml паша на; ушанава н-
не; hold smth. in veneration шанава ць што-н.

venereal disease  n. med. вене-
ры чная хваро ба; a venereal disease clinic ве-
нералаг чная кл ніка

venetian blind  n. пад’ёмнае жа-
люз 

vengeance  n. fml (on/upon) по мста; 
take/infl ict/exact/wreak vengeance on smb. 
по мсціць каму -н. ♦ with a vengeance infml на 
ўсю  моц; празме рна; The rain came down with 
a vengeance. Ліло як з вядра.

vengeful  adj. fml по мслівы; a ven-
geful weapon сро дак по мсты

venial  adj. fml дарава льны; нязна чны; 
venial offence нязна чнае правапарушэ  нне; 
a venial sin дарава льны грэх

venison  n. але ніна
venom  n. 1. яд 2. fml злосць; няна -

вісць; There was real venom in her voice. У яе 
голасе адчувалася сапраўдная злосць.

venomous  adj. 1. ядав ты (пра рас-
ліны, жывёлы і да т.п.) 2. fml зласл вы, злы; 
ядав ты; з’е длівы; a venomous look зласл вы 
по зірк; venomous criticism з’е длівая кры тыка

venous  adj. 1. anat. вяно зны; venous 
blood вяно зная кроў 2. bot. жылкава ты (пра 
лісце)

vent1  n. разрэ з, шл ца (на вопратцы)
vent2  n. 1. адту ліна; душн к; an air vent 

паве траны кла пан 2. вы хад ♦ give vent to 
one’s feelings дава ць во лю сва м пачу ццям; 
give vent to one’s anger выліва ць свой гнеў



vent 719 vermicell

vent3  v. fml дава ць во лю (пачуццям); vent 
one’s ill-humour on smb. спаганя ць свой ке п-
с кі настро й на кім-н.

ventilate  v. 1. праве трываць, вентыл- 
раваць; a well-ventilated kitchen ку хня, яка я 
до бра праве трываецца 2. fml абмярко ўваць; 
ventilate certain points удакладня ць некато -
рыя мо манты

ventilation  n. вентыля цыя, праве т ры-
ванне (памяшкання); a ventilation system сіс-
тэ ма вентыля цыі, устро  йства для вентыля цыі

ventilator  n. вентыля тар
ventral  adj. anat., zool. брушны , вен-

тра льны; ventral fi ns брушны я плаўнік 
ventricle  n. anat. жалу дачак (сэрца)
ventriloquism  n. чэрававяш-

ча  нне 
venture1  n. 1. ры зыка; сме лая або  ры-

зы ко ўная спра ва 2. спра ва; пачына нне; ф р-
ма; a joint venture суме снае прадпрые  мства 
♦ at a venture fml наўга д, наў здага д; run the 
venture рызыкава ць

venture2  v. 1. рызыкава ць; ста віць на 
ка рту; venture one’s life рызыкава ць сва м 
жыццём 2. (on/upon) адва жыцца на (што-н.); 
venture at smth. паспрабава ць зраб ць што-н. 
♦ nothing ventured nothing gained ≅ aдва ж-
наму і Бог у по мач

venture capital  n. пазы ка для 
за снава ння но вага прадпрые мства

venturesome  adj. fml адва жны, хра б-
ры; рызыко ўны; a venturesome crossing не-
бяспе чны перахо д

venue  n. ме сца сустрэ чы (для правя-
дзення перамоў, спаборніцтваў і да т.п.); 
change the venue змян ць ме сца сустрэ  чы

Venus  n. astron. Вене ра (планета)
veracity  n. fml праўдз васць; дакла д-

насць; пра ўда; a man of perfect veracity без-
дако рна праўдз вы чалаве к

veranda(h)  n. вера нда, балко н пе р-
ша га паве рха; on the veranda на вера ндзе

verb  n. ling. дзеясло ў; a verb ending дзе я-
сло ўны канча так

verbal  adj. 1. сло ўны; ву сны, верба ль-
ны; a verbal error лекс чная памы  лка; a good 
verbal memory до брая па мяць на сло вы 2. лі-
тара льны; a verbal translation літара льны 
перакла д; verbal accuracy дакла дная перада -
ча ко жнага сло  ва 3. ling. дзеясло ўны; a ver-
bal auxiliary дапамо жны дзеясло  ў

verbalize, BrE -ise  v. fml выража ць 
сло вамі; verbalize an idea фармулява ць ду м ку

verbally  adv. ву сна, на сло  вах; explain 
smth. verbally даць ву снае тлумачэ нне чаму -н.

verbal noun  n. ling. дзеясло ўны 
назо ўнік 

verbatim  adj. 1. літара льны (пера-
клад) 2. стэнаграф чны; a verbatim report 
стэнагра ма

verbena  n. bot. вербе на
verbiage  n. fml, derog. шматсло ўе; 

сло ваблу дства, пустасло ўе; mere verbiage 
пу сты я сло вы

verbose  adj. fml шматсло ўны (стыль, 
прамова і да т.п.); a verbose speaker шмат-
сло ўны прамо ўца

verdant  adj. lit. зялёны; a verdant fi eld 
рунь; be verdant зеляне ць, руне ць (пра азі-
мыя)

verdict  n. 1. law верды кт, рашэ нне 
прыся  жных; bring in a verdict of guilty/
not guilty прызна ць вінава тым/неві на ва  тым 
2. (on) ду мка, меркава нне; вы вад, вы сно  ва, 
заключэ  нне; the popular verdict гра ма  дская 
ду мка

verdure  n. fml зе лень, зялёны ко лер
verge1  n. край, бе раг, мяжа ; a grass 

 ver ge травяны  бардзю р; the verge of the forest 
узле ссе, узле сaк ♦ on the verge of smth. на 
кра і, на мяжы  чаго -н.; She was on the verge of 
tears. Яна ледзь не расплакалася.

verge2  v. (on/upon) збліжа цца; межава ц-
ца; dark grey verging on black ама ль чо рны 
ко лер; It verges on madness. Гэта блізка да 
вар’яцтва.

verger  n. 1. царко ўны слу жка 2. но с-
чык жазла  (у працэсіях)

verifi cation  n. 1. кантро ль, праве р-
ка; верыфіка цыя; the verifi cation of scientifi c 
laws праве рка навуко вых зако наў 2. пацвяр-
джэ нне, до каз

verify  v. 1. правяра ць, кантралява ць; 
verify details удакладня ць дэта лі; verify fi gu-
res правяра ць л чбы 2. пацвярджа ць; дака з-
ваць; The prediction of bad weather was veri-
fi ed. Прагноз кепскага надвор’я спраўдзіўся. 

verisimilitude  n. fml вераго д-
насць; праўдападо бнасць; beyond the bounds 
of verisimilitude ца лкам невераго дны

veritable  adj. fml сапра ўдны; a veri-
table disaster сапра ўднае л ха

verity  n. fml пра  ўда; праўдз васць; 
рэ а  льнасць; the eternal verities ве чныя 
  сціны; verity and falsity пра ўда і няпра  ўда

vermicelli  n. вермішэ ль
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vermillion  adj. я рка-чырво  ны, пун-
цо вы, барво вы, барвянцо вы

vermin  n. pl. 1. шко днікі, шко дныя 
жывёлы; драпе жнікі 2. параз ты 3. гульта , 
 ло дары

vermouth  n. ве рмут
vernacular  adj. нацыяна льны, ро д-

ны (пра мову) ; the vernacular names for 
fl owers наро дныя на звы кве так; vernacular 
Arabic размо ўная ара бская мо ва

vernal  adj. fml or lit.  веснавы , вясно вы, 
вясе нні; a vernal season вясна ; the vernal 
equi nox вясно вае раўнадзе нства (22 сакавіка)

veronica  n. bot. крын чнік
verruca  n. BrE (pl. verrucas or verru-

cae) баро даўка
versatile  adj. 1. рoзнабако  вы (та-

лент); a versatile actor акцёр без амплуа  
2. універса льны (інструмент)

verse  n. 1. вершава ны радо к, верш; па-
ме р, фо рма ве рша 2. страфа ; a poem of fi ve 
verses пяцістро фны верш 3. паэ зія; ве ршы; 
blank verse бе лы верш; in verse and prose 
 ве р шам і про  зай; read verse дэкламава ць

versed  adj. (in) во пытны; be versed in 
the dialects ве даць дыяле кты

versifi cation  n. fml 1. верша скла-
да нне; версіфіка цыя; прасо  дыя 2. вершава -
ная фо рма (чаго-н.)

version  n. 1. варыя нт, мадыфіка цыя; an 
old/fi rst/later version (of) стары /пе ршы/апо ш-
ні варыя нт (чаго-н.) 2. ве рсія, інтэрпрэта цыя; 
according to his version паво дле яго  слоў 
3. варыя нт (тэксту); the original version 
арыгіна л; a revised version но вая рэда кцыя; 
a screen version экраніза цыя; a stage version 
інсцэніро ўка; a movie version of the novel 
 фільм паво дле рама на; the English version of 
the Bible Б блія на англ йскай мо ве

verso  n. (pl. -os) ле вая старо нка раз го р-
нутай кн гі; цо тная старо  нка

versus  prep. 1. су праць 2. у параўна нні 
з; у адро зненне ад; man-made fi bres versus 
natural fi bres шту чнае валакно   ў параўна нні 
з натура льным

vertebra  n. anat. (pl. vertеbrae) па-
звано к

vertebrate1  n. biol. пазвано чны; the 
vertebrates пазвано чныя (клас жывёл)

vertebrate2  adj. пазвано чны (пра 
жы вёл, птушак і да т.п.)

vertex  n. (pl. vertices or vertexes) 
1. math. вяршы ня (конуса) 2. верхав на, пік; 

on the vertex of the hill на вяршы ні ўзго рка 
3. astron. зен т

vertical  adj. вертыка льны; a vertical 
line вертыка льная л нія; vertical cliffs стро м-
кія ска лы; vertical handwriting прамы  по -
чырк

vertical tab  n. comput. вертыка ль-
ная табуля цыя

vertices  n. pl. → vertex
vertigo  n. лацін. галавакружэ  нне; 

 suf fer from vertigo паку таваць ад галава кру-
жэ ння

verve  n. fml выра знасць, я ркасць (выка-
нання, апісання і да т.п.); do smth. with ver ve 
раб ць што-н. з энтузія змам; The per for mance 
lacked verve. Спектакль прайшоў без уздыму.

very1  adj. 1. той са мы; менав та, якра з 
той; at that very moment у той са мы мо мант; 
the very minute менав та цяпе р; the very thing 
то е, што трэ ба 2. са мы; from the very begin-
ning з са мага пача тку 3. (ужываецца для 
падкрэслівання) сам па сабе , на ват; the very 
idea of travelling на ват ду мка аб падаро  жжы; 
the very truth чы стая пра ўда

very2  adv. 1. ве льмі, на дта, ду жа; at the 
very latest найпазне й; very well до бра (зго-
да); I like it very much. Мне гэта вельмі пада-
баецца; I feel very much better. Я адчуваю 
сябе значна лепш. 2. абсалю тна, безумо ўна; 
са мы; I did the very best I could. Я зрабіў усё, 
што мог. 3. менав та, якра з; in the very same 
words якра з ты мі сло вамі; very much the 
other way якра з наадваро т 4. (пасля адмоўя) 
зус м не, нязна чна; даво лі, до сыць; not very 
well нява жна; not very rich небага ты

vespers  n. pl. eccl. вячэ рня, вячэ рняя 
імша 

vessel  n. 1. fml су дна, карабе ль; nuclear-
powered vessels атамахо ды 2. fml пасу дзіна, 
сасу д; a measuring vessel мензу рка 3. anat. 
сасу д; blood vessels крывяно сныя сасу ды

vest1  n. fml 1. BrE спо дняя кашу ля; a sleе ve-
less vest ма йка 2. AmE камізэ  лька 3. бро-
некамізэ лька

vest2  v. 1. fml (in, with) усклада ць (аба-
вязкі), дава ць (права); vest smb. with autho-
rity надзяля  ць каго  -н. ула  даю 2. eccl. адзя-
ва  ць (рызу)

vested interests  n. pl. 1. зама-
цава  ныя зако  нам маёмасныя правы   2. заці-
ка  ўленыя ко лы; карпара цыі, манапо ліі; have 
a vested interest in smth. мець абгрунтава ны 
інтарэ с да чаго -н.
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vestibule  n. 1. fml вестыбю ль; пярэ д-
ні пако й; віта льня 2. AmE та мбур з кры тым 
перахо дам (вагонны)

vestige  n. 1. anat. аста так, рудыме нт 
2. след, знак; not a vestige of truth ан  кро плі 
пра ўды

vestment  n. 1. урачы стае адзе нне, 
убра нне 2. eccl. ры за

vest-pocket  adj. AmE кішэ  нны, ма-
ле нькі; a vest-pocket dictionary кішэ нны сло ў-
нік; a vest-pocket park мале нькі гарадск  
парк

vestry  n. eccl. ры зніца
vet1  n. 1. (скар. ад veterinarian) ветэ ры-

на р 2. (скар. ад veteran) infml ветэра н
vet2  v. 1. правяра ць (кандыдата на паса-

ду) 2. дасле даваць, выпрабо  ўваць, ацэ ньваць; 
vet a manuscript перагляда ць ру капіс

veteran  n. 1. ветэра н, ко лішні салда  т; 
a veteran of the Second World War удзе льнік 
Друго й сусве тнай вайны ; Veterans Day Дзень 
ветэра наў (у ЗША і Канадзе) 2. во пытны 
рабо тнік, ветэра н пра цы; veterans of the law 
шматво пытныя юры сты

veteran car  n. стары  аўтамаб ль 
(выпушчаны да 1916 г.)

veterinarian  n. fml ветэрына р, 
ветэрына рны ле кар

veterinary  adj. ветэрына рны; veteri-
nary medicine ветэрынары я; a veterinary 
hospital ветлячэ бніца

veterinary surgeon  n. fml ве-
тэрына рны до ктар, ветура ч

veto1  n. (on) ве та; exercise the power/
right of veto скарыста ць пра ва ве та; put a ve-
to on smth. накла дваць ве та на што-н.

veto2  v. накла дваць ве та; забараня ць; 
Pete’s parents vetoed his plan to buy a motor-
bike. Бацькі Пітэра забаранілі яму купляць 
ма тацыкл.

vex  v. fml or dated 1. дакуча ць, раз драж-
ня ць; Don’t vex the dog! Не дражні сабаку! 
2. злава ць, крыўдава ць; get vexed at smth. 
раззлава цца на што-н.

vexation  n. 1. fml пры красць, раз-
драж не нне 2. dated непрые мнасць; life’s little 
vexations дро бныя жыццёвыя непрые мнасці

vexatious  adj. fml пры кры, непры е м-
ны; раздражня льны; a vexatious life жыццё, 
по ўнае трыво г

VHF  (скар. ад very high frequency) 
ве льмі высо  кая частата ; programmes broad-
cast on VHF прагра мы на хва лях ВВЧ

via  prep. 1. праз; via Oxford праз Окс-
фард; via Hamburg з захо дам у Га мбург (пра 
судна) 2. шля хам, з дапамо гаю; I sent a book 
via my friend. Я перадаў кнігу з сяброўкай.

viable  adj. практы чна здзяйсня льны, 
ажыццяв мы; a viable agreement жыццяздо ль-
ная дамо  ўленасць; a viable method здзяй-
сня  льны ме тад

viaduct  n. віяду к; пуцеправо  д
vibes  n. pl. infml 1. інстынкты  ўныя зда-

га  дкі, флю ды 2. вібрафо н
vibrant  adj. lit. 1. жывы , по ўны с лы 

і эне ргіі; vibrant feelings жывы я пачу цці; 
a vibrant city шу мны го рад 2. дрыжа чы (го-
лас); рэзан руючы (гук)

vibraphone  n. mus. вібрафо н
vibrate  v. 1. хіста цца; гайда цца; vib-

rate in the wind гайда цца ад ве тру 2. вібры -
раваць, дрыжа ць; vibrate with joy млець ад 
ра дасці

vibration  n. 1. вібра цыя, хіста льны 
рух; рэзана нс 2. pl. vibrations fml флю ды; 
інстынкты ўная здага дка, цьмя нае ўяўле нне

vibrato  n. (pl. -os) mus. вібра та
vibrator  n. вібра тар
vicar  n. eccl. 1. парафія льны свята р; па с-

тар (у англіканскай царкве); a clerk vicar дзя-
чо к; пе ўчы 2. віка рый; a cardinal vicar віка -
рый Па пы Ры мскага; the Vicar of Christ на-
ме с нік Хрыста  (пра Папу Рымскага)

vicarage  n. eccl. 1. дом святара  або  
па стара 2. паса да святара 

vicarious  adj. 1. чужы , не свой; feel 
vicarious pleasure перажыва ць чужу ю ра -
дасць 2. як  дзе йнічае на кары сць  ншых; як  
паку туе за  ншых; vicarious punishment па-
кара нне за чужу ю віну 

vice1  n. 1. зага на, х ба; распу ста; a vice 
ring крыміна льная гру па 2. недахо п; ке пская 
звы чка; дэфе кт; vices of style стылісты чныя 
недахо пы; Smoking is his vice. Яго кепская 
звычка – курэнне.

vice2  n. tech. ціск 
vice-chancellor  n. 1. рэ ктар уні-

версітэ  та (у Вялікабрытаніі) 2. в цэ-ка нцлер
vice-president  n. 1. в цэ-прэ зі-

дэ нт 2. AmE наме снік прэзідэ нта; дырэ ктар 
(кампаніі, банка і да т.п.)

viceroy  n. наме  снік караля  , в цэ-ка-
ро ль; viceroy of India hist. в цэ-каро ль Індыі

vice squad  n. атра д пал цыі па ба-
рацьбе  са злачы нцамі (наркаманамі, спеку-
лянтамі і да т.п.)
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vice versa  adv. лацін. наадваро т; 
He calls black white and vice versa. Ён на-
зывае чорнае белым і наадварот.

vicinity  n. 1. сусе дства, бл зкасць; in 
the vicinity (of) бл зка, пабл зу (ад) 2. fml 
прыбл зная ко лькасць; He is in the vicinity of 
50. Яму недзе так гадоў 50.

vicious  adj. 1. злы, зло сны; з’е длівы 
(пра словы) 2. распу сны, зага нны; a vicious 
person распу снік 3. infml мо цны, жу дасны; a 
vicious mood жахл вы настро й; a vicious 
headache мо цны галаўны  боль

vicious circle  n. зага нны круг
vicissitude  n. fml зме нлівасць; vicis-

situdes of life зме нлівасць лёсу
victim  n. ахвя ра; war victims ахвя ры 

вайны ; earthquake victims ахвя ры землятру- 
су ♦ fall victim (to smth.) стаць ахвя рай (ча-
го-н.); He fell victim to her charms. Ён не ўста-
яў перад яе чарамі.

victimize, BrE -ise  v. 1. раб ць (сва-
ёй) ахвя  рай 2. прыгнята  ць; звальня  ць; уці с-
ка  ць (правы)

victor  n. lit. перамо жца
Victoria Cross  n. Крыж Вікто рыі 

(вышэйшая ваенная ўзнагарода ў Вялікабры-
таніі)

Victorian  adj. 1. віктарыя нскі 
(1837–1901); Victorian values кашто ўнасці 
віктарыя нскай эпо хі 2. старамо  дны; ву зкі, 
абмежава ны; мяшча нскі (пра густ)

victorious  adj. (in) перамагано сны, 
перамо жны; a victorious team кама нда-пера-
мо жца; come out victorious перамагчы 

victory  n. перамо га; gain/win a victory 
over smb. перамагчы , адо лець каго -н.; атры-
ма ць, заваява ць перамо гу; a victory for com-
mon sense перамо га разу мнага сэ  нсу

victual  v. забяспе чваць праду ктамі хар ча-
ва ння; victual a ship пасыла ць на су дна харчы 

victuals  n. pl. dated харч, праду  кты, 
пра в зія 

video1  n. в дэа; record on video зап с-
ваць на в дэа

video2  v. зап сваць на в дэа 
video camera  n. відэака мера
video cassette  n. відэакасе та
video cassette recorder  n. 

відэамагнітафо н
video game  n. электро нная гуль-

ня , відэагульня 
videophone  n. відэатэлефо н
videotape1  n. магн тная сту жка з 

за пісам відары са і гукаво га суправаджэ  ння

videotape2  v. раб ць відэаза піс
vie  v. fml супе рнічаць, спабо рнічаць; vie 

for the fi rst place змага цца за пе ршае ме сца
Vietnamese1  n. 1. в’етна мец; в’ет-

на  мка; the Vietnamese в’етна  мцы 2. в’ет-
на  мская мо ва

Vietnamese2  adj. в’етна мскі
view1  n. 1. (on/about) по гляд, ду  мка; hold 

extreme views мець проціле глыя ду мкі; take 
a different view ду маць іна кш; in my view на 
мой по гляд; a point of view пункт гле джання 
2. (of) ацэ нка (фактаў); have a clear view 
ствары ць сабе  я сны во браз; take a favou ra-
ble view of smth. стано ўча ацан ць што-н.; 
take a poor/serious view of smb./smth. ста віц-
ца ке пска/сур’ёзна да каго -н./чаго -н. 3. по зірк; 
по ле зро ку; at fi rst view на пе ршы по гляд; 
have a good view of smth. до бра ба чыць што-н.; 
come into view з’яўля цца; in full view на ва-
ча х 4. від, краяв д; панара ма; a room with a 
view of the sea пако й з в дам на мо ра 5. аг ля д; 
а private view верніса ж; прэм’е ра; on view 
вы стаўлены для агля  ду 6. від, краяв д; віда -
рыс (малюнак, фатаграфія і да т.п.); 
postcards with views of Scotland пашто ўкі з 
краяв дамі Шатла ндыі 7. наме р, інтэ нцыя; 
with a view to doing smth. з наме рам/надзе яй 
зраб ць што-н. ♦ а bird’s-eye view агу льная 
перспекты ва; від зве рху; агу льнае, неглыбо -
кае ўяўле нне (аб чым-н.); have smth. in view 
мець што-н. на ўва  зе; in view of smth. з пры-
чы ны чаго -н.; праз што-н.

view2  v. 1. fml агляда ць, разгляда ць; view 
pictures разгляда ць малю нкі; view a house 
and grounds раб ць агля д до ма і ўча стка 
2. разгляда ць, ацэ ньваць; view smth. with 
enthusiam ста віцца да чаго  -н. з энтузія змам 
3. fml глядзе ць (кінафільм)

viewer  n. 1. гляда ч; тэлегляда ч 2. пра-
гляда льны прыбо р; апты чны прыбо р; перы-
ско п

viewpoint  n. 1. (on) пункт по гляду; 
меркава нне; from a different viewpoint з 
  ншага пу нкту гле джання 2. пункт (агляду, 
назірання і да т.п.)

vigil  n. 1. няспа нне, нядрэ мнасць; keep 
a vigil не спаць, не драма ць 2. кругласу тач-
ная дэманстра цыя пратэ сту (каля якога-н. мі-
ніс тэрства) 3. eccl. усяно чная; the Easter 
vigil веліко дная ю трань

vigilance  n. 1. п льнасць, зо ркасць 
2. med. бяссо нне, бе ссань

vigilant  adj. fml п льны; be vigilant 
against smth. п льна сачы ць за чым-н.
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vignette  n. 1. lit. мале нькае апавяда нне, 
літарату рны партрэ т 2. вінье тка

vigorous  adj. 1. энерг чны, ду жы, мо ц-
ны; бадзёры; vigorous of frame магу тнага 
скла ду; vigorous of mind з жывы м ро зумам; 
vigorous growth ху  ткі рост 2. рашу  чы, энер-
г ч ны (пра дзяцей); vigorous defenders of 
human rights рашу чыя абаро нцы чалаве чых 
право ў

vigor  AmE = vigour
vigour  n. с ла; эне ргія; моц; full of vi-

gour жва вы, энерг чны; The law is still in 
vigour. Закон яшчэ не страціў сілу.

Viking  n. hist. в кінг; Viking invaders 
в кінгі-заваёўнікі

vile  adj. 1. infml ве льмі ке пскі, нічо га ня-
ва  рты; аг дны; vile weather жу  даснае на-
дво  р’е; He has a vile temper. У яго кепскі но-
раў. 2. fml по длы, гане бны, н зкі; vile langu-
age брыдкасло ўе, бры дкая гаво рка; a vile sin 
ця жкі грэх

vilify  v. fml паклёпнічаць, абліва ць гра з-
зю; ла яць, нясла віць, чарн ць

villa  n. 1. в ла, дом за го радам; да ча, ле -
цішча 2. BrE асабня к, дом (у горадзе або 
прыгарадзе)

village  n. 1. вёска, сяло ; мястэ  чка; a vil-
lage school вяско вая шко ла; a village life вя с-
ко вае жыццё 2. the village жыхары  вёскі, 
вяско ўцы; The whole village came to the party. 
Уся вёска прыйшла на вечарыну.

village green  n. зялёны пляц, 
грудо к пасярэ дзіне англ йскай вёскі 

villager  n. вяско вы жыха р, вяско вец
villain  n. 1. адмо ўны геро й (у п’есе, 

філь ме і да т.п.) 2. infml няго днік; ліхадзе й; 
злачы нец; You little villain! joc. Ах ты, раз-
бойнік! ♦ the villain of the piece hum. пару-
ша  льнік спако ю

villainous  adj. 1. lit. злачы нны; злы, 
ліх , по длы; give a villainous leer гля нуць ско- 
са 2. infml аг дны, жу дасны, га дкі, паску дны

villainy  n. fml злачы нства, по дласць; 
sunk in villainy як  загра з у злачы нствах

villein  n. hist. прыго нны (пры феада лізме)
vim  n. infml эне ргія, с ла; full of vim 

энерг чны, насто  йлівы; Put more vim in it! 
Хутчэй варушыцеся!

vinaigrette  n. прыпра ва з во цату, 
права нскага але ю і спе цый

vindicate  v. fml 1. абараня ць, пад-
тры мліваць; vindicate a decision падтры млі-
ваць рашэ нне; vindicate one’s claim дабіва ц-
ца свайго  пра ва 2. апра ўдваць, рэабілітава ць

vindication  n. fml до каз, пац вяр-
джэ нне; абаро на, падтры мка; рэабіліта цыя; 
in vindication of one’s conduct у апраўда нне 
сва х паво дзін

vindictive  adj. по мслівы; a vindic-
tive punishment по мста; vindictive damages 
штрафны я стра ты

vine  n. 1. вінагра дная лаза  2. bot. паво й-
ная, або  паўзу чая, расл на

vinegar  n. во цат; double vinegar во -
цатная эсэ нцыя; like vinegar к cлы (пра тон, 
твар чалавека і да т.п.) ♦ pour vinegar into 
the wounds ≅ сы паць соль на ра ны

vinegary  adj. 1. во цатны; к слы; це рп-
кі; во стры 2. рэ зкі, з’е длівы; з ке пскім хара к-
тарам

vineyard  n. вінагра днік
vino  n. infml віно 
vintage1  п. віно  ўраджа ю пэ ўнага го -

да; the vintage of 1961 віно  ўраджа ю 1961 г.
vintage2  adj. 1. ма рачны, вы трыманы; 

vintage wine ма рачнае віно  2. старамо  дны, 
састарэ лы; vintage jokes анекдо ты «з бара-
до ю»

vintage car  п. BrE машы на ве льмі 
старо й ма ркі

vinyl  n. chem. він л
viola1  n. mus. альт
viola2  n. bot. фія лка
violate  v. 1. fml паруша ць (закон, да-

мову і да т.п.); violate an oath паруша ць 
прыся гу 2. га ньбіць, знеслаўля ць (святыню) 
3. трыво жыць, перашкаджа ць; violate calm 
паруша ць спако й 4. lit. гва лціць, гвалтава ць 
(жанчыну)

violation  п. 1. fml парушэ нне; the 
vio lation of the treaty парушэ нне дамо вы; 
a traffi c violation парушэ нне пра вілаў ру ху 
2. lit. гвалтава нне, знеслаўле нне; the viola-
tion of a sacred place апага ньванне святы ні

violence  n. 1. (against) гвалт, нас л-
ле; an act of violence гвалто ўны акт; crimes 
of violence гвалто ўныя злачы нствы; resort to 
violence прымяня ць с лу; die by violence 
паме рці гвалто  ўнай сме рцю 2. с ла; лю тасць; 
бязл таснасць; violence of emotions нястры -
манасць пачу ццяў; do violence to smth. fml 
паруша ць што-н.; do violence to one’s con-
science ісц  су праць сумле ння; do violence to 
the truth скажа ць пра ўду

violent  adj. 1. гвалто ўны; раз’ю ша-
ны, лю ты; die a violent death паме рці не сва-
ёй сме рцю; turn/get violent разлютава цца, 
разбушава цца; He was in a violent temper. Ён 
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разлютаваўся. 2. мо цны, рэ зкі; a violent wind 
шалёны ве цер; a violent pain во стры боль; 
a violent colour к дкі ко лер

violently  adv. 1. мо цна, рэ  зка 2. лю -
та, гвалто ўна

violet1  n. bot. фія лка
violet2  adj. фіяле тавы, ліло вы
violin  n. скры пка; play the violin ігра ць 

на скры пцы ♦ play fi rst violin займа ць вяду -
чае стано вішча; ігра  ць гало ўную ро лю

violinist  n. скрыпа ч
VIP  n. (скар. ад Very Important Per-

son) ве льмі ва жная асо ба; welcome VIPs су-
страка ць высо кіх гасце  й

viper  n. 1. ядав тая змяя  2. lit. змяя , га-
дзю ка, га дзіна (пра чалавека) ♦ cherish/nur-
se/warm a viper in one’s bosom прыгрэ ць 
змяю  на грудзя х

viperish  adj. зласл вы, ядав ты як 
змяя ; ях дны

virago  n. lit., derog. (pl. -os) свар лвая, 
гру бая жанчы на; меге ра

viral  adj. med. в русны
virgin1  n. цнатл вая; the Virgin Mary, 

the Blessed/Holy Virgin Ма ці Бо жая, Дзе ва 
Мары я

virgin2  adj. 1. некрану ты; чы сты; 
першабы тны; virgin soil цаліна ; virgin snow 
цал к, чы сты некрану  ты снег; a virgin forest 
першабы тны лес; virgin gold чы стае зо лата 
2. няв нная, цнатл вая (жанчына); virgin mo-
desty дзяво чая сц пласць 3. самаро дны (пра 
металы)

virginal  adj. 1. няв нны, бязгрэ шны; 
цнатл вы; virginal innocence дзяво чая няв н-
насць 2. чы сты, некрану  ты; a virginal pas-
ture некрану ты вы ган

virgin birth  n. the Virgin Birth 
няв ннае зача цце

virginity  n. цно та, цнатл васць, няв н-
насць; lose one’s virginity стра ціць няв н-
насць

Virgo  n. 1. astron. Дзе ва (сузор’е) 2. astrol. 
Дзе ва (знак задыяка; чалавек, які нарадзіўся 
пад гэтым знакам)

virile  adj. 1. мужчы нскі; узмужне лы; 
ста лы; virile courage му жнасць 2. му жны; 
 мо цны, ду жы; a virile mind жывы  ро зум; 
virile sports спорт для мужчы ны

virility  n. 1. узмужне ласць, ста ласць; 
палава я спе ласць (у мужчыны) 2. му жнасць; 
эне ргія; с ла хара ктару

virology  n. вірусало гія

virtual  adj. 1. магчы мы, віртуа льны; 
be a virtual impossibility ама ль немагчы мы 
2. факты чны;  сны, рэча сны; virtual rulers 
of the country факты чныя кіраўнік  кра ны

virtual-image fi le  n. comput. 
файл віртуа льнага адлюстрава  ння

virtually  adj. факты чна, сапраўды  , 
на са май спра ве; virtually the same практы ч-
на адно лькавы, той са мы

virtue  n. 1. дабрадзе йнасць, дабрачы н-
насць; virtue and vice дабрадзе йнасць і зага- 
на; a man of the highest virtue са мы даб ра-
дзе йны чалаве к 2. до брая я касць; перава  га; 
virtues and shortcomings ва ртасці і недахо -
пы; Christian virtues are faith, hope and chari-
ty. Хрысціянскія вартасці – вера, надзея і лю-
боў; There is no virtue in such drugs. Гэтыя 
лекі неэфектыўныя. ♦ by/in virtue of smth. 
fml у вы ніку, з прычы ны (чаго-н.); праз, дзя -
куючы чаму -н.; He won by virtue of his efforts. 
Ён перамог дзякуючы сваім намаганням; 
make a virtue of necessity раб ць вы гляд, 
што дзе йнічаеш добраахво  тна

virtuosi  n. pl. → virtuoso
virtuoso  n. (pl. virtuosos or vir-

tuosi) 1. віртуо з 2. знато к маста цтва; зна ў ца 
прадме таў маста цтва, рарытэ таў, прадме таў 
даўніны  і да т.п.

virtuous  adj. fml дабрадзе йны, даб ра-
чы нны; цнатл вая (жанчына)

virulent  adj. 1. небяспе чны, смяро т-
ны; a virulent form of the disease во страя 
 фо р ма хваро бы 2. med. зара зны, віруле нтны 
3. fml зласл вы, з’е длівы; жо рсткі; ядав ты; 
virulent criticism лю тая кры тыка; virulent 
tongues злы я язык 

virus  n. в рус, a virus infection в рус-
ная інфе кцыя; a virus attack comput. в ру сная 
ата ка

visa1  n. в за; an entry/exit visa уязна я/
выязна я в за; review/extend a visa пра до ў-
жыць в зу; apply for a visa запрас ць в зу; 
grant a visa вы даць в зу; put a visa on a pas-
sport паста віць в зу ў па шпарце

visa2  v. ста віць в зу ў па шпарце; віз ра-
ваць (дакумент)

visage  n. lit. твар; вы раз тва ру
vis-a-vis  prep. франц. fml у параў-

на  нні з, адно сна; His salary vis-a-vis his wife’s 
salary is much higher. Яго заробак у параў-
нанні з заробкам жонкі намнога большы.

viscera  n. pl. anat. уну траныя о рганы
visceral  adj. fml 1. інстынкты ўны; 

visceral mistrust інстынкты ўны недаве р 
2. anat. вісцэра льны
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viscose  n. віско за, віско зны шоўк 
viscount  n. віко нт (тытул); Visco-

unt Linley віко нт Л нлі
viscountess  n. вікантэ са (тытул); 

Viscount and Viscountess Osborne віко нт і 
вікантэ са Осбарн

viscous  adj. вя зкі; гра зкі; viscous pools 
of mud вя зкія лу жыны гра зі

vise  AmE = vice2

visibility  n. ба чнасць; poor/low 
visibility ке пская ба чнасць; Visibility is down 
to 20 metres due to heavy fog. Бачнасць пагор-
шылася да 20 метраў з-за моцнага туману.

visible  adj. 1. ба чны, выра зны; The lights 
are no longer visible. Агнёў больш не від но. 
2. відаво чны, прыкме  тны; without any visi-
ble cause без усяля кай відаво чнай прычы ны

visible editor  n. comput. экра нны 
рэда ктар

visibly  adj. я ўна, відаво  чна, выра зна; 
He was visibly moved. Ён быў яўна разгубле-
ны; She aged visibly. Яна прыкметна паста-
рэла.

vision  n. 1. зрок; beyond vision няба чны; 
a fi eld of vision по ле зро ку; a man of vision 
чалаве к з шыро кім кругагля дам 2. ма ра, ле-
ту це нне, мро я; уяўле нне; romantic visions of 
youth раманты чныя мро і юна цтва; He has a 
clear vision of the future. Ён ясна ўяўляе бу-
дучыню. 3. ба чнасць (на тэлебачанні, у кіно) 
4. lit. прыго жы вы гляд, відо вішча; The lake 
was a vision. Возера выглядала цудоўна.

visionary1  n. 1. праро к, прадрака ль-
нік; прадрака льніца 2. летуце ннік; летуце н-
ніца

visionary2  adj. 1. прадба члівы 2. лету-
це нны; нерэа льны; visionary schemes не-
здзяй сня льныя пла ны; a visionary world фан-
тасты чны свет

visit1  n. наве дванне; віз т, пае здка; on a vi-
sit у гасця х, з віз там; pay smb. a visit зраб ць 
віз т да каго -н.; have a visit from : We had a 
visit from our neighbours. У нас былі ў гасцях 
суседзі; make a fl ying visit : We made a fl ying 
visit to my friend. Мы забеглі да маёй ся-
броўкі; make a home visit наве дваць хво рага 
до ма (пра доктара)

visit2  v. 1. наве дваць, адве дваць; захо -
дзіць (да каго-н.); хадз ць, е здзіць, быва ць; 
visit foreign countries е здзіць за мяжу  ; I hope 
to visit London. Я спадзяюся пабываць у Лон-
дане; go visiting хадз ць у го сці; I’m just 
visiting here. Я тут праездам; visit (with) AmE 
гасц ць, гасцява ць; спыня цца, часо  ва знахо  -

дзіцца (у каго-н.); This is a place never visited 
by the sun. Гэта месца, куды ніколі не загляд-
вае сонца. 2. знаёміцца. агляда ць; visit a new 
housing project знаёміцца з но вым будаўн- 
чым прае ктам 3. AmE (with) пагавары ць, па-
бала каць (з кім-н.)

visitation  n.  fml (of/from) 1. віз т, 
агля д; the visitation of the sіck абхо д хво рых 
(дома) 2. : visitations of plague, famine and 
war нава ла чумы , го ладу і вайны  3. адве дзі-
ны; We had a visitation from our relatives on 
Sunday. Нас наведалі сваякі ў нядзелю.

visiting card  n. віз тная ка ртка
visiting hours  n. pl. прыёмныя га-

дз ны (у бальніцах)
visiting professor  n. прые зджы 

ле ктар (які запрошаны чытаць лекцыі)
visitor  n. (to) госць; го сця; наве д валь-

нік; наве двальніца; summer visitors да чнікі, 
куро ртнікі; London is full of visitors. У Лонда-
не поўна турыстаў.

visitors’ book  n. кн га наве дваль-
нікаў; кн га рэгістра цыі (у гатэлі)

visor  n. 1. брыль (шапкі); забра ла (шле-
ма) 2. ахо ўны казыро к (у машыне)

vista  n. 1. lit. перспекты ва; The balcony 
commanded a vista of the sea. З балкона ад-
крываўся від на мора. 2. fml pl. vistas пер-
спекты вы, магчы масці, гарызо  нты; open up 
new vistas адкрыва ць но выя магчы масці 3. до ў гі 
шэ раг (успамінаў, выпадкаў і да т.п.)

visual  adj. зро кавы; a visual memory 
зро кавая па мяць; a visual distance мяжа  
 ба чнасці; a visual disturbance расстро йства 
зро ку

visual aid  n. нагля дны дапамо жнік
visual arts  n. pl. зро кавыя в ды 

маста цтва (жывапіс, кіно і да т.п.)
Visual Basic  n. comput. мо ва для 

напіса ння кампʼю тарных прагра м
visual display unit  n. ды-

спле й; устро йства візуа льнага адлюстрава ння
visualize, BrE -ise  v. уяўля ць, усве-

дамля ць; I can’t visualize her doing that. Я не 
магу ўявіць, што яна так зрабіла.

visually  adv. 1. : visually impaired/
handicapped (ама ль) сляпы  2. зво нку, на вы -
гляд, візуа льна; demonstrate smth. visually 
дэманстрава ць што-н. візуа льна

vital  adj. 1. (to, for) істо тны, надзённы; 
неабхо дны, ва жны; It is vital that... Важна, 
што...; of vital importance жыццёва ва  жна; 
a vital question найважне йшае пыта нне; play 
a vital role (і)гра ць гало ўную ро лю 2. fml 
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энерг чны, жывы , дынам чны; a vital per-
sonality чалаве к, по ўны эне ргіі 3. жыццёвы; 
vital organs жыццёва ва  жныя о рганы; vital 
functions жыццядзе йнасць

vitality  n. 1. жы васць, эне ргія; энер-
г чнасць; intense vitality кіпу чая эне ргія; 
lacking vitality вя лы, пас ўны 2. жыву часць; 
жыццяздо  льнасць

vitally  adv. ве льмі, надзвыча йна; vitally 
important ве льмі ва жны 

vitals  n. pl. the vitals anat., dated or joc. 
жыццёва ва жныя о рганы

vital statistics  n. pl. 1. дэма-
граф чная статы стыка 2. infml аб’ём грудзе й, 
та ліі і клубо  ў

vitamin  n. вітам  н; vitamin defi ciency 
недахо п вітам наў; авітаміно  з

vitiate  v. fml псава ць; паслабля  ць, па-
збаўля ць с лы; This admission vitiates your 
whole argument. Гэтая заўвага зводзіць на 
нішто ўсю тваю аргументацыю.

viticulture  n. вінагра  дарства, вы-
ро  шчванне вінагра ду

vitreous  adj. шкляны ; vitreous enamel 
шклопадо бная эма ль

vitriol  n. 1. fml ядав ты сарка зм; яд; 
put plenty of vitriol into a review зраб ць 
зана дта з’е длівыя заўва гі 2. chem. купарва с; 
blue vitriol ме дны купарва с

vitriolic  adj. 1. з’е длівы, ядав ты; 
саркасты чны (пра людзей, крытыку) 2. chem. 
купарва сны; сернакісло  тны

vituperate  v. (against) fml ла яць; 
злас л ва напада ць; зло снічаць; vituperate 
 aga inst smb. абліва ць каго -н. гра ззю

vituperative  adj. fml знява жлівы; 
зласл вы, з’е длівы; vituperative words ла ян ка

viva1  n. ву сны экза мен (асабліва ва 
ўніверсітэце)

viva2  interj. віва т; сла ва; няха й жыве ; 
ура !

vivace  adv. mus. у ве льмі ху ткім тэ мпе
vivacious  adj. жывы , жва вы, бадзё-

ры; жыццяра дасны; She gave a vivacious 
laugh. Яна весела засмяялася.

vivid  adj. 1. жывы ; я сны; выра зны, яс-
кра вы; a vivid interest жывы  інтарэ  с; a vivid 
imagination па лкая фанта зія; a vivid perso-
nality энерг чны чалаве  к; я ркая асо ба; give 
a vivid description выра зна апіса ць 2. я ркі; of 
a vivid green я рка-зялёнага ко леру

vivisection  n. med. вівісе кцыя; во ст-
ры до след (на жывёлах)

vixen  n. 1. ліса , ліс ца 2. dated меге ра, 
злю ка; сварл вая ба ба

viz  adv. fml менав та, гэ та зна чыць
V-neck  n. вы раз каўняра  ў фо рме л -

тары V (пра сукенку, кашулю і да т.п.)
vocabulary  n. 1. сло ўнікавы за-

па с; a vocabulary test праве рка сло ўнікавага 
запа су; increase/extend/build up/enrich one’s 
vocabulary павял чваць, пашыра ць сло ўні-
кавы запа с 2. тэрмінало гія; scientifi c voca-
bulary навуко вая ле ксіка 3. сло ўнікавы запа с 
(мовы), ле ксіка 4. сло ўнік; алфав тны пера-
л к слоў з тлумачэ  ннямі або  перакла дам; 
a vo cabulary entry сло ўнікавы арты  кул 5. ко -
давы даве днік

vocal1  n. вака льны твор; пе сня; vocals 
by John Lennon and Paul McCartney вака ль-
ныя тво ры Джо на Ле нана і По ла МакКа ртні

vocal2  adj. 1. шу мны, галас сты, крыкл- 
вы; вы казаны (адкрыта); vocal criticism шчы -
рая кры тыка; the most vocal member of the 
audience са мы галас сты з ус х прысу тных 
2. галасавы ; вака льны; a vocal range дыя па-
зо н го ласу

vocal cords  n. pl. галасавы я звя зкі
vocalist  n. вакал ст; спява к; спява чка
vocalize, BrE -ise  v. 1. fml выража ць 

го ласам; вымаўля ць (слова) 2. ling. вака лі-
зава ць, азванча ць 

vocally  adv. 1. вака льна, у спе вах; She 
was successful vocally. Як вакалістка яна мела 
поспех. 2. гу чна, уго лас; protest vocally пра-
тэстава ць уго лас 

vocation  n. 1. прафе сія, заня так; 
fi nd one’s vocation знайсц  свой заня так, 
сваю   спра  ву; mistake one’s vocation памы-
л ц ца ў вы бары прафе сіі 2. (for) сх льнасць, 
прызва нне; She has a vocation for teaching. 
У яе схільнасць да педагагічнай дзейнасці.

vocational  adj. прафес йны; 
vocational training прафес йнае навуча нне; 
vocational guidance прафес йная арыента -
цыя; a vocational school прафес йна-тэхн ч-
нае вучы лішча

vocative  n. ling. кл чны склон
vociferous  adj. 1. fml гу чны, мо ц-

ны; vociferous debates шу мныя дэба ты 2. гар-
ла сты, крыкл вы; галас сты; vociferous pro-
te sters крыкл выя пратэсту ючыя

vodka  n. гарэ лка
vogue  n. (for) мо да, папуля рнасць; all 

the vogue апо шні крык мо  ды; be in vogue 
быць у мо дзе
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voice1  n. 1. го лас; здо льнасць да спе ваў; 
speak in a low voice гавары ць ц хім го ласам; 
the tone of voice тон го ласу; raise one’s voice 
павыша ць го лас; lower/drop one’s voice па ні-
жа ць го лас; Keep your voice down! Гавары 
цішэй! She is in good voice. Яна добра спявае. 
2. гук; the voices of the night начны я гу кі, 
галасы  но чы; the voice of cuckoos кукава нне; 
the voice of the stream журча нне ручайка ; at 
the top of one’s voice на ўве сь го лас 3. го лас, 
меркава нне; выка званне; have a voice (in) 
мець пра ва вы казаць сваю   ду мку; add/lend 
one’s voice выка зваць падтры мку; raise one’s 
voice against smth. выка звацца су праць чаго -н. 
4. выражэ нне ўну транага пачуцця ; an inner 
voice уну траны го лас; the voice of conscien-
ce/reason го лас сумле ння/ро зуму 5. ling. стан; 
the active/passive voice незале жны/зале жны 
стан ♦ the voice of Nature по кліч прыро  ды; 
with one voice аднагало сна; give voice to 
smth. : They gave voice to their discontent. 
Яны выказалі сваю нязгоду

voice2  v. 1. выража ць (словамі), выка з-
ваць; voice opinions or doubts выка зваць ду м-
кі або  сумне нні 2. ling. азванча ць, вымаўля ць 
зво нка

voiced  adj. ling. зво нкі; voiced conso n-
ants зво нкія зы чныя

voiceless  adj. 1. ling. глух ; voiceless con-
sonants глух я зы чныя 2. безгало сы, ня мы ; 
the voiceless minority бяспра ўная ме ншасць

voice-over  n., adv. го лас за ка драм; 
speak a voice-over чыта ць ды ктарскі тэкст, 
гавары ць за ка драм  

void1  n. 1. fml пачуццё пустаты , спусто -
ша насць; There was an aching void in her 
heart. Яе ахапіла пакутлівае пачуццё пуста-
ты. 2. fml пустата , ва куум; пусто е ме сца, прага л

void2  adj. fml 1. несапра ўдны; паро  жні, 
пусты  2. (of) во льны (ад чаго-н.), пазба ўлены 
(чаго-н.); void of reason бяссэ нсавы ♦ null 
and void law як  не ма е зако ннай с лы

void3  v. law раб ць несапра ўдным, 
анулява ць 

void fi le  n. comput. зме нлівы файл
vol. (пісьмовае скар. ад volume) 1. том; an edi-

tion in 3 vols. выда нне ў 3 тама х 2. ёмістасць; 
vol. 125 cubic metres ёмістасць на 125 м3

volatile  adj. 1. chem. ляту чы; як  
лёгка ператвара ецца ў па ру; volatile oil эф р-
ны але й 2. зме нлівы, непастая  нны; a volatile 
disposition легкаду мнасць; a volatile political 
situation зме нлівая паліты чная сітуа цыя

volcanic  adj. 1. вулкан чны; vol ca nic 
eruptions вывяржэ нні вулка на; volcanic rock 
вулкан чная паро да 2. нястры мны (пра ха-
рактар); volcanic activity бу рная дзе й насць

volcano  n. вулка н; an extinct vol-
cano пату хлы вулка н

vole  n. zool. палява я мыш
volition  n. fml во ля, валявы  ўчы нак; 

жада нне; of one’s own volition па сваёй во лі, 
добраахво тна

volley1  n. 1. sport уда р па мячы  на ляту  
2. залп; fi re a volley даць залп 3. пато к, град 
(папрокаў, пытанняў і да т.п.); volleys of 
laughter вы бухі сме ху

volley2  v. 1. sport біць з лёту 2. дава ць 
залп; страля  ць за лпамі

volleyball  n. валейбо л; валейбо льны 
мяч

volt  n. phys. вольт
voltage  n. phys. электры чнае напру жан-

не, вальта ж; voltage tolerance дапушча льнае 
адхіле нне напру жанасці

volte-face  n. fml круты  паваро т; рэ з-
кая зме на (поглядаў, палітыкі)

voluble  adj. fml шматсло ўны, балбатл- 
вы; a voluble tongue до бра падве шаны язы к 

volume  n. 1. аб’ём, ма са, ёмістасць 
(якога-н. рэчыва); in terms of volume па аб’ё-
ме; a volume in litres літра ж 2. зна чная ко ль-
касць; the volume of trade аб’ём га ндлю; the 
volume of business гандлёвы абаро т; volumes 
of smoke клубы  ды му 3. с ла, паўната  (гуку); 
the volume control ру чка настро  йкі «гу ч-
насць»; turn the volume up/down уключы ць/
вы ключыць гу чнасць 4. том;  a volume of po-
etry том паэ зіі; a work in 3 volumes пра ца ў 
трох тама х ♦ speak volumes гавары ць пра 
мно гае; гавары ць больш чым сло вы

voluminous  adj. fml 1. шыро кі, 
аб’ёмісты; a voluminous skirt шыро кая спад-
н ца; voluminous correspondence вял кая пе-
рап ска 2. шматто мны (аб выданні); то ўсты 
(пра кнігу)

voluntary  adj. 1. добраахво тны; a 
 vo luntary helper добраахво тнік; voluntary 
work дaбрачы нная пра ца; on a voluntary 
basis на грама дскіх пача тках 2. як  ўтры м-
ліваецца на дaбрачы нныя ўнёскі або   на пры-
ва тныя сро дкі; a voluntary school шко ла, 
яка я ўтры мліваецца на дабрачы нныя ўнёскі

volunteer1  n. 1. чалаве к, як  выко н-
вае пра цу на грама дскіх пача тках 2. доб ра-
ахво тнік; валанцёр; Volunteers of America 
«Амерыка нскія валанцёры» (арганізацыя 
нак шталт Арміі вызвалення)
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volunteer2  v. 1. (for) прапано ўваць 
(дапамогу); падахво ціцца, бра цца добраах во т-
на (зрабіць што-н.); He volunteered for the 
compaign. Ён выказаў жаданне ўдзельнічаць 
у кампаніі. 2. зраб ць што-н. па сваёй іні цыя-
ты ве; volunteer an opinion вы казаць ду мку 
3. пайсц  добраахво тнікам на вае нную слу жбу

voluptuous  adj. 1. lit. пы шны, рас-
ко шны (пра формы цела) 2. fml сладастра с-
ны, юрл вы; voluptuous beauty пажа длівая 
пры гажо сць

vomit1  n. ван ты, (i)рво та
vomit2  v. 1. ну дзіць, ванітава ць; I feel 

vomiting. Мне моташна, млосна. 2. вык дваць 
што-н. з вял кай с лай; шуга ць (пра агонь); 
вал ць (пра дым); vomit abuse пачына ць ла -
ян ку; нак нуцца (на каго-н.) з абра заю

vomitive  n. med. ірво тны сро дак
voodoo  n. вядзьма рства, шама нства; 

ма гія; a voodoo dance маг чны або  рытуа ль-
ны та нец; put a voodoo on smb. зачаро ўваць; 
урака ць каго -н.

voracious  adj. 1. fml пражэ рлівы; не-
на е дны, ненасы  тны; a voracious eater абжо -
ра; a voracious appetitie во ўчы апеты т 2. пра-
гав ты, пра гны; a voracious reader чалаве к, 
як  чыта е запо ем

vortex  n. fml (pl. vortexes or vortices) 
вір; the vortex of politics вір паліты чнага 
жыц ця  ; in a vortex of gaiety у віху  ры веся-
ло  сці

vortices  pl. → vortex (у навуковым 
ужыванні)

votary  n. 1. relig. манах ; мана шка 
2. (of) чалаве к, як  прысвяц ў сябе  служэ  нню 
(чаму-н.); a votary of peace барацьб т за мір

vote1  n. 1. (for, against) го лас, пра ва го -
ласу; cast one’s vote галасава ць 2. галаса ва н-
не; балаціро  ўка; an open vote адкры тае га-
ласава нне; a vote by (a) show of hands га-
ласава нне падня ццем рук; settle the matter 
by a vote выраша ць пыта нне галасава ннем; 
take/have a vote (on) smth. ста віць што-н. на 
галасава нне 3. the vote агу ль ная ко лькасць 
галасо ў; carry/gain all the vo tes атрыма ць 
усе  галасы  4. пра ва го ласу; вы барчае пра ва 
5. вы барчы бюлетэ  нь; cast one’s vote into the 
urn кіда ць бюлетэ нь у скры ню 

vote2  v. 1. (for, against) галасава ць; ба ла-
ц раваць; vote by ballot балац раваць, раша ць 
та йным галасава ннем; vote by (a) show of 
hands галасава ць падня ццем рук 2. выбіра ць; 
vote into parliament выбіра ць у парла мент 
3. асігнава ць, вылуча ць (сродкі); The hospital 

was voted ₤ 100,000 for research. Шпіталю 
асігнавалі 100 000 фунтаў на даследаванне. 
4. infml выраша ць, аднаду  шна прызнава ць; 
The play was voted a success. Усе прызналі, 
што п’еса мae поспех. 5. infml : I vote we stay 
here. Я за тое, каб застацца тут. ♦ vote with 
one’s feet галасава ць нага мі, сыхо дзіць 
(з мітынгу)
vote down  phr.v. правал ць пры 
галасава нні; The proposal was voted down. 
Прапанова была адхілена.
vote in  phr.v. вы браць галасава ннем 
(куды-н.) 
vote through  phr.v. праве сці гала-
сава ннем; The bill has been voted through. За-
конапраект быў прыняты.

vote of censure  n. во тум недаве ру
vote of confi dence  n. во тум 

даве ру
vote of thanks  n. выражэ нне 

ўдзя чнасці
voter  n. вы баршчык; вы баршчыца
voting booth  n. каб на для гала-

сава ння
voting machine  n. устро йства 

для галасава ння і падл ку галасо ў
vouch  v. (for) 1. руча цца, гарантава ць; 

I cannot vouch for the truth of that statement. 
Я не магу паручыцца за правільнасць таго 
сцве рджання. 2. пацвярджа ць, сцвярджа ць; 
I’ll vouch for the quality of the report. Я пацвяр-
джаю якасць даклада; He vouched his words 
by his deeds. Ён пацвeрдзіў словы справамі.

voucher  n. 1. BrE тало н, карашо к (бі-
лета); a luncheon voucher тало н на абе д; 
a tra vel voucher пуцёўка; a gift voucher кві-
то к-падару нак 2. квіто к, квіта нцыя; a cash 
voucher расп ска за атрыма нне гро шай; ка са-
вы чэк 

vouchsafe   v. fml удасто йваць, раб ць 
ла ску; He vouchsafed no reply. Ён не пажадаў 
даць адказ; He vouchsafed me a visit. Ён зра-
біў мне ласку, што наведаў мяне.

vow1  n. абяцанне, заро к; прыся га; a mar-
riage vow шлю бны заро к; lovers’ vows кля т-
вы ве рнасці (закаханых); keep/break a vow 
cтры ма ць/пару шыць абяца нне; take a vow пры-
сягну  ць; be under a vow to do smth. пакляс-
ц ся зраб ць што-н.; the vow of chastity заро  к 
бясшлю бнасці

vow2  v. абяца ць; дава ць заро к, клясц ся; 
vow vengeance against smb. паклясц ся ад-
по  м сціць каму -н.; vow and protest ≅ клясц-
ся ўс мі святы мі
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vowel  n. ling. гало сны гук; гало сная л -
тара; vowel gradation абля ўт, марфалаг чна 
абумо ўленае чаргава  нне гало сных

vox pop  n. infml грама дская ду мка
voyage1  n. падаро жжа (марское або па-

ветранае); пла ванне; палёт, пералёт; рэйс; 
a homeward voyage зваро тны рэйс; an out-
ward voyage рэйс за мяжу ; a round-the-world 
voyage кругасве тнае падаро  жжа; go on a 
voy age адпраўля цца ў падаро жжа

voyage2  v. fml падаро жнічаць (на су-
дне, самалёце); voyage across the Atlantic 
перасе кчы Атланты чны акія н

voyager  n. dated or lit. марапла ўца; 
падаро жнік; пасажы р (на самалёце, судне)

VP  (скар. ад Vice President) наме снік 
прэзідэ  нта

vs  (скар. ад versus) 1. су праць 2. у 
адро з ненне, у параўна нні

V-sign  n. 1. знак перамо гі або  надзе і 
на перамо гу; знак ухвале ння (жэст падня-
тымі ў выглядзе літары V указальным і ся-
рэд нім пальцамі далонню ўперад) 2. знак не-
адабрэ ння або  абурэ ння (такі ж знак, але 
да лонню назад)

vulgar  adj. 1. вульга рны; гру бы, по ш лы; 
vulgar habits вульга рныя звы чкі 2. про с ты, 
наро дны; vulgar sayings наро дныя пры маўкі

vulgar fraction  n. math. про сты 
дроб

vulgarism  n. вульгары зм; гру бы 
вы раз, не прыня ты ў літарату рнай мо ве

vulgarity  n. вульга рнасць, гру басць, 
нявы хаванасць

vulgarize, BrE -ise  v. fml вуль га-
рызава ць; спрашча ць; апашля ць

Vulgate  n. : the Vulgate вульга  та, ла-
ц н ская Б блія

vulnerability  n. (to) ран масць, 
ура злівасць, безабаро  ннасць

vulnerable  adj. (to) 1. ран мы; сла -
бы; a vulnerable spot сла бае ме сца 2. беза ба-
ро нны; vulnerable to air attacks неахава ны 
ад паве траных ата к

vulture  n. 1. zool. я страб; грыф 2. дра-
пе жнік, сцярвя тнік (пра чалавека)

vulva  n. anat. ву льва, во нкавыя пала-
вы я о рганы

Ww
W,w  n. 23-я літара англійскага алфа-

віта

wacky [] adj. infml эксцэнтрычны; іды-
ёцкі, прыстукнуты; wacky news неправера-
ная навіначутка

wad1 [] n. 1. пачак; а wad of (bank)notes па-
чак грошай 2. кусок, кавалак, камяк (ваты, 
воўны і да т.п.); a wad of chewing tobacco 
тытунёвая жвачка

wad2 [] v. 1. затыкаць (ватаю) 2. раб ць под-
біўку (з ваты); a wadded quilt ватоўка

wadding [] n. 1. по дбіўка, падкла дка 
2. ва та; вац н

waddle [] v. хадз ць перавальваючыся
wade [] v. пераходзіць уброд; прабірацца, 

ісц  (па гразі, снезе і да т.п.); The moon waded 
through clouds. Месяц прабіваўся праз хмары.
wade in [] phr. v. infml нак нуцца (на 
што-н.); энерг чна ўзяцца (за што-н.)
wade through [:] phr. v. адольваць 
(што-н.) цяжкае; wade through innumerable 
details разабрацца ў незлічоных падрабяз-
насцях

wader [] n. 1. балотная птушка 2. pl. 
waders балотныя боты

wafer [] n. 1. вафля; an ice-cream wafer 
марожанае з вафляю 2. eccl. аплатка

wafer-thin [] adj. вельмі тонкі (як па-
пера)

waffl e1 [] n. вафля
waffl e2 [] n. infml пуста я балбатня, лухта, 

бязглуздзіца
waffl e3 [] v. infml балбатаць, малоць язы-

ком, лапатаць, несці лухту
waffl e iron [] n. вафельніца
waft1 [] n. lit. павеў (ветру); струмень (па-

ветра); пах; гук (які даносіцца); wafts of ci-
gar smoke клубы дыму ад цыгары

waft [] v. несці; несціся (у паветры, па ва-
дзе); даносіць; даносіцца; A distant song waf t-
ed to our ears. Да нас даносілася далёкая 
песня.

wag1 [] n. узмах; віхлянне; with a wag of 
the tail вільнуўшы хвастом

wag2 [] v. віляць, махаць, матляць (хвас-
том); wag one’s fi nger at smb. пагражаць ка-
му-н. пальцам ♦ wag one’s tongue infml плят-
карыць, разводзіць плёткі; малоць языком

wage1 [] n. (таксама wages) заработная 
плата, заробак (рабочых); wages and salaries 
заработная плата рабочых і слу жачых; а 
 wa ge increase/rise BrE павышэнне зарплаты; 
а daily/weekly wage заробак за дзень/тыдзень; 
wage rates тарыфныя стаўкі; а wage ceiling/
fl oor econ. устаноўлены законам максімум/ м-
німум зарпла ты; a living wage пражы тачны
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м німум; а wage freeze замаро ж ванне зарабо -
т най пла ты; wage claims па тра бава нне павы-
сіць мінімальную зарпла ту

wage2 v. (against/on) право дзіць, ве сці; 
wage war ве сці вайну ; wage a campaign пра-
во дзіць кампа нію; wage a contest спабо р ні-
чаць

wage-earner  n. 1. рабо тнік; наём ны 
рабо чы 2. карм цель; карм целька (у сям’і)

wager1  n. dated or fml закла д; ста ўка; 
lay/make a wager ісц  ў закла д; win/lose a wa-
ger вы йграць/прайгра ць закла д

wager2  v. dated or fml ісц  ў закла д; 
wager on smth. ста віць на што-н.; раб ць ста ў-
ку на што-н.

waggle  v. infml 1. пама хваць; пакалы х-
ваць; пакалы хвацца; waggle one’s head мата ць 
галаво  ю 2. паго  йдваць; паго  йдвацца 3. ха-
дз ць перавальваючыся

waggon  BrE = wagon
wagon  n. 1. вазок; фурго н; фурманка, 

пад во да 2. BrE вагон-платфо рма 3. AmE сер-
віро вачны сто лік на ко лах ♦ be on the wagon 
infml к нуць выпіва ць; fall off the wagon 
infml зноў пача ць выпіва ць

waggoner  n. 1. ваза к, фурман, фургон-
ш чык 2. astron. Waggoner Во знік (сузор’е)

wagon train  n. AmE абоз
wagtail  n. zool. с таўка, пл ска (птуш ка)
waif  n. 1. бяздо мны чалаве к; бадзя га; бес-

прыту льнік; беспрыту  льніца 2. к нутая (ні -
чыя) рэч або жывёліна; waifs and strays бес-
прыту льныя дзе ці або жывёлы

wail1  n. ля мант; мо цны плач, скавыта н-
не; a wail of grief го ркі плач; burst into loud 
wails мо цна распла кацца

wail2  v. 1. (about/over) выць, ляманта ва ць; 
Don’t wail over your misfortunes! Перастань 
скардзіцца на свае няшчасці! 2. галас ць, 
апла кваць; wail for/over one’s dead галас ць 
над нябожчыкам; аплакваць памерлых

waist  n. та лія, стан; a small waist то нкі 
стан; strip to the waist раздзе цца да по яса; 
from the waist up уве рх ад та ліі

waistband  n. по яс (спадніцы, шта-
ноў); гарсаж

waistcoat  n. BrE камізэ  лька
waist-deep  adv. да по яса, па по яс; 

They were waist-deep in water. Яны былі па 
пояс у вадзе.

waist-high  adv. па по яс, да по яса; 
The wheat has grown waist-high. Пшаніца вы-
расла ў пояс.

waistline  n. л нія та ліі; a slim waist-
line таню ткая та лія; a dress with a high 
waistline суке нка з завы шанаю та ліяй

wait1  n. чака нне; have a long wait for 
smb. до ўга чака ць каго -н. ♦ lie in wait быць у 
заса дзе; падпільно ўваць, пільнава ць

wait2  v. 1. (for) чака ць; wait for smth. to 
happen чака ць, кал  што-н. зда рыцца; wait 
one’s chance чака ць зру чнага мо  манту 2. ад-
кла дваць; That work will have to wait. Тую 
пра цу давядзецца адкласці. 3. абслуго ўваць 
за стало м; wait on tables/wait at table fml, 
wait tables AmE працава ць афіцыя нтам 
4. (on/upon) прыслу жваць, служы ць (ка му-н.); 
абслуго ўваць (пакупнікоў) ♦ keep smb. wai t-
ing прымуша ць каго -н. чака ць; wait on smb. 
hand and foot дагаджа ць, нарав ць каму  -н.; 
(just) you wait! ну, пачакай! (пагроза)
wait up  phr. v. не кла сціся спаць 
чака ючы (каго-н.); Don’t wait up for me. Не 
чакай мяне, ідзі спаць.

waiter  n. афіцыя нт, кельнер
waiting list  n. спіс тых, хто чакае ў 

чар зе (на паслугу, абслугоўванне і да т.п.); put 
smb. on a waiting list зане сці каго -н. у спіс 
на чаргу

waiting room  n. 1. прыёмная (док-
тара) 2. за ла для чака ння, чака льня (на вак-
зале)

waitress  n. афіцыя нтка, ке льнерка
waive  v. адмаўля цца (ад права); waive 

an objection зняць пярэ чанне
waiver  n. law адмо ва (ад права, прэ-

тэн зіі і да т.п.); дакуме нт аб адмо ве
wake1  n. кільватар ♦ in the wake (of) па 

cляда х; па пя тах; Famine followed in the wake 
of the drought. Засуха выклікала голад.

wake2  n. пам нкі, хаўтуры; па ніх да
wake3  v. (woke, woken) 1. прачына цца 

2. бу дз ць, абуджа ць 3. апа мятацца; wake 
from a trance вы йсці з тра нсу
wake up  phr. v. 1. прачына цца; бу-
дз ць, абуджа ць 2. (to) усвядо міць, зразуме ць 
(што-н.); He’s waking up to the truth. Ён па-
чынае разумець праўду.

wakeful  adj. нядрэ мны, п льны; 
бяссо нны; a wakeful eye нядрэ мнае во ка; lie 
wakeful at night паку таваць ад бяссо нніцы

waken  v. fml 1. прачына цца, абуджа ц-
ца; waken from sleep прачну цца ад сну 2. абу-
джа ць, будз ць; waken hopes будз ць надзе і; 
waken fi re раздува ць аго нь

walk1  n. 1. шпа цыр, прагу лка; go for/ha-
ve/take a walk пайсц  на шпа цыр, прагуляц-
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ца; take smb. for a walk выво дзіць каго -н. на 
шпа цыр 2. хада , хадзьба ; The town is an 
hour’s walk from here. Да горада адсюль га-
дзіна пешкі. 3. хада , пахо дка; I recognized her 
by walk. Я пазнаў яе па хадзе. 4. сце жка; (лю-
б мае) ме сца для шпа цыру; This is my favo ur-
ite walk. Гэта мой любімы маршрут.

walk2  v. 1. хадз ць, ісц  пехато й; прагу ль-
вацца; go walking падаро жнічаць пе шкі; 
How long does it take to walk into town? Як 
доў га ісці да горада? 2. вадз ць на шпа цыр, 
прагу льваць; I walked her home. Я правёў яе 
дамоў. 3. раб ць абхо д ♦ walk tall трыма цца 
самаўпэ ўнена; walk on air ра давацца, ног 
пад сабо й не чуць (ад радасці); walk the 
boards выступа ць на сцэ не; don’t run beforе 
you can walk не забяга йце напе рад, не апя-
рэ джвайце падзеі
walk away  phr. v. (from) пакідаць, 
адыходзіць
walk off  phr. v.: walk one’s legs off 
infml нахадз цца да знямо гі; walk off with 
smth. infml украсці што-н.
walk over  phr. v. лёгка пера маг-
чы (апанента)

walkabout  n. прагу лка, шпа цыр 
(важнай асобы сярод простых людзей з мэ-
таю неафіцыйных сустрэч) ♦ go walkabout 
BrE infml зніка ць, прапада ць; My watch seems 
to have gone walkabout again. Мой гадзіннік, 
здаецца, зноў знік.

walker  n. 1. скарахо д; хадо к; a long-
distance walker скарахо  д на до ўгія дыста н-
цыі 2. хадо к; I’m not much of a walker. З мяне 
благі хадок. 3. хадуно к (для дзіцяці, інваліда)

walkie-talkie  n. infml «уокі-токі», 
перано сная ра цыя

walk-in  adj. 1. то е, што дазваля е ўвай с-
ц  ўсярэ  дзіну; a walk-in closet вял кая сце н-
ная ша фа; a walk-in refrigerator ка мерны ха-
ладз льнік 2. AmE то е, што ма е асо бны ўвахо д 
(пра кватэру)

walking1  n. 1. хадзьба ; be fond of wal k-
ing люб ць хадз ць пе шкі walking shoes ту ф-
лі для хадзьбы  (на нізкім абцасе); а walking 
tour пе шахо дная экску рсія 2. спарты ўная 
хадзьба 

walking2  adj. : а walking encyclo pe dia 
хадзя чая энцыклапе дыя (перан.); a wal king 
part роля без слоў

walking papers  n. pl. AmE, 
infml звальне нне з пра цы; get/be given the 
wal king papers быць зво льненым з пра цы

walking stick  n. кій (для апоры)

walking tour  n. турысты чны па хо д; 
go on a walking tour ісц  ў турысты чны пахо д

Walkman  n. (pl. Walkmans) парта-
ты ўны радыёпрыёмнік

walk of life  n. заня так, сфе ра дзе й-
насці; жыццёвы шлях; грама дскае стано  віш-
ча; from every walk of life з ус х ко  лаў гра-
ма  д ства

walk-on  n. theatre 1. статы ст; статы с т-
ка 2. няма я ро ля; удзе л у ма савай сцэ не

walkout  n. забасто ўка, ста чка; a na-
tio nal walkout усеагу льная забасто  ўка; stage 
a walkout баставаць

walkover  n. лёгкая перамо га (асаб-
ліва на выбарах, спаборніцтвах)

walk-up  n. AmE дом без л фта
walkway  n. перахо д, галерэ я; a cove-

red walkway кры ты перахо д
wall1  n. сцяна ; мур; a garden wall садо-

вая агаро джа; а blank/dead wall глуха я сця-
на ; a wall of silence сцяна  маўча ння ♦ go up 
the wall infml раззлава цца, раз’ю шыцца; go 
to the wall infml пацярпе ць няўда  чу; абанкру-
ціцца; bang one’s head against a brick wall 
 б ц ца галаво й аб сцяну; намага цца зраб ць 
немагчы мае; drive/push/put/thrust smb. to 
the wall паста віць каго -н. у безвыхо  днае ста-
но вішча; прыпе рці да сцяны; walls have ears 
і сцены маюць вушы

wall2  v. абгаро джваць; a walled city го- 
рад, абнесены сцяною; горад-крэпасць
wall in  phr. v. раздзяля ць сцяно ю
wall off  phr. v. = wall in

wallaby  n. 1. zool. кенгуру вала бі 2. pl. 
wallabies joc. аўстрал йцы

wallah  n. infml чалаве к, заня ты пэ ўнаю 
пра цаю; the head wallah of a dinner тамада 

wallet  n. бума жнік, партманет
wallfl ower  n. 1. bot. жоўтафіёль 

2. infml да ма без кавале ра (на балі)
wallop1  n. infml мо цны ўдар; шум; 

strike a wallop мо цна біць; go down/fall with 
a wallop гру кнуцца, гры мнуцца, бра знуцца

wallop2  v. infml біць (моцна), дуба сіць; 
wallop the rivals разб ць сапернікаў

walloping  n. infml лупцо ўка; give a 
walloping адлупцава ць; даць наганя й

wallow  v. 1. купа цца (у промнях сла-
вы); атры мліваць асало  ду, уце ху; wallow in 
lu xury/money купа цца ў раско шы/зо лаце; 
wal low in grief патануць у горы 2. кача цца; 
валяцца 3. го йдацца на хва лях (пра судна)

wall painting  n. насце нны жы ва-
піс; насце нны ро спіс; фрэ  ска
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wallpaper1  n. шпале ры; a roll of 
wallpaper скрутак шпалераў

wallpaper2  v. абкле йваць шпале-
рамі

Wall Street  n. Уол-стрыт (вуліца 
ў Нью-Ёрку, дзе знаходзіцца біржа); амеры-
ка нскі фінансавы капітал

wall-to-wall  adj. як  пакрыва е ўсю  
падло гу ад сцяны да сцяны  ; a wall-to-wall 
carpet дыва н на ўсю падло гу

walnut  n. 1. грэ цкі, вало скі арэ  х; 
а shelled walnut грэ цкі арэ х без шкарлуп ны 
2. арэ х; драўн на арэ хавага дрэ ва; a wallnut 
cupboad ша фа з арэ хавага дрэ ва

walrus  n. zool. морж; walrus mous-
ta che infml доўгія вусы, вусы як у маржа 

waltz1  n. вальс; а Strauss waltz вальс 
Штра уса; ask smb. for a waltz запрас ць ка го -н. 
на вальс

waltz2  v. 1. вальс раваць, танцава ць вальс 
2. infml кружы цца; прытанцо ўваць (ад ра дас-
ці, задавальнення і да т.п.); waltz through an 
exam лёгка і паспяхо  ва здаць экза мен; She 
waltzed into the room. Яна весела ўвайшла 
ў пакой.

wan  adj. бле дны; зму чаны; змарнелы; 
 ас ла блены; wan light цьмянае святло ; а wan 
ho pe сла бая надзе я; She gave a wan smile. 
Яна неахвотна ўсміхнулася.

wand  n. жазло ; па лачка (фокусніка, 
чараўніка); wave a magic wand махну ць ча-
ро ў най палачкай

wander  v. 1. (about, in, through) ван-
дра ва ць; блука ць; wander about the world 
аб’ездзіць увесь свет 2. (from/off) адхіляцца 
(ад тэмы); заблы твацца; wander from the 
point адхіля цца ад тэ  мы 3. быць няўва ж лі-
вым; I’m sorry, my mind was wandering. Пра-
бaчце, я задумаўся. His wits are wandering. 
Ён загаворваецца. 4. выгіна цца (пра рэчку, 
дарогу і да т.п.)
wander off  phr. v. заблудз ць; зб ц-
ца з дарогі; wander off from one’s home пак-
нуць ро  дны кут

wanderer  n. бадзя га, вандро ўнік
wanderings  n. pl. 1. lit. вандрава н-

ні, падаро жжы 2. тры зненне, няскла дная га-
ворка

wanderlust  n. ця га да падаро жжаў; 
захапле нне падаро жжамі; ахво  та да пераме-
ны ме сцаў; вандро ўная ліхаманка

wane1  n. спад, заняпа д; убыва нне, па мян-
шэ нне; be on the wane слабе ць, занепадаць; 
убыва ць (пра Месяц)

wane2  v. 1. слабe ць; памянша цца; цьмець, 
цьмяне ць; His strength is waning. Яго сілы 
згасаюць. 2. убыва ць (пра Месяц)

wangle1  n. infml х трасць, вы крут, вы-
крута с; get smth. by a wangle даста ць што-н. 
па бла це

wangle2  v. infml выпро шваць; раз да-
быва ць; wangle an invitation out of smb. на-
прас цца ў каго -н. на запрашэ нне; He wan-
gled her into a good job. Ён уладкаваў яе на 
добрую працу.

wanna  infml (скар. ад want to; want a); 
You wanna go? Хочаш пайсці?

want1  n. 1. (of) патрэ ба; неабхо днасць; 
жада нне мець (што-н.); I’m in want of a good 
dictionary. Мне патрэбны добры слоўнік. 
2. fml няста ча, адсу тнасць; for want of з-за 
адсу тнасці; з-за няста  чы, праз нястачу; want 
of rain бяздо жджыца, бездажджо ўе 3. fml 
гале ча, бе днасць; live in want жыць у гале чы 
♦ be in want of smth. fml мець патрэ бу ў 
чым-н.; The house is in want of repair. Дому 
патрэбен рамонт.

want2  v. 1. хаце ць, жада ць; I want you to 
do it now! Я хачу, каб вы зрабілі гэта зараз! 
2. infml адчува ць, мець патрэ бу (у чым-н.); 
He wants energy. Яму не хапае энергіі. Your 
country wants you. Ты патрэбен сваёй краіне. 
The car wants repairing. Машыну трэба ра-
мантаваць. 3. fml не хапа ць; want for nothing 
мець усё неабхо днае; He wants for nothing. 
Ён ні ў чым не мае нястачы. 4. патрабаваць, 
выклікаць; хацець бачыць; You’re wanted (on 
the phone). Вас клічуць (да тэлефона). He is 
wanted by the police. Яго шукае паліцыя.
want in  phr. v. infml хаце ць увайсц
want out  phr. v. infml хацець вый с-
ці; The dog wants out. Сабака просіцца на двор.

want ad  n. AmE прыватная абвестка 
(у газеце)

wanting  adj. 1. які адсу тнічае; яко га 
нестае, не хапа е; wanting in some respects 
непаўнацэ нны ў некато рых адно сінах 2. fml 
(in) як  не ма е, яко му не хапа е (чаго-н.); 
wanting in courtesy няве тлівы

wanton  adj. fml 1. адво  льны; бес-
падстаўны; бессэнсо ўны; бес пры чы нны; а wan-
ton insult незаслу жаная аб ра за 2. буйны , 
пра зме рны; збуялы; wanton growth буйны  
рост; а wanton speеch мудраге лістая прамо-
ва 3. непастая нны; гарэ злівы; a wanton bre e ze 
зме нлівы ветрык 4. dated распусны

war1  n. 1. вайна ; баявы я дзе янні; a nu-
clear war я дзерная вайна ; a cold war хало д-
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ная вайна ; an outbreak of war пачатак вай-
ны; be at war у ста не вайны ; World War Two 
Друга я сусве тная вайна ; in the war на вайне , 
у час вайны ; declare war on smb. абвясц ць 
вайну  каму-н.; win/lose a war вы й граць/
прайгра ць вайну ; go to war ісц  на фронт; 
wage war on/against smb./smth. ве сці вайну  
з кім-н./чым-н., ваява ць з кім-н./чым-н. 
2. барацьба ; the class war кла савая барацьба ; 
make war on diseases ве сці барацьбу   з хваро-
бамі ♦ have been in the wars infml : It looks 
like you have been in the wars. Выглядаеш, як 
быццам ты пабываў у пераплёце; a war of 
ner ves псіхалаг чная вайна ; a war of words 
сло ўная перапа лка, ла янка

war2  v. dated ваява ць, ве сці вайну ; war-
ring tribes плямёны, як я ваю юць

warble1  n. 1. hum. песня, мелодыя 2. шчэ -
бет, шчабята нне (птушак); по шчак (са лаўя) 
3. lit. журчэнне, цурчэнне

warble2  v. 1. спява ць 2. шчабя та ць, сы- 
паць трэ лі (пра птушак) 3. lit. журча ць (пра 
ручай)

warbler  n. 1. пеўчая птушка, пяюха 
2. шчабятун; шчабятуха

war chest  n. 1. сро дкі на вайну  2. срод-
кі для пэўнай мэты

war cloud  n. пагро за вайны 
war crime  n. вае ннае злачы нства
war criminal  n. ваенны злачынец
war cry  n. баявы  кліч, за клік; ло зунг
ward1  n. 1. бальн чная пала та; a mater-

nity ward радз льнае аддзяле  нне; an isola-
tion ward ізаля тар; a ward attendant саніта р; 
a ward round абхо д (палат); ward treat ment 
стацыяна рнае лячэ  нне; a ward orderly ня ня 
(у шпіталі) 2. адміністрацы йны раён го рада, 
гарадск  ўчастак (у Вялікабрытаніі) 3. па-
дапе  чны; a ward of court law непаўна ле  тні, 
апяку н яко га назнача ецца судо  м 4. ту рэ мная 
ка мера; a death ward ка мера сме рт ніка

ward2  v. адбіва ць, пары раваць (удар); 
адводзіць (небяспеку)
ward off  phr. v. : ward off a blow 
абаран цца ад уда ру, адб ць удар

warden  n. 1. нагля дчык; вартаўн к; 
інспе ктар; упаўнава  жаны; a game warden 
інспе ктар па ахо ве дзічы ны 2. (у Брытаніі) 
рэ ктар (каледжа), дырэ ктар (школы) 3. на-
ча  льнік турмы 

warder  n. турэ мны нагля дчык; турэ  м-
шчык

wardress  n. турэ мная нагля дчыца; 
турэ мшчыца

wardrobe  n. BrE 1. ша фа (для 
 ад зен ня) 2. гардэро  б, запа  с адзе  ння 3. гар-
дэ ро  б ная, касцюме рная (у тэатры)

wardrobe mistress  n. касцю-
ме рша (у тэатры)

wardroom  n. афіцэ рская каю т-кам-
па нія

wardship  n. law апека, апякунства
ware  n. 1. вы раб; тава р; brown ware глі-

ня ны по суд; Dutch ware фая нс 2. pl. wares 
dated тавары на продаж

warehouse  n. склад (тавараў); a cus-
toms warehouse мы тны склад

warfare  n. 1. вайна ; ваенныя дзеянні; 
conduct warfare ве сці баявы я дзе янні; the 
sci ence of warfare вае нная наву ка; nuclear 
warfare я дзерная вайна  2. канфл кт; ба раць-
ба; class warfare класавы канфл кт

war game  n. манеўры
warhead  n. mil. баява я гало ўка, бое-

гало ўка
warhorse  n. 1. баявы конь 2. infml вая -

ка, стары воін, бывалы салдат
warily  adv. насцяро жана; аба чліва, 

асцяро жна
wariness  n. насцяро жанасць; аба ч-

лівасць, асцяро жнасць
warlike  adj. fml 1. ваяўн чы; агрэс ў-

ны; a warlike tribe ваяўн чае пле мя 2. ваен-
ны; warlike preparations падрыхто ўка да 
вай ны ; warlike equipment баява я тэ хніка

warlock  n. вядзьмар; маг
warm1  n. 1. саграва нне; have a warm 

са грэ цца, пагрэ цца; give a warm пагрэ ць, са-
грэ ць 2. цёплае памяшка нне; Come out of the 
cold street into the warm. Заходзь з холаду ў 
цяпло.

warm2  adj. 1. цёплы; warm to the touch 
цёплы наво бмацак; get/grow warm цяплець, 
станав цца цяпле й; грэ цца, саграва цца 2. сар-
дэ чны, гара чы; give a warm welcome сардэ ч-
на прывіта ць; warm thanks сардэ чная падзя-
ка 3. гара чы, па лкі; warm support гара чая 
падтры мка ♦ make it/things warm for smb. 
infml выжываць каго -н.; дапякаць каму-н.; 
keep a seat/a place warm for smb. infml захоў-
ваць ме сца/пост для каго -н.; (as) warm as 
toast infml : We are as warm as toast. ≅ Нам 
цёпла як на печы.

warm3  v. грэць; грэ цца; награваць; аба-
грава ць; warm one’s heart саграва ць ду шу; 
warm to/towards smb. спачува ць каму -н.; ад-
чува ць сімпа тыю да каго -н.



warm-blooded 734 washed up

warm up  phr. v. 1. падаграва ць; са-
грава ць; саграва цца 2. ажыўля цца (пра раз-
мову) 3. раб ць разм нку ♦ look/feel like 
death warmed up BrE infml быць хворым або 
змораным

warm-blooded  adj. 1. zool. цеп-
лакро ўны 2. гара чы (тэмперамент)

warmer  n. 1. грэ лка 2. награва льны 
пры бо р; падаграва льнік

warm-hearted  adj. сардэ чны; спа-
га длівы, спачува льны, прыязны

warm-house  n. цяпл ца; аранжарэ  я
warming  n. саграванне, разаграванне
warmly  adv. цёпла; сардэ чна; дру жа-

лю бна
warmonger  n. падпа льшчык вай-

ны , мілітары ст
warmth  n. 1. цяпло , цеплыня ; the 

warmth of the sun со  нечнае цяпло   2. сар-
дэ  чнасць; сардэ  чная цеплыня ; warmth of 
 lo ve любо ўны запа л

warm-up  n. разм нка, падрыхто ўка 
(да спаборніцтваў, выступлення і да т.п.)

warn  v. (of, against/about) папярэ дж-
ваць; перасцерага ць
warn off  phr. v. даваць зага д трыма ц-
ца наво ддаль

warning  n. папярэ джанне; перасцяро -
га; give a warning папярэ дзіць; take a war n-
ing прыня ць пад ува гу папярэ джанне; wi tho ut 
warning не папярэ дзіўшы

War Offi ce  n. вае ннае міністэ  рства 
(у Вялікабрытаніі)

warp  v. 1. караба ціць; караба ціцца; гнуць; 
гну цца 2. скрыўляць, скрыўляцца; дэфар ма-
ва ць; дэфармава цца 3. скажа ць, фальсіфіка-
ва ць; псаваць; a warped sense of humour ска-
жоны сэнс гумару; warp one’s life сапсаваць 
сваё жыццё

warpath  n. варожыя дзеянні; ваяўн-
часць ♦ be/go on the warpath infml весці 
вайну; быць у ваяўн чым настроі

warplane  n. баявы самалёт
warrant1  n. (for) 1. ордар (на арышт); 

a search warrant ордар на вобыск; a travel 
warrant пуцёўка 2. аснова, падстава; па-
цвярджэнне; He had no warrant for doing that. 
У яго не было падставы гэта рабіць.

warrant2  v. 1. fml апра ўдваць 2. абя-
ца ць, гарантаваць; пацвярджаць; This mate-
rial is warranted to be colour-fast. Трываласць 
афарбоўкі тканіны гарантуецца.

warrantee  n. law асоба, якой даец-
ца гарантыя; асоба, якую бяруць на парукі

warranty  n. 1. гарантыя; buy smth. 
without a warranty куп ць што-н. бeз гаран-
тыі 2. fml дазвол, афіцыйная санкцыя

warrior  n. fml вой, воін, баец, ваяр
warship  n. ваенны карабель
wart  n. барoдаўка ♦ warts and all без 

прыкрас; with no warts at all беззаганны, 
без дакорны

wartime  n. ваенны час, ліхалецце; 
in wartime падчас вайны; wartime memoirs 
ваен ныя мемуары; his wartime experiences 
вопыт яго ваеннага жыцця

wary  adj. (of) насцярожаны; падазро- 
ны; be wary быць напагатове; асцерагацца; 
keep a wary eye оn smb. асцерагацца каго-н.

was  1-я, 3-я асоба, адз. л., прошл. ч. 
ад be; He was late. Ён спазніўся; She was 
 alo ne. Яна была адна.

wash1  n. 1. мыццё; have a wash мыцца; 
give a wash мыць 2. the wash мыццё бял зны; 
бял зна 3. памыі 4. рэ дкая фарба ♦ it will 
come out in the wash infml усё наладзіцца, 
абыдзецца

wash2  v. 1. мыць, мыцца; This sweater 
washes well. Гэты світар добра мыецца. 2. аб-
мываць (берагі) ♦ wash one’s dirty linen in 
public BrE ≅ выносіць смецце з хаты; wash 
one’s hands of smb./smth. умы ць ру кі; зды-
ма ць з сябе адказнасць за каго-н./што-н.
wash away  phr. v. змыва ць, адно-
с ць (вадой)
wash down  phr. v. 1. (with) вы-
мываць 2. запіваць (вадою, сокам і да т.п.)
wash off  phr. v. 1. змываць; змывац-
ца 2. адмываць; адмывацца
wash out  phr. v. 1. адмываць (пля-
му) 2. моцна стамляцца
wash up  phr. v. 1. мыць (посуд) 
2. AmE мыць (твар і рукі)

washable  adj. як  добра мыецца; hand 
washable як  можна мыць уручную; machine 
washable як  можна мыць у машыне; Is this 
skirt washable? Гэтая спадніца добра мы-
ецца?

washbasin  n. умывальная ракавіна, 
умывальнік

washbowl  n. AmE = washbasin
wash drawing  n. акварэль (малю нак)
washed out  adj. 1. аблезлы, злінялы 

2. вялы, млявы; стомлены, змораны; feel 
 wa shed out адчуваць сябе змораным

washed up  adj. infml нікому не патрэб-
ны; It is all washed up. Усё гэта даўно вый-
шла з моды.
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washer  n. 1. tech. шайба, пракладка 
2. infml пральная машына (аўтаматычная)

washing  n. 1. мыццё; I’m doing the 
washing today. Сёння я мыю бялізну. 2. BrE 
бял зна (для мыцця)

washing machine  n. пральная 
машына

washing powder  n. BrE пральны 
парашок

washing-up  n. BrE мыццё (посуду); 
washing-up liquid вадкасць для мыцця по -
суду; do the washing-up мыць посуд

washout  n. infml 1. няўдача, правал; 
The concert was a washout. Канцэрт пра ва-
ліўся. 2. няўдачнік; He’s a washout. Ён пустое 
месца.

washroom  n. AmE, dated туалет, пры-
біральня (асабліва ў грамадскім месцы)

washstand  n. умыва льнік, рука-
мы й нік

washy  adj. 1. вадкі, вадзяны, вадзян с-
ты; разбаўлены; washy tea слабы чай 2. вялы; 
размыты, расплывісты; washy ideas неакрэс-
леныя ідэі; washy poetry слабая паэзія

wasn’t  скар. ад was not
wasp  n. аса ♦ а wasp’s nest ас нае гня-

здо, зборышча ворагаў
waspish  adj. lit. ядав ты, злы, з’едлі-

вы; waspish temper з’едлівасць, раздражняль-
насць

wasp-waisted  adj. dated : She is 
wasp-waisted. У яе асіная талія.

wassail  v. dated 1. баляваць 2. каля да-
ваць; go wassailing калядаваць па хатах

wastage  n. страта; natural wastage 
звычайная ўцечка

waste1  n. 1. марнаванне, марнатраўства; 
Іt’s a waste of time. Гэта марная трата часу. 
2. адк ды; cotton wastes пакулле; go/run to 
waste марнаваць, пераводзіць (што-н.) 3. pl. 
wastes пустка, пустэча; the ice wastes of the 
Antarctic ледзяная пустыня Антарктыкі

waste2  adj. 1. няўроблены, неапрацаваны; 
waste land пустка; пустэча 2. непатрэбны, 
адпрацаваны; waste products fml адк ды 3. лш-
ні, непатрэбны ♦ lay smth. waste/lay waste to 
smth. fml спусташаць што-н.

waste3  v. 1. (on) траціць, марнаваць, пе-
раводзіць; спусташаць; waste words пус каць 
сло вы на веце р 2. аслабля ць; му чыць; зня-
с льваць; wasted by disease зняс лены хваро- 
баю
waste away  phr. v. марнець, чэз-
нуць; паміраць ад голаду

wastebasket  n. AmE кошык для 
смецця, сметніца

wasteful  adj. марнатра ўны, неэка-
но м ны, неашчадны; wasteful of words шмат-
слоўны

wasteland  n. пустка, пустэча; абло -
га, ялавіна

wastepaper  n. непатрэбная папе -
ра, макулатура

wastepaper basket  n. ко-
шык для смецця, сметніца

waster  n. марнатравец, мантач; He is a 
time waster. Ён марна траціць час.

wasting  adj. 1. спусташальны, раз бу-
ральны 2. як  зняс львае

watch1  n. гадз ннік (кішэнны або ручны); 
What time is it by your watch? Колькі часу на 
тваім гадзінніку?

watch2  n. 1. вахта (на караблі) 2. варта; 
keep watch пільнаваць, сцерагчы ♦ be on the 
watch несці вахту; стаяць на вахце

watch3  v. 1. сачыць, назіраць; watch TV 
глядзець тэлев зар 2. (over) пільнаваць, сце-
рагчы 3. infml асцерага цца; Watch your head! 
Асцярожна, не стукніся галавою! 4. (for) ча-
каць, выглядаць; watch for a chance чакаць 
зручнага моманту ♦ watch the clock адсядзец-
ца на працы
watch out  phr. v. infml асцeрагац-
ца; Watch out! There is a car! Асцярожна! Ма-
шына!

watchdog  n. 1. вартаўн чы сабака, 
сабака-вартаўн к 2. назіральнік

watcher  n. назіральнік, наглядальнік; 
a bird-watcher той, хто назіра е і вывуча е 
пту шак

watchful  adj. уважлівы, п льны; keep 
a watchful eye on smth. п льна сцерагчы што-н.

watchmaker  n. гадз ншчык, гадз н-
нікавы майстар

watchman  n. dated (pl. -men) вар-
таўн к (асабліва ўначы)

watch night  adj. eccl. усяночная (пад 
Новы год); a watch-night service усяночная 
служба

watch strap  n. раменьчык для ру ч-
нога гадз нніка

watchword  n. 1. лозунг, кліч, заклік 
2. пароль

water1  n. 1. вада; fresh/boiled/drinking 
water прэсная/гатаваная/пітная вада; а piece 
of water вадаём; the head of water напор 
вады 2. pl. waters воды; мо ра; акіян; across 
the waters за морам, за акіянам; drink the 
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waters піць лячэ бныя воды (на курорце) 
3. узровень вады; high water поўная вада, 
прыл ў; low water н зкая вада; адл ў ♦ spend 
money like water infml раск двацца грашыма; 
still waters run deep ≅ ц хая вада бераг  рве; 
be in/get into hot water; be in low waters ся-
дзець на ме лі; by water па вадзе; keep one’s 
head above water адольваць цяжкасці; (like) 
water off a duck’s back infml як з гусі вада

water2  v. 1. паліваць (вадою) 2. па ць 
(жы вёлу) 3. разбаўляць (вадою) 4. абвадняць; 
арашаць; The plain is watered by two rivers. 
Раўніна арашаецца дзвюма рэкамі. 5. вы дзя-
ляць в льгаць, ваду (пра арганізм) ♦ it makes 
my mouth water aд гэтага ў мяне сл нкі цякуць
water down  phr. v. 1. разбаўляць 
(вадою) 2. змякчаць (прамову, стыль і да т.п.)

waterbed  n. гумавы матрац, напоў-
нены вадою (для хворых)

waterbird  n. вадзяная птушка
water biscuit  n. праснак на вадзе 

(які ядуць з маслам і сырам)
water blister  n. вадыр, вадзяны 

мазоль
water-borne  adj. 1. як  пераво зіцца 

па моры, па вадзе 2. med. як  перадаецца 
праз ваду (пра бактэрыі)

water bottle  n. 1. граф н для вады; 
біклага, пляшка 2. med. грэлка

Water Carrier  n. 1. the Water 
Carrier astron. Вадале й (сузор’е) 2. the Wa-
ter Carrier astrol. Вадале й (знак задыяка; 
чалавек, які нарадзіўся пад гэтым знакам)

water closet  n. dated ватэрклазет; 
туалет, пры біральня

watercolor  AmE = watercolour
watercolour  n. акварэ ль
watercourse  n. 1. рака; ручай; канал 

2. вадасток
watercress  n. bot. крэс вадзяны
waterfall  n. вадаспад
waterfowl  n. (pl. waterfowl) вадаплаў-

ная птушка; вадзяная дзічына
waterfront  n. парто вы раён; узбя-

рэ ж жа (ракі, мора і да т.п.)
water gap  n. AmE горная цясн на
water gate  n. шлюз
waterhole  n. вадапой; палонка; ста-

вок (для вадапою)
water ice  n. BrE фруктовае марожа-

нае (на вадзе)
watering can  n. лейка, палівачка
watering hole  n. infml папулярны 

бар або начны клуб

waterless  adj. бязводны; a waterless 
cooker каструля-скараварка

water level  n. узровень вады; raise 
the water level паднімаць узровень вады

water lily  n. bot. белы гарлачык, ва-
дзяная лілея

waterline  n. the waterline ватэрл-
нія, узровень вады

waterlogged  adj. паўзатоплены, за-
балочаны

Waterloo  n. : ♦ meet one’s Waterloo 
быць разб тым ушчэ нт

waterman  n. (pl. -men) лодачнік, 
перавозчык

water meadow  n. заліўны луг, 
 поплаў

watermelon  n. кавун; a water-
mel on plantation бахча

water nymph  n. русалка; наяда
waterpolo  n. sport ватэрпола
water power  n. водная энергія; 

a water-power plant гідраэлектрычная ста н-
цыя, ГЭС

waterproof1  n. дажджав к, плашч
waterproof2  adj. непрамакальны; 

водаўстойлівы
watershed  n. 1. водападзел 2. пера-

лом, мяжа пам ж дзвюма эпохамі; a water-
shed in the history of space пераломны мо -
мант у гісторыі касм чных даследаванняў

waterside  n. узбярэжжа, бераг (ра-
кі, мора і да т.п.)

waterski  n. : (a pair of) waterskis 
sport водныя лыжы

waterskiing  n. вадналыжны спорт; 
go in for water skiing займацца вадналыж-
ным спортам

waterspout  n. 1. вадасцёкавая тру-
ба 2. вадзяны смерч; л вень, залева

water sprite  n. вадзяны дух, ва-
дзян к; русалка

water supply  n. водазабеспячэ н-
не; водныя рэсурсы; a water-supply map 
гідрагеалаг чная карта; карта водных крын ц

water table  n. водная паверхня; 
узровень грунтавых водаў

watertight  adj. 1. воданепранікаль ны; 
непрамакальны; watertight boots воданепра-
нікальныя бо ты 2. абгрунтаваны; неабверж-
ны; a watertight plan надзейны план

water tower  n. воданапорная вежа
waterway  n. водны шлях; судаход-

нае рэчышча; international waterways між-
на родныя водныя шлях 
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waterwheel  n. вадзяное кола
waterwings  n. pl. надзіма ныя па-

ду шкі (для плавання)
waterworks  n. (pl. waterworks) 

водаправодная станцыя; гідратэхн чныя збу-
даванні ♦ turn on the waterworks infml за-
лівацца слязьм  (каб выклікаць жаль)

watery  adj. 1. вадзян сты, вадкі; wa-
tery tea слабы чай 2. бледны; watery colours 
бледныя фарбы 3. мокры; watery eyes слязл-
выя вочы; a watery wind вільготны вецер

watt  n. phys. ват
wattage  n. phys. магутнасць у ватах
wattle  n. 1. пляцень 2. лазняк, прутк  

♦ a wattle and daub (hut) мазанка (хата)
wave1  n. 1. хваля; breaking waves пры-

бой; the waves poet мора, марская стых я 
2. узмах (рукою) 3. хвалістасць, хвалепадоб-
насць; hair wave зав ўка 4. уздым, хваля, вы -
бух; a wave of protest хваля пратэсту; in 
waves эшалонамі ♦ make waves infml вык лі-
каць непрыемнасці; усчыняць шум ху

wave2  v. 1. калыхаць; калыхацца; a fi eld 
of waving corn хвалістая н ва 2. кучаравіцца 
(пра валасы) 3. махаць (рукою, насоўкаю і 
да т.п.); wave goodbye at/to smb. махаць 
каму-н. на развітанне ♦ wave a magic hand 
тварыць цу ды
wave along  phr. v. паказваць 
накірунак рукою
wave aside  phr. v. адмахвацца 
(ад каго-н.)
wave away  phr. v. = wave along
wave down  phr. v. раб ць сігнал 
спын цца (рукою)
wave on  phr. v. = wave along

waveband  n. паласа частот (у ра-
дыё)

wavelength  n. phys. даўжыня хвалі 
♦ be on the same wavelength infml разумець 
адз н аднаго (з паўслова)

wavelet  n. lit. невял кая хваля (на 
моры, возеры)

waver  v. 1. хістацца; вагацца, паказ-
ваць нерашучасць; waver between two opi n-
ions вага цца пам ж дзвюма  ду мкамі 2. калы-
ха цца, гайдацца; дрыжаць (пра голас); The 
banners were wavering in the wind. Штандары 
паласкаліся на ветры.

waverer  n. нерашучы чалавек
wavy  adj. 1. кучаравы 2. хвалісты; 

wavy terrain няроўная мясцовасць; a wavy 
sea бурл вае мора; wavy breath няроўнае 
дыханне

wax1  n. 1. воск, параф н; ski wax лыж-
ная мазь 2. васковая фігура; свечка з воску

wax2  v. наваскоўваць; васкаваць; wax 
the fl oor націраць падлогу воскам

wax3  v. 1. прыбываць (пра Месяц) 2. fml 
раб цца, станав цца; wax angry раззлавацца

waxed paper  n. васкаваная папера
waxen  adj. fml 1. падобны на воск; 

 мяккі; пластычны 2. бясколерны, бледны; 
a waxen complexion васковы колер твару

waxwork  n. фігура з воску; a wax-
work museum музей васковых фігур

waxy  adj. вашчаны, васковы; a waxy 
person чалавек, мяккі як воск; усту пчывы, 
падатлівы чалавек

way1  n. 1. дарога, шлях; сцежка; Tell me 
the way to the station. Cкажыце, як дабрацца 
да станцыі. 2. напрамак, бок; Are you going 
my way? Нам у адзін бок? 3. манера, спосаб; 
Іn what way? Якім чынам? I don’t like the way 
he looks at me. Мне не падабаецца, як ён 
паглядае на мяне; She’ll do it in her own way. 
Яна зробіць гэта па-свойму; a way of life лад 
жыцця 4. адлегласць; а long way (off, away) 
далёка; няхутка 5. адносіны; in many ways у 
многіх адносінах ♦ all the way увесь час; by 
the way пам ж  ншым; by way of London 
праз Лондан; get/have one’s own way раб ць 
па-свойму; give way (to smb./smth.) здавац-
ца, саступаць (каму -н./чаму-н.); in a way; in 
some ways нейкім чынам; у некаторых адносі-
нах; lose one’s way зб цца з дарогі, заблудз ц-
ца; make one’s way (to/towards) накіроў-
вацца; make way (for smb./smth.) саступаць 
дарогу (каму -н./чаму-н.); (there are) no two 
ways about it не можа быць двух поглядаў; 
no way infml ніякім чынам, аніяк; She is in no 
way to blame. Яна ніяк невінавата; one way 
or another так ці інакш; on one’s/the way у да-
розе, на дарозе; the other way round наад-
варот; out of the way: He’s done nothing out of 
the way. Ён не зрабіў нічога незвычайнага; 
put smb. in the way of (doing) smth. даць 
каму-н. магчымасць зраб ць што-н.; stand in 
smb.’s way перашкаджаць каму-н.; to my 
way of thinking на мой по гляд, на маю дум-
ку; under way на хаду; ways and means 
шлях  і спо сабы; work one’s way up падні-
ма ц ца па службо вай лесвіцы

way2  adv. infml 1. далёка; way ahead да-
лёка наперадзе ♦ way back даўно; I fi rst met 
him way back in the fi fties. Упершыню я су-
стрэўся з ім даўно ў пяцідзясятых; friends 
from way back даўнія сябры
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waybill  n. 1. спіс пасажыраў 2. на-
кладная (транспартная)

wayfarer  n. dated or lit. падарожнік, 
вандроўнік

wayfaring  n. fml 1. вандроўкі, па-
дарожжы 2. bibl. дарога, шлях

waylay  v. (waylaid) падпільноўваць; 
ра б ць засаду (на каго-н.)

way-out  adj. infml, dated экстравагант-
ны, незвычайны; ультрамодны (пра адзенне, 
ідэі)

wayside  n. абочына ♦ fall by the 
wayside скац цца на абочыну

way train  n. AmE прыгарадны цягн к
wayward  adj. нарав сты, капрызны; 

упарты, натурысты; wayward fate капрызы 
лёсу

WC  BrE (скар. ад water closet) 
туа лет, прыбіральня

we  pron. мы; we are of the opinion на 
нашу думку

weak  adj 1. слабы, кво лы; be weak at/in 
smth. быць слабым у чым-н.; feel weak ад-
чуваць слабасць; grow weak слабець; a weak 
character слабахарактарнасць; a weak excuse 
кепскае апраўданне 2. слабы, вадзян сты; 
weak coffee слабая кава 3. ling. рэдукаваны; 
a weak vowel рэдукаваны галосны ♦ weak at 
the knees infml маладу шны; weak in the head 
infml неразумны, дурнаваты; the weaker sex 
dated слабы пол (пра жанчын); weak as a cat 
слабы як кацяня

weaken  v. 1. слабeць; aслабляць; зніжаць 
эфектыўнасць; weaken wine with water раз-
баўляць віно вадою 2. вагацца; паддавацца, 
здавацца (пад уплывам, націскам і да т.п.) 
3. зніжацца (пра цэны)

weak form  ling. рэдукаваная форма 
(службовых слоў у ненаціскных пазіцыях)

weak-kneed  adj. infml нерашучы, 
слабавольны, маладу шны

weakling  n. derog. слабак; слабае ства-
рэнне; слабавольная асоба; Don’t be a weak-
ling! Не будзь слабаком!

weakly  adj. 1. хварав ты, кволы 2. сла -
бы, няўстойлівы (маральна)

weak-minded  adj. 1. слабаволь-
ны, бесхарактарны, нерашучы, маладу шны 
2. прыдуркаваты, неразумны, слабы на розум

weakness  n. 1. слабасць; недахоп; 
a weakness of character слабахара ктарнасць 
2. слабае месца; сх льнасць, прых льнасць; 
have a weakness for smth. мець слабасць да 
чаго-н.

weak-spirited  adj. маладушны
weal  n. рубец, шрам (ад удару бізуном)
wealth  n. 1. багацце, дабро, дастатак; 

a man of great wealth вельмі багаты чалавек 
2. вял кая колькасць; a wealth of opportunity 
шмат магчымасцей

wealthy  adj. 1. багаты; заможны 2. n. 
the wealthy багатыя, багаце і

wean  v. (off/from) адымаць (немаўля) ад 
грудзей; wean smb. (away) from smth. па-
ступо ва адвучваць каго-н. ад чаго-н.

weapon  n. 1. зброя; nuclear weapons 
 я дзерная збро я; all-purpose weapon універ-
са ль ная зброя 2. сродак; a weapon against 
smb. сродак самаабаро ны ад каго-н.

weaponry  n. mil. узбраенне, баявая 
тэхніка

wear1  n. 1. нашэнне; for everyday wear 
на кожны дзень; in wear : The coat I have in 
wear is very warm. Паліто, якое я нашу, 
вельмі цёплае; This is no longer in wear. Гэта 
ўжо выйшла з моды. 2. адзенне; ladies’ wear 
адзенне, вопратка для жанчы н 3. знос; show 
(signs of) wear зношвацца; This fabric stands 
up to hard wear. Гэтай тканіне няма зносу. 
♦ wear and tear знос, псаванне, амартыза  -
цыя; the wear and tear of life жыццёвая 
калатнеча

wear2  v. (wore, worn) 1. быць адзе тым, 
нас ць (адзенне, абутак і да т.п.); wear one’s 
hair long насць доўгія валасы 2. выглядаць, 
мець выгляд; She always wears a smile. У яе 
заўжды на вуснах усмешка. 3. зношваць; знош-
вацца; wear smth. into holes знас ць што-н. 
да дз рак 4. зняс льваць; зняс львацца 5. на-
с цца (пра адзенне); wear well нас цца добра 
♦ wear thin вычэрпвацца, канчацца; My 
temper was wearing thin. Маё цярпенне кан ча-
лася; wear one’s years well добра выглядаць 
на свае гады; wear one’s heart on one’s 
sleeve не (умець) хаваць сва х пачуццяў
wear away  phr.v. 1. зношваць; 
зношвацца 2. разбураць; разбурацца; A softer 
rock wears away. Больш мяккая скала звы чай-
на разбураецца. 3. канчацца; The long autumn 
wore away. Доўгая восень скончы лася.
wear down  phr.v. стамляць; стам-
ляцца; зняс льваць; The long waiting wore 
down our resistance. Доўгае чаканне змусіла 
нас не супраціўляцца.
wear off  phr.v. праходзіць, спыняц-
ца; The pain wore off. Боль сціх.
wear on  phr.v. цягнуцца, ісц  (пра 
час)
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wear out  phr.v. 1. зношваць; знош-
вацца; He wore out his shoes wandering around 
the city. Ён дарваў свае туфлі, блукаючы па 
горадзе. 2. стамляць, зняс льваць; змардаваць; 
The past two days really wore him out. Два 
мінулыя дні, і праўда, стамілі яго.

wearable  adj. прыдатны для нашэ н-
ня; This hat is no longer wearable. Такі ка пя-
люш ужо даўно ніхто не носіць.

wearer  n. уладальнік; уладальніца (ка-
пелюша, паліто і да т.п.); The mascara is 
suitable for contact lens wearers. Гэтая туш па-
дыходзіць тым, хто носіць кантактныя лінзы.

weariness  n. стома, стомленасць; 
зморанасць, змора; His face showed no signs 
of weariness. На яго твары не было ні следу 
стомленасці.

wearing  adj. стомны, утомны; I’ve had 
a wearing day today. Сёння выдаўся вельмі 
стомны для мяне дзень.

wearisome  adj. fml нудны, надакуч-
лівы; стамля льны; wearisome pain боль, як  
зняс львае; long and wearisome journeys 
 доў гія і нудныя падарожжы

weary1  adj. 1. (of) стомлены; зняс лены, 
змо раны; be weary of smth. стам цца ад ча-
го -н.; weary in body and mind стомлены це -
лам і душо ю 2. lit. утомны, сто мны; a weary 
wait нуднае чаканне

weary2  v. fml 1.  (with) стамля ць; нада-
кучаць, назаляць 2. (of) страціць цярпенне, 
знудз цца; She wearied of loneliness. Ёй на-
дакучыла самота.

weasel1  n. zool. ласка, ласіца
weasel2  v. хітраваць

weasel out  phr.v. infml, derog. віляць; 
ухіляцца, выкручвацца, унікаць

weather1  n. надвор’е; пагода; fi ne we a-
ther добрая пагода; foul/rough weather не -
пагадзь; If the weather breaks... Калі зменіцца 
надвор’е...; fl ying weather лётная пагода ♦ in 
all weathers BrE пры ўсякім надвор’і; ва 
ўсялякіх умовах; be/feel/look under the we a-
ther infml кепска сябе адчуваць; have the 
weather of smb. мець перавагу перад кім-н.; 
make heavy weather ускладня ць спра ву; за-
л шне напружвацца

weather2  adj. naut. наветраны, накірава -
ны супраць ветру; on the weather side на ве -
т раным баку ♦ keep one’s weather eye open 
быць дальнаба чным, трымаць вуха востра, 
быць пльным

weather3  v. 1. выветрываць; выветры-
вацца (пра скалы) 2. (паспяхова) вытрымлі-

ваць (буру, цяжкасці і да т.п.); weather 
a storm вытрымаць буру

weather-beaten  adj. абветраны, аб-
с вераны; загарэ лы; a weather-beaten man 
загартаваны чалавек

weathercock  n. флюгер; He’s like a 
weathercock. Куды вецер дзьме, туды і ён.

weather forecast  n. прагноз на-
двор’я

weather forecaster  n. сіноптык
weatherman  n. (pl. -men) infml ме-

тэаролаг
weatherproof  adj. устойлівы да ат-

масферных уздзeянняў; ахава ны ад непа га-
дзі; а weatherproof window акно з падвой-
наю ра маю; а weatherproof jacket непрама-
ка льная куртка

weathervane  n. = weathercock
weave  v. (wove, woven) 1. ткаць; плесці; 

віць; weave a way пракладваць шлях; weave 
a nest віць гняздо 2. выдумваць, прыдум-
ваць; weave a story выдумваць расказ; weave 
a plan распрацоўваць план

weaver  n. ткач; ткачы ха, ткалля
web  n. 1. павуц нне; a web of intrigue/lies 

павуц на інтрыг/хлусн  2. перапонка (у пту-
шак) 3. рулон (паперы, тканіны) 4. the web 
сетка радыёстанцый, чыгунак і да т.п.

webbed  adj.: webbed feet перапончатыя 
лапы

website  n. старонка ў інтэрнэце, вэб-
старонка

wed  v. (wedded or wed) fml браць шлюб, 
вянчацца

Wed. (пісьмовае скар. ад Wednesday) серада
we’d  скар. ад we had; we should; we 

would
wedding  n. 1. вяселле; шлюб; а church 

wedding вянчанне; а wedding ring заручаль-
ны пярсцёнак; wedding songs вясельныя пес-
ні 2. гадав на шлюбу; а golden wedding зала-
тое вяселле

wedge1  n. клін; drive a wedge убіваць 
клін; a wedge of cheese кавалак сыру (у фор-
ме кліна)

wedge2  v. 1. убіваць клін 2. уц скваць; 
уц сквацца 3. расколваць, раскл ньваць
wedge in  phr.v. укл ньвацца

wedlock  n. fml (законны) шлюб; жыц-
цё ў шлюбе; children born out of wedlock 
пазашлюбныя дзеці

Wednesday  n. серада; on Wednesday 
у сераду; Good Wednesday серада перадве-
лікоднага тыдня
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Weds. (пісьмовае скар. ад Wednesday) серада
wee1  adj. infml маленькі, малюпасенькі; 

a wee bit крышку; a wee lad немаўля; a wee 
of whisky глыток в скі; the wee folk гно мы; 
феі

weed1  n. 1. пустазелле; a weed control 
барацьба з пустазеллем 2. BrE infml слабак, 
кволы чалавек 3. infml the weed тытунь, 
табак; цыгарэты; AmE марыхуана

weed2  v. палоць; праполваць; выполваць
weed out  phr.v. 1. вырываць (пу-
ста зелле) 2. пазбаўляцца; weed out a library 
выкінуць непатрэбныя кн гі з бібліятэ кі

weedkiller  n. гербіцыд
weeds  n. pl. жалобнае адзенне; a wi d-

ow’s weeds удовін жалобны ўбор
weedy  adj. 1. зарослы пустазеллем; 

a small weedy lot малы, зарослы пустазеллем 
кавалак зямл  2. кволы, слабы; мізэрны (пра 
чалавека, жывёліну); a weedy young man ху-
дасочны юнак

week  n. тыдзень; а week ago тыдзень 
(таму) назад; in a week праз тыдзень ♦ week 
by week цэлымі тыднямі; week after week 
infml тыдзень за тыднем; week in, week out 
кожны тыдзень; штотыдзень; бесперапынна; 
a week last Monday за тыдзень да міну лага 
панядзелка

weekday  n. будны дзень, будзень; 
The shop is open 9 a. m. – 5 p. m. on weekdays. 
Ма газін працуе з 9.00 да 17.00 гадзін па бу-
днях.

weekend  n. уікэ нд; at/on the wee-
kend на ўікэнд

weekender  n. той, хто прыязджае 
на ўікэнд; адпачываючы

weekly1  n. штотыднёвік, штотыднёвае 
перыядычнае выданне

weekly2  adj. штотыднёвы; а weekly 
publication штотыднёвае выданне; weekly 
wages зарплата за тыдзень

weekly3  adv. штотыдзень, штотыднёва, 
кожны тыдзень; раз на тыдзень

weeny  adj. infml маленькі, малюсенькі, 
малюпасенькі; She gave a weeny yawn. Яна 
ледзь бачна пазяхнула.

weep1  n. плач, рыданне; have a good 
weep наплакацца ўдоваль, выплакацца; weep 
a little weep паплакаць

weep2  v. (wept) 1. плакаць; рыдаць; weep 
bitter tears ліць горкія слёзы; weep for joy 
плакаць ад радасці; weep with pain плакаць 
ад болю 2. цячы, капаць; выдзяляць в льгаць; 
Cold pipes weep in hot weather. Спякотай на 
халодных трубах выступаюць кроплі вады.

weeper  n. плакса; плаксун; плаксуха
weeping  adj. н цы; a weeping birch н-

цая бяроза; a weeping willow н цая вярба
weepy  adj. плакс вы, слязл вы; a weepу 

ending сентыментальны канец (п’есы, філь-
ма і да т.п.)

weet-weet  v., interj. чырыкаць (як 
верабей); чык-чырык

weevil  n. zool. даўганосік (насякомае)
wef  (скар. ад with effect) дзейні-

чае; wef 1 May 1996 дзейнічае з 1 мая 1996 г.
weft  n. the weft уток у ткан не
weigh  v. 1. узважваць; важыць; How much 

do you weigh? Якая ў вас вага? 2. мець вагу, 
значэнне; уплываць; It weighs heavily against 
us. Гэта не на нашу карысць. ♦ weigh anchor 
паднімаць якар; weigh one’s words узваж-
ваць кожнае слова
weigh down  phr.v. 1. прыгнятаць 
2. пераважваць, абцяжарваць; гнуць
weigh upon  phr.v. = weigh down
weigh in  phr.v. 1. sport узважвацца 
(да або пасля спаборніцтваў) 2. (with) infml 
усту паць у спрэчку або ў спаборніцтва
weigh up  phr.v. 1. узважваць, ацэнь-
ваць; weigh up the pros and cons узважваць 
усе «за» і «су праць» 2. падымаць (карабель 
з дна)

weighbridge  n. вагі-платформа
weigh-in  n. узважванне баксёра да спа-

борніцтва або жакея пасля спаборніцтва
weighing machine  n. (аўтаматыч-

ныя) шалі
weight1  n. 1. вага, цяжар; 10 kilos in 

weight 10 кг вагою; sell by weight прадаваць 
на вагу; put on weight таўсцець 2. г ра; a po und 
weight фунтавая г ра 3. значэнне, важ насць; 
give weight to smth. надава ць значэ н не ча-
му -н. ♦ take the weight off one’s feet infml 
 сес ці адпачыць; be worth one’s weight in/of 
gold быць вельмі каштоўным; быць на вагу зо -
лата; throw one’s weight about/aro und infml 
трымацца фанабэрыста; распа ра джацца

weight2  v. 1. падвешваць г ру; раб ць 
больш цяжкім 2. надаваць важнасць
weight down  phr.v. 1. цягнуць ун з, 
адцягваць 2. абцяжарваць

weighting  n. BrE надбаўка да зарпла ты 
і  ншыя льго ты; a weighting allowance над-
ба ўка на дарагав зну

weightless  adj. бязважкі; weightless 
environment асяроддзе бязважкасці

weightlessness  n. бязважкасць; 
a sta te of weightlessness стан бязважкасці
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weightlifter  n. штанг ст, цяжкаатлет, 
гірав к

weightlifting  n. sport цяжкая атле -
тыка; падняцце цяжару

weighty  adj. 1. цяжкі; weighty steps цяж-
кія крокі 2. важны, важкі; weighty matters 
 важныя справы; weighty opinions аўтарытэт-
ныя погляды

weir  n. гаць, запруда; плац на
weird  adj. 1. дз ўны; незразумелы; weird 

taste дз ўны густ 2. fml таямн чы; звыш на-
туральны; фантастычны

weirdo  n. (pl. -os) infml экстравагант-
ны чалавек, чалавек з дзівацтвамі, дзівак

welcome1  n. прывітанне, прыём; give 
a warm welcome цёпла прывітаць, прыняць; 
outstay/overstay one’s welcome злоўжываць 
гасц ннасцю

welcome2  adj. 1. прыемны; жаданы; 
a welcome guest дараг  госць; make smb. 
welcome гасц нна прыняць каго-н.; He is 
always welcome in our house. Мы заўжды ра-
ды яго прыняць. 2. (to) як  мае дазвол зраб ць 
(што-н.); You are welcome to (use) my car. Ты 
можаш паездзіць на маёй машыне. ♦ you’re 
welcome кал  ласка (адказ на падзяку)

welcome3  v. 1. сардэчна вітаць, гасц н-
на прымаць 2. ухваляць; welcome a sugges-
tion вітаць прапанову

welcome4  interj. : Welcome home! Kа-
л  ласка! З вяртаннем!

welcoming  adj. прывітальны; a wel-
co ming speech прывітальная прамова

weld  v. tech. 1. спайваць; спайвацца 
2. зварваць; зварвацца 3. аб’ядноўваць; weld 
a nation з’яднаць кра ну

welder  n. tech. зваршчык; спайшчык
welfare  n. 1. дабрабыт; дастатак; for 

the welfare of the people для дабрабыту наро -
да 2. дапамога; дабрачыннасць; public wel-
fare сацыяльнае забеспячэ нне; live on wel-
fare жыць на дапамогу

welfare offi cer  n. работнік па пы-
таннях сацыяльнай дапамо гі (ва ўстанове, 
на заводзе і да т.п.)

well1  n. 1. студня, калодзеж; dig/sink 
a well капаць студню, калодзеж 2. крын ца; 
a well of information крын ца інфармацыі

well2  v. падымацца (пра ваду); Tears well-
ed up in her eyes. Яе вочы напоўніліся сля-
замі.
well over  phr.v. перапаўняцца; л ц-
ца цераз край

well3  adj. (better, best) 1. здаровы; be/feel 
well добра адчуваць сябе; She isn’t well today. 
Ёй сёння нядужыцца. 2. добры, у добрым ста- 
не; All is well. Усё ў парадку; All is not well 
with him. У яго не ўсё ладзіцца. 3. заможны, 
у дастатку 4. жаданы; It might be well for you 
to leave. Магчыма, вам трэба было б пайсці. 
♦ it’s all very well! infml лёгка сказаць!; all is 
well that ends well ≅ канец – усяму вянец

well4  adv. (better, best) 1. добра; be well 
spoken of мець добрую рэпутацыю; Well done! 
Mалайчына! Выдатна! 2. зус м, цал кам; You 
may well be right. Цалкам з вамі згод ны. 
3. значна; well over 1000 people значна 
больш за ты сячу чалавек; well into the night 
далёка за по ўнач ♦ as well as і...і; таксама, у 
дадатак; He came as well as his brother. 
Прыйшоў і ён, і яго брат; be well out of smth. 
BrE infml пазбавіцца ад чаго-н. своечасо ва; 
be well up in smth. разбірацца до бра ў 
чым-н.; do well раб ць поспех; до бра мецца; 
do well by smb. добра ставіцца да каго-н.; do 
well to do smth. : You did well to help him. Вы 
добра зрабілі, што дапамаглі яму; well and 
truly infml зус м, цалкам

well5  interj. 1. ну, ну вось, ну дык што 
(выражае здзіўленне, згоду, сумненне, уступ-
ку і да т.п.); Well, you do surprise me! Ну і 
дзіва!; Well, here we are at last! Ну вось, на-
рэшце мы тут!; Well done! Здорава! (выра-
жае адабрэнне); Well met! Якая прыемная 
сустрэча! 2. так, так м чынам (ужываецца як 
уступнае слова пры заўвазе або для ўзнаў-
лен ня размовы); Well, the next day... Такім 
чынам, на наступны дзень... ♦ well I never 
(did)! dated ну і ну! (выражае здзіўленне)

we’ll  скар. ад we shall, we will
well-advised  adj. разва жны, раз-

важлівы; прадуманы, абдуманы (учынак, спра-
ва і да т.п.)

well-appointed  adj. fml добра аб-
сталяваны, забяспечаны ўс м неабходным; 
а well-appointed room добра абсталяваны 
пакой

well-balanced  adj. 1. ураўнаважа-
ны, устойлівы 2. гарман чны, збалансаваны

well-being  n. дабрабыт, дастатак; 
the well-being of the nation дабрабыт кра ны

well-born  adj. fml радав ты, знатнага 
паходжання; з добрай сям’  (у сацыяльным 
або генетычным плане)

well-bred  adj. добра выхаваны; well-
bred behaviour добрыя манеры; тактоўныя 
паводзіны
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well-built  adj. 1. статны, добрага скла -
ду 2. добра пабудаваны

well-connected  adj. fml як  мае 
сувязі з уплывовымі або заможнымі людзьм 

well-defi ned  adj. ясна акрэслены, 
добра вызначаны

well-disposed  adj. (towards/to) 
добразычл вы; They are well-disposed to our 
plan. Яны добра ставяцца да нашага плана.

well-done  adj. добра зроблены; well-
done steak добра падсмажаны біфштэ кс

well-established  adj. трывала на-
ладжаны або ўстаноўлены; a well-established 
fi rm надзейная ф рма

well-fed  adj. адкормлены; растлусце - 
лы, растаўсцелы

well-founded  adj. абгрунтаваны; 
як  мае рацыю

wellhead  n. крын ца (таксама перан.)
well-heeled  adj. infml багаты, заможны
well-informed  adj. добра пра ін-

фар маваны; from well-informed sources з на-
дзейных крын ц

wellington  n. гумавы бот
well-intentioned  adj. як  дзейні-

чае з лепшымі намерамі; He is well-intentio-
ned but not very good at getting things done. Ён 
мае добрыя намеры, але ў яго не ўсё атрым-
ліваецца.

well-kept  adj. дагледжаны; Their 
house is always well-kept. Яны заўжды добра 
даглядaюць свой дом.

well-known  adj. шырокавядомы, 
сла вуты, слынны, знакам ты, папулярны; It is 
a well-known fact. Гэта ўсім вядомы факт.

well-mannered  adj. fml выхаваны, 
з добрымі манерамі

well-meaning  adj. добразычл вы, з 
добрымі намерамі

well-meant  adj. зроблены або сказа-
ны з добрымі намерамі

well-off  adj. забяспечаны, заможны; 
well-off for books поўнасцю забяспечаны кн-
гамі; He’s well-off. Яму шанцуе.

well-preserved  adj. як  добра за-
хаваўся (асабліва пра чалавека)

well-paid  adj. як  до бра аплачваецца
well-read  adj. начытаны; She’s well-

read in history. Яна добра ведае гісторыю.
well-rounded  adj. 1. поўны, кру г-

ленькі (пра чалавека) 2. усебакова адукава -
ны; a well-rounded education шыро кая аду-
ка цыя

well-spoken  adj. сказанае правіль-
на; well-spoken words слушныя словы

well-thought-of  adj. паважаны; як  
мае добрую рэпутацыю; He’s well-thought-of 
in government circles. Ён мае добрую рэпу-
тацыю ў дзяржаўных колах.

well-thumbed  adj. зацухмолены, 
заш мальцаваны (звычайна пра кнігі)

well-timed  adj. своечасо вы; слуш-
ны, дарэчны; well-timed remarks слушныя 
заўвагі

well-to-do  adj. заможны, багаты; 
a well-to-do family заможная сям’я

well-tried  adj. правераны, выпра ба-
ваны; well-tried methods правераныя метады

well-turned  adj. fml адточаны; 
a well-turned phrase гладкая фраза; well-tur-
ned verses адточаныя вершы

well-wisher  n. добразычл вец, доб-
ра зычл ўца; дабрадзей

well-worn  adj. зношаны, стапта ны; 
well-worn phrases зб тыя фразы

welsh  v. infml, derog. 1. зн кнуць не 
заплац ўшы (доўг) 2. не стрымаць абяцанне; 
Are you going to welsh on me? Ці не думаеш 
ты ашукаць мяне?

Welsh1  adj. вал йскі; Welsh cattle вал й-
ская парода жывёл

Welsh2  n. вал йская мо ва; the Welsh ва-
л йцы

Welshman  n. (pl. -men) вал ец, ура-
джэнец Валіі

Welsh rarebit  n. BrE грэнка з сы -
рам

Welshry  n. 1. частка горада, населеная 
пераважна вал йцамі (у Валіі або Англіі) 2. ва-
л йскае пахо джанне, вал йская нацыяналь-
насць

Welshwoman  n. (pl. -women) ва-
л йка, ураджэнка Валіі

welt  n. 1. рант (абутку) 2. след, паласа 
(ад удару); рубец, шрам (ад раны)

welter  n. fml (of) сумбур, бязладдзе; 
блытан на, неразбярыха, хаос; a welter of 
confused ideas блытан на ў думках

wench  n. dated or joc. дзеўка
wend  v. : wend one’s way home dated or 

lit. кіравацца дамоў
went  past → go
wept  past, p.p. → weep
were  мн. л., прошл. ч. ад be
we’re  скар. ад we are
weren’t  скар. ад were not
werewolf  n. (pl. -wolves) ваўкалак
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west1  n. захад; in the west на захадзе; to 
the west of на захад ад; the West заходнія 
штаты ЗША

west2  adj. заходні; a west wind заходні ве -
цер; the West Country графствы, як я раз-
мяшчаюцца на паўднёвым захадзе ад Ло н-
дана

west3  adv. (of) на захад (ад); на захадзе 
(ад); face west выглядаць на захад (пра ак но); 
due west прама на захад; The wind blows west. 
Вецер дзьме з захаду.

westbound  adj. як  накіроўваецца 
на захад; westbound traffi c транспарт заход-
няга напрамку

West-End  n. the West-End Уэст-
Энд (фешэнебельная частка Лондана)

West-Ender  n. жыхар Уэст-Энда
westerly  adj. заходні; a westerly wind 

заходні вецер
western1  n. AmE вестэрн, каўбойскі 

раман, фільм і да т.п.
western2  adj. заходні; the Western 

Hemisphere заходняе паўшар’е
westerner  n. жыхар заходніх раёнаў; 

заходнік
westernmost  adj. самы заходні; 

the westernmost tip of the island самы заход-
ні канец вострава

Westminster  n. Уэстм нстэр (раён 
у цэнтры Лондана); Westminster Abbey 
Уэстм нстэрскае абацтва; Westminster Pal-
ace Уэстм нстэрскі палац

westward(s) () adj., adv. заходні; на 
захад; westward of smth. на захад ад чаго-н.

wet1  n. 1. в льгаць, сырасць 2. : the wet 
дажджл вае надвор’е; Come in out of the wet. 
Уваходзьце, не стойце пад дажджом. 3. BrE, 
derog. нікчэмны чалавек

wet2  adj. 1. мокры, вільготны, сыры; “Wet 
paint” «Aсцярожна, пафарбавана» (надпіс); 
wet with rain мокры ад дажджу; grass wet 
with dew росная трава; wringing wet вельмі 
мокры; хоць выціскай; He is dripping wet. Ён 
прамок навылёт; like a wet rag як мокрая ану- 
ча; wet through to the skin прамоклы навылёт 
2. дажджл вы, сыры; the wet season дажджл-
вая пара года 3. рэдкі; wet mud рэдкая гразь 
♦ (still) wet behind the ears infml, derog. ≅ 
малако на губах не абсохла

wet3  v. (wet or wetted) мачыць ♦ wet one’s 
whistle infml, dated прамачыць горла; wet 
the/one’s bed пакутаваць на начное нетрыван-
не мачы

wet blanket  n. infml зануда, нэндза

wet fi sh  n. свежая рыба
wetland  n. моцна забалочаная зямля
wet nurse  n. мамка, нянька, карм ліца
wet suit () n. касцю м для падводнага 

плавання
we’ve  скар. ад we have
whack1  n. infml 1. моцны ўдар; гук удару 

2. (at) спроба; I had a whack at the problem. 
Я спрабаваў вырашыць праблему. 3. BrE доля; 
go whacks увайсц  ў долю (з кім-н.)

whack2  v. infml моцна біць; разб ць, паб ць 
(пра спаборніцтвы)

whacking  adj. BrE, infml велічэ зны; 
a whacking lie неверагодная хлусня

whale1  n. кіт; a bull whale кіт-самец; a cow 
whale самка кіта ♦ have a whale of a time 
infml бавіцца, весял цца; a whale for work 
заўзяты працаўн к; a whale of a fellow выдат-
ны хлопец

whale2  v. паляваць на кітоў, лав ць кіто ў
whalebone  n. кітовы вус
whaler  n. 1. кіталоўнае судна 2. кіта-

лоў, кітабой
whaling  n. палява нне на кіто ў; кіта-

бо й ны промысел
wham1  n., interj., infml удар; бух (гук 

удару); Wham! The car hit the wall! Бух! Ма-
шы на ўрэзалася ў сцяну!

wham2  v. infml моцна біць, удараць; уда-
рацца; The car whammed into the stone. Ма-
шына стукнулася аб камень.

wharf  n. (pl. wharves or wharfs) 1. верф 
2. прычал

what  pron. што; як ; What’s your name? 
Як вас зваць?; What are you? Кім вы працу-
еце?; What’s the time? Каторая гадзіна?; What 
books do you want? Якія кніжкі вам патрэб-
ны? ♦ and what not infml і чаго толькі не бы-
ло; what a pity! як шкада!; what for? нашто?; 
навошта?; чаму ?; what if а што, кал ; what of 
it?/ so what? infml ну і што з гэ тага?; what’s 
what? infml што да чаго?

what-d’you-call-it  n. infml як гэ -
та там...? (ужываeцца замест імя або назвы, 
якія цяжка ўспомніць)

whatever1  pron. 1. усё, што; любы ; 
Eat whatever you like. Eш, што хочаш. 2. што 
б ні, як  б ні; Keep calm whatever happens. 
Будзь спакойным, што б ні здарылася. 3. што ж 
(выражае здзіўленне); Whatever is it? Што ж 
гэта такое? ♦ or whatever або што-н. па добнае

whatever2  adv. : There is no doubt 
wha tever. Няма ніякага сумневу.
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whatnot  n. infml усякая ўсячына; 
There is paper, pens, pencils and whatnot on the 
table. На стале папера, ручкі, алоўкі і ўсё 
іншае.

what’s  скар. ад what is; what has
whatsoever  adv. = whatever
wheat  n. пшан ца; spring wheat яравая 

пшан ца; winter wheat аз мая пшан ца; whe at 
bran пшан чнае вотруб’е

wheatcake  n. AmE аладка, блін
wheaten  adj. пшан чны; колеру пшан цы
wheat grass  n. bot. пырнік
wheatmeal  n. пшан чная мука груба-

га памолу
whee  interj. здорава!; ура!
wheedle  v. derog. (out of) выманьваць 

(у каго-н.); падл звацца, падлабуньвацца; whe e-
dle smb. into doing smth. лісл ва заахвоціць 
каго-н. зраб ць што-н.

wheel1  n. 1. кола; landing wheels шас  
(самалёта) 2. руль; штурвал; at/behind the 
wheel за рулём (таксама перан.) ♦ put a spo ke 
in smb.’s wheel каму-н. шостку падкідаць; 
ставіць палкі ў колы; wheels within wheels 
складаная ўзаемасувязь (інтарэсаў)

wheel2  v. 1. кац ць (тачку) 2. ап сваць 
кру г , кружляць; Seagulls wheeled in the air 
above. Чайкі кружыліся ў небе. 3. ехаць на 
веласіпедзе ♦ wheel and deal infml чын ць 
справы; раб ць махінацыі
wheel round  phr.v. паварочваць; 
паварочвацца круго м

wheelbarrow  n. тачка
wheelchair  n. крэсла-каталка; інва л д-

ная каляска
wheeler-dealer n. infml верхавод, 

заправ ла; дзялец
wheelie  n. infml язда на заднім коле ве-

ласіпеда або матацыкла (трук); do a wheelie 
праехацца на заднім коле

wheeze1  n. 1. хрып, сапенне 2. BrE, infml, 
dated жарт; анекдот; досціп

wheeze2  v. хрыпець; сапц 
wheezy  adj. хрыплы, хрыпаты; з зады ш-

каю
whelp1  n. zool. шчанюк, шчаня, шчанё
whelp2  v. fml шчан цца
when  adv., conj. кал ; у той час як; since 

when? з якой пары?
whence  adv. dated, fml адкуль; Whence 

does he come? Адкуль ён родам?
whenever1  adv. кал  ж (выражае 

здзіў ленне); Whenever will he arrive? І калі ж 
гэ та ён прыедзе?

whenever2  conj. усякі раз як, кал  б 
ні; or whenever infml або ў любы час; Come 
whenever you like. Прыходзь, калі пажадаеш.

where  adv., conj. дзе; куды; Where do you 
come from? Адкуль вы родам?

whereabouts  n. месцазнахо джан-
не; Do you know his whereabouts? Ты ведаеш, 
дзе ён?

whereas  conj. а; тады як; She is al-
ways ailing, whereas he is never ill. Яна заў-
жды хварэе, а ён – здаровы.

whereby  adv. fml чым; у адпаве днасці 
з чым, на аснове чаго

wherefore  n., adv. прычына; з якое 
пры чыны

wherein  adv., conj. fml там, дзе
whereof  conj. dated пра што, пра якога
whereupon  conj. fml у як м, пасля 

якога
wherever1  adv. дзе, куды; Wherever 

did you get it? I дзе ж ты гэта набыў?
wherever2  conj. дзе б ні, куды б ні; 

Wherever you go you’ll see a lot of people on 
the beach in summer. Kуды б ты ні паехаў, 
убачыш многа людзей на пляжы летам.

wherewithal  n. the wherewithal не-
абходныя сродкі; грошы; I haven’t the where-
withal to continue my journey. У мяне няма 
гро шай, каб прадоўжыць падарожжа.

whet  v. 1. вастрыць (нож) 2. абвастраць 
(пачуццё); whet one’s appetite выклікаць 
апетыт

whether  conj. ці; або, альбо; Ask him 
whether he’ll come. Cпытайцеся ў яго, ці пры-
eдзе ён; whether ... or not так ці інакш; ва 
ўсякім разе; Whether you like it or not we must 
be there. Xочаш ты ці не, але мы павінны 
быць там.

whetstone  n. тачыльны камень, та-
чылка

whew  interj. уф!; ух!; ф’ю! (выражае 
здзіўленне, стомленасць і да т.п.)

whey  n. сыроватка
which  pron. каторы; як , што; I can’t tell 

which is which. Я не магу адрозніць адно ад 
другога.

whichever  pron. як  б ні, любы; Whic h-
e ver of these children is yours? I каторае ж з 
гэтых дзяцей ваша?

whiff  n. подых, павеў; дымок; слабы пах; 
He took a few whiffs. Ён зрабіў некалькі заця-
жак.

while1  n. час, прамежак часу; for a while 
на нейкі час; in a little while хутка; a little/long 
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while ago нядаўна/даўно ♦ once in a while ча -
сам,  ншы раз; quite a while даволі доўга; 
worth while : Іt isn’t worth your while asking 
him. Табе не варта нават і пытацца ў яго.

while2  conj. 1. пакуль, у той час як 2. ха-
ця; while I admit хаця я і дапускаю
while away  phr.v. бавіць, право -
дзіць (час)

whim  n. капрыз; дзівацтва; whims of fate 
капрызы лёсу

whimper  v. хныкаць, скуголіць; ныць; 
скавытаць (пра сабаку)

whimsical  adj. fml вычварны; капрыз-
ны, нарав сты

whine  v. 1. скавытаць (пра сабаку) 
2. ныць; скуголіць 3. наракаць, скардзіцца

whinny  v. ц ха (і)ржаць
whip1  n. 1. бізун, пуга 2. парламенцкі 

партыйны арганізатар, кіраўн к фракцыі 3. уз-
б тыя вяршк , крэм і да т.п.

whip2  v. 1. сцябаць, хвастаць, лупцаваць 
2. узбіваць (вяршкі, смятану і да т.п.) 3.  
(і)р вацца, кідацца
whip on  phr.v. падганяць
whip through  phr.v. infml прабі-
ра ц ца; We whipped through customs very quic k ly. 
Мы прайшлі праз мытню вельмі хутка.
whip up  phr.v. распальваць (пачуц-
ці); расшавельваць (чалавека)

whiplash  n. 1. рамень або вяроўка пу -
гі; work under the whiplash працаваць з-пад 
пугі 2. удар (бізуном, пугай)

whippersnapper  n. infml, dated 
саманадзейны хлопец; малакасос

whipping boy  n. казёл адпушчэ  ння
whip-round  n. BrE, infml збор гро -

шай; His mates had a whip-round for him. Ся-
бры сабралі для яго грошы

whirl1  n. 1. кручэнне, кружэнне, вярчэнне 
2. віхор; завіхрэнне; вір 3. галавакружэ нне; 
His brain was in a whirl.  Ён не мог сабрацца 
з думкамі.

whirl2  v. 1. вярцець; вярцецца 2. круц ць; 
круц цца; Leaves whirled in the wind. Лісце 
кружылася на ветры. 3. пранoсіцца, імчацца; 
ка ляс ць 4. быць збянтэ жаным; кружы цца 
(пра галаву)

whirlpool  n. 1. вір, вадаварот 2. джа-
кузі

whirlwind  n. віхор, ураган; a whirl-
wind of applause бура апладысментаў

whirr  v. 1. гусц , гудзець (пра насякомых) 
2. шумець; праносіцца з шумам (пра машы ну)

whisk1  n. 1. венічак, мяцёлка 2. памах-
ванне (хвастом); лёгкі ўзмах; in/with a whisk 
адным махам

whisk2  v. 1. збіваць (яйкі, смятану і 
да т.п.) 2. змахваць, змятаць

whiskers  n. pl. dated or hum. 1. ба кен-
барды, бакі 2. вусы (у жывёл)

whiskey  AmE = whisky
whisky  n. в скі; whisky and soda в скі з 

содавай
whisper1  n. 1. шэпт; шаптанне; speak 

in a whisper/in whispers гаварыць шэптам 
2. pl. whispers чуткі; погаласкі; a whisper of 
scandal плёткі 3. lit. шапаценне; шорах (лісця)

whisper2  v. 1. шаптаць; шаптацца; га ва-
рыць шэптам; He whispered a word in my ear. 
Ён шапнуў нейкае слова мне на вуха. 2. lit. 
шамацець, шапацець, шалясцець (пра вецер, 
дрэвы і да т.п.); The wind was whispering in 
the leaves. Лісце шапацела на ветры.

whispering campaign  n. па-
клёпніцкая кампанія

whistle1  n. 1. свіст; give/blow a whistle 
св снуць 2. свісток; a penny/tin whistle сві-
стулька 3. infml горла, глотка ♦ as clean/as 
cle ar/as dry as a whistle першакласны, выдат-
ны; at smb.’s whistle варта толькі св снуць; 
not worth a whistle нічога не варты, не варты 
намага нняў; wet one’s whistle infml прама-
чы ць горла, выпіць

whistle2  v. 1. свістаць; whistle a tune 
насв стваць матыў; The wind whistled up the 
chimney. Вецер выў у коміне. 2. св снуць, 
пад азваць свістком; whistle for a taxi свіст-
ком падазваць такс  3. пранесціся са св стам; 
A bullet whistled past his head. Каля галавы 
прасвістала куля. ♦ whistle in the dark падба-
дзёрваць сябе св стам у цемнаце ; храбрыцца; 
whistle for a wind infml ≅ чакаць ля мо ра 
пагоды
whistle up  phr.v. падзываць (свіс-
там)

whistle-blower  n. даносчык; данос-
чыца

whit  n. dated капелька, ёта ♦ not a whit/no 
whit нічуць, ніколькі, ан , ні на ёту; I don’t 
care a whit. Мне хоць бы што.

Whit  adj. relig. : Whit Sunday Дзень Свя-
тога Духа, Пяцідзясятніца, Сёмуха; Whit 
Mon day Духаў дзень; Whit week тыдзень 
пасля Сёмухі

white1  n. 1. бялок (яйка) 2. бялок (вока); 
turn up the whitеs of one’s eyes закац ць во -
чы 3. белы колер; белая фарба 4. pl. whites 
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 белае адзенне 5. белы (чалавек); беласкуры 
6. белы; белагвардзеец ♦ call white black на-
зываць белае чорным

white2  adj. 1. белы; paint white фарбаваць 
у белы колер, бял ць; white rice шліфаваны 
рыс; white salt сталовая соль; white hands бе-
ларучка; white as snow белы як снег, бе ла снеж-
ны 2. бледны; white as ashes/death блед ны 
як смерць; white as a sheet белы як палатно; 
white with rage пабялець ад лю тасці; turn 
white пабляднець, пабялець 3. сівы ♦ show 
the white feather баяцца, маладу шнічаць; 
a white night бяссонная ноч; a white elep h-
ant непатрэбная рэч; hoist/show/wave the 
white fl ag здавацца, капітуляваць

whitebait  n. малёк, маляўка; дробная 
маладая рыба

white bear  n. zool. белы/палярны мя-
дзведзь

white cell  n. physiol. белая крывяная 
клетка, лейкацыт

white Christmas  n. снежныя Ка-
ляды

white coffee  n. кава з малаком або 
вяршкамі

white-collar  n. : а white-collar wor-
ker «белы каўнерык», службовец, служа чы; 
white-collar jobs канторскія пасады, «чыс-
тая» работа

white-faced  adj. бледны, бледнатва -
ры; white-faced with anger збялелы ад злосці

white fl ag  n. белы сцяг (сімвал) 
♦ hoist/show the white fl ag здавацца

white frost  n. шэрань,  ней
Whitehall  n. Уайтхол (вуліца ў Лон-

дане, на якой знаходзяцца ўрадавыя ўста но-
вы); англ йскі ўрад

white hope  n. infml асоба, на по с-
пех якой маюцца вял кія надзеі

white horses  n. pl. BrE пеністыя 
грабян  хваль, баранчыкі

white-hot  adj. 1. распалены да бела-
га; гара чы 2. узбу джаны; даве дзены да ша-
ле н ства

White House  n. the White House Бе -
лы дом (афіцыйная рэзідэнцыя прэзідэнта 
ЗША)

white lie  n. няв нная хлусня
white man  n. (pl. -men) беласкуры 

чалавек
white meat  n. белае мяса (кураціна, 

цяляціна і да т.п.)
whiten  v. 1. бял ць, адбельваць 2. стаць 

белым, пабялець

White Paper  n. урадавы інфарма-
цыйны дакумент па як м-н. пытанні (у Вялі-
ка брытаніі)

white sauce  n. белы соус (з масла, 
мукі і малака)

white slave  n. «белая рабыня», пра-
стытутка (асабліва паднявольная)

white slavery  n. гандаль жанчы -
намі; вымушаная прастытуцыя

white tie  n. белы гальштук (фрачны); 
a white-tie dinner урачысты абед

whitewash1  n. 1. бял лы 2. пабелка, 
пабел 3. спроба абял ць, схаваць недахопы; 
The report was simply a whitewash. Даклад быў 
проста хлуснёй.

whitewash2  v. бял ць; whitewash smb. 
хаваць чые-н. недахопы; апраўдваць каго-н.

whither  adv. dated or fml куды, для чаго; 
Whither goest thou? Куды ляжыць твой шлях?

whiting  n. мел (для пабелкі); бял лы; 
вапна

whitish  adj. белаваты; бялявы; whitish 
blue бледна-блак тны; whitish green светла-
зялёны

Whitsun  n. Сёмуха і тыдзень пасляяе; 
at Whitsun eve напярэдадні Сёмухі

Whit Sunday  n. BrE дзень Сёмухі, 
дзень святой Тройцы

Whitsuntide  n. свята Сёмухі і Духа-
ва дня; тыдзень пасля Сёмухі

whittle  v. 1. габляваць; whittle a pencil 
завастрыць аловак 2. памяншаць; зводзіць на 
нішто
whittle away  phr.v. звесці на ніш-
то; whittle away a fortune праматаць маё-
масць
whittle down  phr.v. зрэзаць, па-
зразаць; whittle down expenses зн зіць расхо -
ды, выдаткі

whiz(z)1  n. 1. свіст (кулі ў паветры) 
2. infml майстар, знаўца

whiz(z)2  v. 1. свістаць; праносіцца са св-
стам 2. круц цца; кружыцца; That makes my 
head whizz. Ад гэтага ў мяне кружыцца га-
лава.

whiz(z)-kid  n. infml вундэрк нд
who  pron. 1. хто; як ; Who is absent? Хто 

адсутнічае?; The man who was here is an artist. 
Чалавек, які тут быў, – мастак; Who on earth is 
it? І хто б гэта мог быць?; Who am I to tell you 
that? І хто я такі, каб табе гэта гаварыць? 
2. infml каго, каму, кім; Who is the monеy for? 
Для каго гэтыя грошы? ♦ know/learn who’s 
who ведаць/даведацца, хто ёсць хто
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whoa  interj. тпру! (выкрык, якім спы ня-
юць каня)

who’d  скар. ад who had, who would
whodun(n)it  n. infml дэтэктыў (ра-

ман, фільм і да т.п.)
whoever  pron. 1. хто б ні, як  б ні 

2. хто (вырaжае здзіўленне); Whoever would 
believe it? Xто ж гэтаму паверыў бы?

whole1  n. цэлае; the whole and the parts 
цэлае і часткі; the whole of the year увесь 
год, цэлы год ♦ as a whole у цэлым; on the 
whole наогул, увогуле; in whole поўнасцю, 
цалкам

whole2  adj. 1. увесь, цэлы; the whole day 
увесь дзень 2. цэлы; непашкоджаны; whole 
milk неразведзенае малако ♦ the whole lot 
(of) infml мноства, куча (чаго-н.); go the 
whole hog даводзіць да канца; ісц  на ўсё; 
swallow smth. whole згадз цца з чым-н. не ду -
маючы; прыняць што-н. на веру

wholefood  n. натуральная ежа; эка-
лаг чна чыстыя прадукты

wholehearted  adj. шчыры; whole-
hearted repentance шчырае раскаянне; You 
have my wholehearted support. Я цалкам вас 
падтрымліваю.

wholemeal  n. непрасеяная мука; му-
ка грубага памолу

whole number  n. math. цэлы лік
wholesale1  n. аптовы гандаль; by 

wholesalе оптам
wholesale2  adj., adv. аптовы; оптам; 

wholesale prices аптовыя цэны
wholesome  adj. 1. карысны; здаровы; 

wholesome food здаровая ежа; wholesome 
advice карысная парада 2. моцны, поўны 
здароўя; have a wholesome appearance мець 
здаровы выгляд

who’ll  скар. ад who will
wholly  adv. fml цалкам, поўнасцю; I’m 

not wholly convinced. Я не зусім перакананы.
whom  pron. fml 1. каго, каму; with 

whom з кім; about whom аб кім, пра каго 
2. якога, якую, як х; The girl whom you’re 
talking about is my colleague. Дзяўчына, пра 
якую ты гаворыш, мая каляжанка.

whomever  pron. lit. каго-небудзь, 
хоць каму

whomsoever  = whomever
whoop1   n. выклік, выгук, выкрык, 

вокліч (выражаюць здзіўленне, радасць і 
да т.п.); whoops of joy радасныя воклічы

whoop2   v. крычаць, выкрыкваць; 
галё каць; whoop for joy крычаць ад радасці 

♦ who op it up infml заду маць шу мную гу-
ля нку

whoopee  interj. ух! (выражае радасць, 
захапленне)

whooping cough  n. med. коклюш, 
кохлік

whop  v. infml 1. аддубасіць, адлупцаваць; 
адкалашмаціць 2. разб ць у пух і прах

whopper  n. infml 1. грамадзіна; страшыд-
ла; The fi sherman has caught a whopper. Рыбак 
злавіў вeлічэзную рыбіну. 2. страшэнная 
хлусня; She is telling a real whopper. Яна на-
хабна хлусіць.

whopping  adj. infml агро мністы; велі-
за рны; a whopping lie жахл вая хлусня

whore  n. derog. 1. прастытутка; play the 
whore распуснічаць 2. блудн ца, распусніца; 
the whore of Babylon bibl. вавіло нская рас-
пу сніца

who’re  скар. ад who are
whorl  n. 1. віток, завітушка (спіралі) 

2. bot. пучок л сця, кветак на канцы сцябла
whortleberry  n. bot. ягада чарн цаў
who’s  скар. ад who is; who has
whose  pron. чый, чыя, чыё, чые; Whose 

son are you? Чый ты сын?
Who’s Who  1. «Хто ёсць хто» (ка-

роткі біяграфічны даведнік пра сучасных вы-
бітных дзеячаў) 2. (w.w.) біяграфічныя звест-
кі; He knows who’s who. Ён ведае, хто ёсць 
хто.

who’ve  скар. ад who have
why1  n. : the whys and the wherefores 

прычыны і падставы; Every why has a where-
fore. На ўсё ёсць свае прычыны.

why2  adv., conj. чаму, чаго; навошта; Why 
were you late? Чаму ты спазніўся?; Why get 
upset? Навошта засмучацца?; That is why he 
came early. Вось чаму ён прыйшоў рана. 
♦ why ever чаму ж (выражае здзіўленне); 
Why ever didn’t you tell me? I чаму ж ты мне 
не сказаў?; why not чаму б не; Why not go 
now? Чаму б не пайсці цяпер?

why3  interj. 1. як!; глянь!; а!; ах! (выра-
жае здзіўленне); Why, it’s you! Глянь! Каго я 
бачу! 2. (ды) ну, няўжо? (выражае нецяр-
пенне); Why, sure! Ну, вядома ж!

wick  n. кнот ♦ get on smb.’s wick на да-
кучаць, назаляць каму-н.

wicked1  n. : the wicked грэ шнікі; бяз-
бо ж нікі ♦ (there’s) no peace for the wicked 
няма спакою грэшнікам

wicked2  adj. 1. дрэнны; злы, ліх , грэш-
ны; wicked designs каварныя задумы; wicked 
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climate цяжкі кл мат 2. небяспечны; шкодны, 
зламысны; a wicked blow удар у сп ну; 
а wicked sense of humour зласл вы гумар

wickedness  n. 1. зласл васць; кепскі 
ўчынак 2. relig. грах ; грэшнасць

wicker  n. хмызняк; лазняк (для пля цен-
ня); a wicker chair плеценае крэ сла; a wicker 
fence пляцень

wickerwork  n. пляцёнка (пра ка-
шы, крэслы)

wicket  n. 1. брамка, веснічкі 2. варотцы 
(у крыкеце) ♦ operate on a political wicket 
 весці палітычную гульню

wicketkeeper  n. ігрок, што ста ць 
на варотцах (у крыкеце)

wide1  n. 1. poet. прастора, шыр, шырыня 
2. the wide infml увесь свет ♦ broke to the 
wide без капейчыны ў кішэні

wide2  adj. 1. шырокі; be two feet wide 
мець шырыню ў два футы 2. прасторны; вe-
лічэзны, вял зны; the whole wide world увесь 
(белы) свет ♦ wide of the mark м ма цэлі; 
give smb. a wide berth трымац ца наводдаль 
ад каго-н.

wide3  adv. 1. шырока; цалкам; Open the 
window wide, please! Адчыні акно насцеж, 
калі ласка! 2. далёка; wide apart на вял кай 
адлегласці адз н ад аднаго; wide of the truth 
далёка ад праўды ♦ with wide open eyes здз ў-
лена, са здзіўленнем

wide-angle lens  n. pl. шырока ву-
гольны аб’ектыў

wide-awake  adj. infml п льны; абач-
лівы, асцярожны; be wide-awake быць напа-
гатове

wide boy  n. infml «круты»
wide-eyed  adj. 1. на ўны 2. моцна 

здз ўлены або спалоханы
widely  adv. 1. шырока; widely known 

шырокавядомы; He travelled widely. Ён шмат 
ездзіў. 2. далёка, на вял кай адлегласці; з вял-
кімі прамежкамі; widely scattered раск-
даныя далёка адз н ад аднаго 3. значна, моц-
на; differ widely рэ зка разыходзіцца (у погля-
дах, думках і да т.п.)

widen  v. 1. пашыраць; пашырацца 2. рас-
шыраць; расшырацца; widen one’s know-
ledge пашыраць свае веды

wide-ranging  adj. шырокі, вeлі-
чэзны, шырокамаштабны; wide-ranging stu d-
ies шырокія даследаванні

widespread  adj. шырокараспаўсю -
джаны; шырокараспасцёрты; a widespread 
opinion пераважная думка

widgeon  n. zool. качка-свіязь
widow1  n. удава; become a widow 

аўда вець
widow2  v. fml раб ць удавою; She was 

widowed by the war. Вайна адняла ў яе мужа.
widower  n. удавец
widowhood  n. удаўство
width  n. шырыня; 20 metres in width 

20 метраў шырынёю; a width of cloth полка, 
столка (тканіны)

wield  v. валодаць, мець у руках; wield 
an axe працаваць сякераю; wield power тры-
маць у сва х руках уладу; wield the pen быць 
пісьменнікам

wiener  n. AmE сас ска
wife  n. (pl. wives) жо нка; take a wife жа-

н цца; take to wife узяць за жонку ♦ all the 
world and his wife joc. увесь свет, усе

wig  n. 1. парык 2. AmE, slang галава, 
мазг  ♦ blow one’s wig шалець

wigging  n. BrE, infml лупцоўка, нага-
няй; строгая вымова; give smb. a good wig ging 
добра каму-н. выгаварыць; даць каму-н. на-
ганяй

wiggle  v. infml 1. пагойдваць; пагой двац-
ца; пах стваць; пах ствацца 2. круц ць; круц ц-
ца; віхляцца; Stop wiggling and sit still! Пе-
растань віхляцца, сядзі ціха!

wiggly  adj. infml пакручасты, зв лісты, 
зав лісты; a wiggly line хвалістая л нія

wigwam  n. 1. вігвам 2. хац на
wilco  (скар. ад will comply) будзе 

 зроб лена
wild1  n. : the wild улонне прыроды; live 

in the wild жыць на волі (пра жывёл); the 
wilds нетры, гушчар

wild2  adj. 1. дз кі; дзікаро слы; wild 
tribes дз кія плямёны; wild fl owers палявыя 
кветкі 2. няўроблены, неапрацаваны; wild 
land аблога, цаліна; a wild forest першабыт-
ны лес; гушчар 3. люты, раз’юшаны; wild 
with anger не помнячы сябе ад злосці; be 
wild about smth./smb. моцнa захапляцца 
чым-н./кім-н.; Don’t make me wild. Не гняві 
мяне! 4. буйны, бурны, нястрымны; wild 
applause бурныя во плескі; a wild dance ша-
лёны танец 5. дз кі, бязглузды; фантастыч-
ны; wild plans дзівац кія планы 6. разгульны, 
разбэшчаны; lead a wild life гуляць на-
прапалу ю; a wild party о р гія ♦ run wild дзі-
чэ ць (пра жывёл); разра ста цца (пра пуста-
зелле); расц  без нагляду (пра дзяцей)

wild apple  n. яблыня-дз чка
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wild camomile  n. bot. дз кі 
або лекавы рамонак

wildcat  adj. 1. рызыкоўны; незакон-
ны, недазволены; a wildcat strike нелегаль-
ная забастоўка (без дазволу прафсаюза) 2. фан-
тастычны; wildcat schemes дзівацкія, няздзей с-
ныя планы

wilderness  n. пустыня; дз кая мясцо -
васць; глуш; а voice in the wilderness bibl. 
крык адзінокага ў пустыні

wildfi re  n. пажар; вял кае полымя 
♦ spread like wildfi re ≅ распаўсюджвацца з 
хуткасцю маланкі

wildfowl  n. pl. дз кія птушкі
wild fl ower  n. палявая або лясная 

кветка
wild goose chase  n. марнае ім к-

ненне (да чаго-н.); пагоня за недасягаль ным; 
хімера

wildlife  n. жывая прырода (лес, по-
ле, акіян і іх насельнікі); the conservation of 
wildlife ахова прыроды; a wildlife sanctua ry 
запаведнік, заказнік

wild rose  n. bot. шыпшына
wild strawberry  n. bot. ягада 

сун ц (лясных)
Wild West  n. : the Wild West Дз кі 

Захад; fi lms about the Wild West каўбойскія 
ф льмы, вестэрны

wiles  n. pl. х трыкі, выкрутасы, выкру ты; 
the wiles of the devil д’ябальскае каварства

wilful  аdj. 1. абдуманы, свядомы; наў-
мысны; a wilful murder наўмыснае забой ст-
ва 2. нарав сты, капрызны, натурысты; a wil-
ful child капрызнае дзіцё

will1  n. 1. воля, с ла волі; show great 
strength of will паказаць вял кую с лу волі; 
lack of will бязволле; by force of will с лаю 
волі 2. жаданне, намер; a will to live воля да 
жыцця 3. завяшчанне; one’s last will and 
testament апошняя воля (юрыдычная форму-
ла ў завяшчанні); make one’s will раб ць за-
вяшчанне ♦ at will кал  захочаш; дастаткова, 
уволю; at one’s own sweet will кал  ўздума-
ецца; of one’s own free will па добрай волі; 
against one’s will супраць волі; where there’s 
a will there’s a way дзе хаценне, там уменне

will2  v. (would) 1. (дапаможны дзеясл. для 
ўтварэння буд. ч.); He will come. Ён прыйдзе. 
2. (мадальны дзеяслоў) 1) (азначае просьбу); 
Will you open the window? Калі ласка, адчы ні-
це акно. 2) (азначае жаданне); Do as you will. 
Рабіце, як хочаце. ♦ if you will з вашага дазво -
лу; come what will няхай будзе, што будзе; 
што будзе, тое будзе

will3  v. fml 1. жадаць; паказваць волю, 
жаданне; He who wills success is halfway to it. 
Воля да перамогі – залог поспеху; God has 
willed it so. На тое была воля Бога. 2. fml (to) 
завяшчаць

willful  AmE = wilful
willies  n. pl. infml the willies перапалох; 

нервовыя дрыжыкі; The news gave me the 
willies. У мяне рукі і ногі затрэсліся ад на-
віны.

willing  adj. 1. гатовы; згодны; be willing 
быць згодным (зрабіць што-н.); willing or 
not хочаш не хочаш 2. добраахвотны, дабра-
вольны; willing obedience свядомая дысцып-
л на 3. старанны; lend a willing hand падаць 
руку дапамогі ♦ а willing horse рупл вы пра-
цаўн к

willingly  adv. ахвотна, з жаданнем
willingness  n. гатоўнасць; show wil-

lingness to please паказаць гатоўнасць дага-
дз ць

will-o’-the-wisp  n. 1. блукаючы 
агеньчык 2. ненадзейны чалаве к; недасягаль-
ная мэта

willow  n. 1. вярба; a wheeping willow н-
цая вярба 2. б та (у крыкеце); wield the 
willow іграць у крыкет

willowy  adj. гнуткі, тонкі; She has a 
willowy fi gure. ≅ Яна стройная як бярозка.

will power  n. с ла волі
willy  n. infml пеніс (дзіцячы)
willy-nilly  adv. infml 1. хочаш не хо -

чаш, воляй-няволяй; хоцькі-няхоцькі; They 
all had to take part, willy-nilly. Яны ўсе былі 
вымушаны ўдзельнічаць, хочучы таго ці не. 
2. абы-як, у беспарадку

wilt  v. 1. вянуць, н кнуць; The plants were 
wilted by the heat. Расліны завялі ад спякоты. 
2. занепадаць духам; Why are you wilting? 
Чаго ты павесіў нос?

wily  adj. х тры, каварны; as wily as a 
fox х тры як ліса; a wily old bird infml хітрэц, 
хітрун; хітруха

wimp  n. infml, derog. баба (пра муж-
чыну); размазня, хлюпік

win  v. (won) 1. перамагаць, выйграваць; 
win a war выйграць вайну; win a contest пе-
рамагчы ў спаборніцтве; win a prize атрымаць 
прыз; win at cards выйграць у карты; win 
hands down infml атрымаць лёгкую перамо -
гу; win a championship sport заваяваць пер-
шынство; win on points sport выйграць па 
ачках; win four goals to nil sport выйграць з 
л кам 4:0 2. заслужваць; дабівацца; win 
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respect заваяваць павагу; win compassion вы -
клікаць спачуванне ♦ win free выбрацца з цяж-
кага стано вішча; win one’s spurs fml дасяг-
ну ць славы; win or lose ≅ ці пан, ці прапаў; 
ці паскачаш, ці паплачаш
win away  phr.v. 1. адняць, адб ць 
2. вырвацца, адб цца
win back  phr.v. адваяваць, адыграць; 
win some money back адыграць крыху гро -
шай; win back a territory адб ць тэрыторыю
win out  phr.v. infml прабівацца; пе-
раадольваць; win out to recovery выздара-
вець пасля цяжкай хваробы
win over  phr.v. схіл ць (каго-н.) на 
свой бок, пераканаць
win round  phr. v. = win over
win through  phr.v. infml = win out

wince  v. 1. (at) моршчыць; моршчыцца 
(ад болю); wince at a remark паморшчыцца 
ад заўвагі 2. уздрыгваць, здрыгацца (ад пера-
палоху, жаху і да т.п.)

winch1  n. tech. лябёдка; калаўро т; мата-
в ла

winch2  v. tech. паднімаць з дапамо гаю 
ля бёдкі

wind1  n. 1. вецер; a gust of wind парыў 
ветру; a high/strong wind моцны вецер; a fair/
favourable wind спадарожны вецер; an ad-
verse/contrary/head/foul wind сустрэ чны ве -
цер; beforе/down/ with the wind са спадарож-
ным ветрам; up/into/on the wind супраць вет-
ру; in the eye/teeth of the wind прама су -
праць ветру; The wind falls/rises. Вецер 
сці хае/узмацняецца. 2. дыханне; lose one’s 
wind запыхацца, засапц ся; recover one’s wind 
адды хацца 3. пах; слых; намёк; What’s in the 
wind? Што адбываецца? 4. пустыя словы, бал-
батня; Their promises are but wind. Іх абя цан-
ні – пустыя словы. 5. med. (кішэчныя) газы; 
метэ а рызм 6. the winds mus. духавыя інстру-
мен ты ♦ get/catch wind of smth. infml праню -
хаць што-н., пачуць што-н. носам; cast/fl ing/
throw smth. to the wind адк нуць што-н.; 
talk/preach to the wind(s) кідаць словы на ве -
цер; gone with the wind як  прапаў бясследна; 
тое, што застало ся ў мінулым; get/have the 
wind up перапалохацца; put the wind up 
smb. напужаць каго-н.; fi nd out which way 
the wind blows паглядзець, куды вецер дзьме; 
catch the wind in a net ≅ лав ць вецер у полі;  
чэрпаць ваду  рэшатам; like the wind хутка як 
вецер; to sow the wind and to reap the 
whirlwind пасееш вецер – пажнеш буру

wind2  v. (wound) 1. в цца (пра дарогу, 
раку) 2. мата ць, намо тваць; wind yarn ма-
та ць пражу; wind in the line зматаць вудач-
ку; wind a baby in a shawl захутаць дзіця ў 
хустку 3. абвіваць; абдымаць; She wound the 
child in her arms. Яна моцна абняла дзіця. 
4. заводзіць (гадзіннік); адцягваць (струны) 
♦ wind smb. around one’s (little) fi nger infml 
≅ віць вяроўкі з каго-н.
wind back  phr.v. пераматаць 
назад
wind down  phr.v. 1. спыняцца 
(пра гадзіннік) 2. расслабляцца
wind forward  phr.v. перама-
та ць уперад
wind up  phr.v. 1. закончыць, за-
вяршыць (справу) 2. infml напружваць, уз-
буджаць, узрушваць; Are you winding me up 
to a fury? Ты што! Хочаш давесці мяне да 
шаленства?

windbag  n. 1. infml, derog. пу ста-
звон, пустамеля 2. pl. windbags мях  (валын-
кі, аргана)

windbreak  n. ахоўная лесапаласа, 
сцяна, агароджа (ад ветру)

windbreaker  n. AmE вятроўка, 
ветранепранікальная куртка

winder  n. завадная галоўка гадз н ні ка; 
ключ (ад гадзінніка, завадной цацкі і да т.п.)

windfall  n. 1. ападак 2. нечаканая 
ўдача; усмешка шчасця; спадчына, што з неба 
звал лася

windfl ower  n. bot. кураслеп, анемона
wind instrument  n. mus. ду-

ха вы інструмент
winding  n. 1. паварот, выгін; зв ліна, 

зав ліна 2. намотка, перамотка; in winding 
скручаны; out of winding раскручаны

windlass  n. tech. лябёдка, калаўрот
windless  adj. бязветраны; a windless 

day ц хі дзень
windmill  n. ветраны млын; вятрак 

♦ tilt at/fi ght windmills змагацца з ветранымі 
млынамі, быць донкіхотам; have windmills 
in one’s hand быць фантазёрам

window  n. 1. акно; а window display 
вітрына; а French window шкляныя дзверы 
(на веранду); window shutters акан цы 2. ак-
но, акенца (частка экрана дысплея ў кам-
п’ютары) ♦ fl y/go out of the window infml 
 зн к нуць, зматацца

window bar  n. шпінгалет, за ш-
чапка
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window box  n. скрынка для кве -
так (за акном)

window dressing  n. 1. афарм-
ле н не, упрыгожванне вітрын 2. пераболь ш-
ванне; ашуканства; It’s all window dressing. 
Гэта ўсё паказуха.

window frame  n. аконная рама
window ledge  n. падаконнік (звонку)
windowpane  n. шыба, шыбіна
window-shopping  n. : go win-

dow-shopping разглядаць вітрыны крамаў
window sill  n. падаконнік
windpipe  n. anat. дыхальнае го рла, 

трахея
windproof  adj. ветранепранікаль-

ны; a windproof suit ахоўны касцюм
windrow  n. валок скошанай травы
windscreen  n. ветравое шкло
windsсreen wiper  n. ачыш-

ча льнік ветравога шкла, «дворнік»
windshield  n. AmE = windscreen
windstorm  n. віхор; віхура
windsurfer  n. 1. парус (для вінд-

серфін га) 2. чалавек, як  займаецца вінд сер-
фінгам

windsurfi ng  n. sport віндсерфінг; 
парусны спорт

windswept  adj. незакрыты ад вет-
ру; windswept hair валасы, як я раскудлачы-
ліся ад ветру

wind-up  n. infml страх, нервовае ўз ру-
шэнне

windward  adj., adv. накіраваны су- 
праць ветру; sail to windward плысці пад ве- 
цер

windy  adj. 1. ветраны (дзень, надвор’е 
i да т.п.); a windy plain раўн на, якую пра-
дзімае вецер 2. infml, dated баязл вы; напу- 
жаны; She is a bit windy about staying alone in 
the house. Яна крыху пабойваецца заставацца 
адна дома. ♦ Windy City AmE «Горад вят-
роў» (Чыкага); keep on the windy side of the 
law трымацца далей ад пал цыі, улады і да т.п.

wine1  n. 1. віно; green/new wine маладо е 
віно; thin wine кепскае віно; Adam’s wine 
joc. вада 2. нал ўка, настойка; made wine да-
машняя настойка 3. цёмна-чырвоны колер, 
барва, бардо ♦ good wine needs no ivy bush 
≅ добраму тавару не патрэбна рэклама; take 
wine with smb. выпіваць за чыё-н. здароўе; 
чокацца з кім-н.

wine2  v. : ♦ wine and dine пачаставаць 
(каго-н.) на славу, як мае быць

wine bar  n. бар

wine cellar  n. в нны склеп
winery  n. вінаробны завод
wine glass  n. чарка; келіх, фужэр; 

бакал
wine press  n. дав льны прэс для ві-

награду, дав льня
wing1  n. 1. крыло (самалёта, птушкі, 

млы на і да т.п.) 2. фл гель, крыло (дома) 
3. mil. фланг 4. групоўка, крыло; the radical 
wing of the Labour Pаrty радыкальнае 
крыло лейбарысцкай партыі 5. pl. the wings 
кул сы (у тэатры) 6. sport форвард; a left 
wing левы нападаючы ♦ (wait) in the wings 
чакаць за кул самі выхаду на сцэ ну; чакаць 
зручнага мо манту; be on the wing лятаць; 
быць у па лёце; take wing адлятаць; under 
smb.’s wing пад чыёй-н. апекай

wing2  v. 1. ляцець; рассякаць паветра; 
ляцець на самалёце; A bird wings the sky. 
Птушка лятае ў паднябессі. 2. раніць у кры-
ло або ў руку; wing a bird падстрэліць птуш-
ку ♦ wing it infml імправізаваць

wingchair  n. крэсла, фатэль з пад га-
лоўнікам

wing commander  n. падпалкоў-
нік авіяцыі (у Вялікабрытаніі)

winger  n. sport нападаючы; a right 
winger правы нападаючы

wingless  adj. бяскрылы (асабліва пра 
насякомых)

wingspan  n. размах крылаў; a bird 
with a two-foot wingspan птушка з размахам 
крылаў у 2 футы

wink1  n. 1. мірганне; give a wink пад-
міргнуць; without a wink і вокам не міргнуў-
шы 2. міг; in a wink м гам, у адз н момант, 
у адно імгненне ♦ have/take forty winks кры-
ху паспаць, падрамаць; not a wink ні кроплі; 
not get/have a wink of sleep, not sleep a wink 
не звесці вочы

wink2  v. 1. міргаць, маргаць, моргаць; 
пе рам ргвацца; wink at smb. падм ргваць ка-
му-н. 2. мігаць, мігацець, мігцець; wink at 
smth. глядзець на што-н. скрозь пальцы
winkle out  phr.v. infml выцяг ваць, 
выціскаць (што-н. з каго-н.); At last I winkled 
out the truth out of him. Нарэшце я дамогся ад 
яго праўды.

winner  n. пераможца, першы прызёр; 
лаўрэат (конкурсу, спаборніцтва і да т.п.)

winnings  n. pl. выйгрыш; выйгрыш-
ныя грошы

winnow1  n. веялка, арфа



winnow 752 wish

winnow2  v. арфаваць, веяць (зерне); 
пра сяваць, прасейваць; winnow truth from 
falsehood аддзяля ць пра ўду ад няпра ўды

winnower  n. арфа
winnowing machine  n. = win-

nower
winsome  adj. fml прыемны, прываб-

ны; абаяльны
winter1  n. зіма; in winter зімою, уз мку; 

last/next winter леташняй/наступнай зімою; 
a green winter бясснежная зіма; in the dead 
of winter глыбокаю зімою

winter2  v. зімаваць, праводзіць зіму ; 
the birds wintering in the south птушкі, як я 
зі муюць на по ўдні

winter cherry  n. bot. фізаліс
winter crop  n. аз міна, аз мая куль-

тура
winter-hardy  adj. зімастойкі, ма-

ро заўстойлівы (пра расліны)
winterize, BrE -ise  v. уцяпляць, пад-

рыхтоўваць да зімы(дом, машыну і да т.п.) 
wintertime  n. зімовы час, з мняя 

пара; in wintertime зімою, у з мні час
wintry  adj. 1. з мні; халодны; марозны 

2. няветлівы; a wintry smile няветлівая ўсмеш-
ка; a wintry welcome халодны прыём

wipe1  n. выціранне; give smth. a wipe вы -
церці што-н.

wipe2  v. выціраць, сціраць; wipe one’s 
eyes выціраць слёзы; wipe smth. clean/dry 
выціраць што-н. насуха ♦ wipe the fl oor with 
smb. infml ≅ сцерці каго-н. у парашок, збіць на 
горкі яблык; wipe off the face of the earth 
 сцерці з твару зямл ; wipe the slate clean па-
чаць усё спачат ку; забыць пра былое
wipe away  phr.v. сціра ць, выці-
ра ць
wipe down  phr.v. змываць
wipe out  phr.v. 1. выціраць 2. змы-
ваць (абразу) 3. знішчаць
wipe up  phr.v. 1. падціраць 2. вы-
ціраць (посуд)

wiper  n. = windscreen wiper
wire1  n. 1. дрот; провад; elastic wire спру-

жына з дроту 2. infml тэлеграма ♦ a live wire 
жвавы чалавек; be on wires быць як на ігол-
ках/на шыле/на цвіках/на шп льках; get one’s 
wires crossed infml пераблытаць, няправільна 
зразумець

wire2  v. 1. звязваць дротам 2. раб ць 
элек траправодку; wire a house for electricity 
правесці ў дом электрычнасць 3. infml тэле-
графаваць, пасылаць тэлеграфам (грошы)

wire-cutters  n. pl. tech. кусачкі
wire-dancer  n. эквілібрыст на 

дроце; канатаходзец
wired television  n. кабельнае 

тэлебачанне
wire-haired  adj. з шорсткай поў с-

цю або воўнаю
wireless  n. dated радыё; a broadcast 

by wireless перадача па радыё
wire netting  n. драцяная сетка
wiretapping  n. перахват тэлефон-

ных паведамле нняў; праслухо ўванне тэле-
фо н ных размоў

wiry  adj. 1. гнуткі і моцны як дрот; 
wiry hair валасы як (кручаны) дрот 2. вынос-
лівы; цягав ты; жылісты

wisdom  n. 1. мудрасць, прамудрасць; 
the Book of Wisdom bibl. Кн га прамудрасці 
Cаламона; Years bring wisdom. Мудрасць пры-
ходзіць з гадамі. 2. fml разважнасць; здаровы 
сэнс ♦ no wisdom like silence ≅ маўчанне як 
золата

wisdom tooth  n. зуб мудрасці
wise  adj. мудры, разважны; разумны; the 

Three Wise Men bibl. вешчуны; grow wiser 
паразумнець ♦ be wise after the event па часе 
розум мае; розум прыходзіць па шкодзе; be/
get wise to smb./smth. infml даведаццa пра 
каго-н/што-н.; put smb. wise to smth. infml 
растлумачыць што-н. каму-н.; (as) wise as an 
owl мудры як сава

wisecrack  n. infml жарт, досціп; 
шп ль ка, саркастычная заўвага

wise guy  n. infml, derog. усёвед, усё-
знайка; разумнік

wisely  adv. мудра, разважна, разумна
wiseman  n. (pl. -men) 1. мудрэц 

2. знахар; маг; астролаг
wise up  phr.v. infml (to) зразумець, 

сцяміць (што-н.)
wisewoman  n. (pl. -women) 1. зна-

харка 2. варажб тка, варожка; бабка-павіту ха
wish1  n. 1. жаданне; пажаданне; with best 

wishes for a happy New Year з найлепшымі 
пажаданнямі на Но вы год; Give her my best 
wishes. Перадай ёй мае найлепшыя пажа-
данні. 2. воля, загад; disobey smb.’s wishes 
пайсц  супраць чыёй-н. волі; do smth. at 
smb.’s wish раб ць што-н. паводле загаду; вы-
конваць чый-н. загад ♦ the wish is father to 
the thought людзі ахво тна вераць таму , чаму 
хочуць верыць; your wish is my command 
fml or joc. тваё слова – закон для мяне
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wish2  v. 1. (for) жадаць, хацець; I wish 
I were dead. Проста жыць не хочацца. 
2. шкадаваць; I wish you had told me about it. 
Шкада, што ты не сказаў мне пра гэта. 3. зы -
чыць; wish smb. a happy birthday віншаваць 
каго-н. з днём нараджэ ння; (just) as you wish 
як хочаш; wish smb. well/ill жадаць каму-н. 
дабра/л ха

wishful  adj. fml жаданы; It’s only wish-
ful thinking. Гэта ўсяго толькі падман, бо так 
хочацца.

wishy-washy  adj. infml, derog. 1. вад-
кі, слабы, вадзян сты (пра напой) 2. слабы, 
нерашучы; a wishy-washy liberal нерашучы 
ліберал

wisp  n. 1. жмуток; пучок; a wisp of hair 
пасмачка валасо ў 2. нешта кволае; a wisp of 
a girl тоненькае дзяўчо; не дзяўчо , а сало -
мін ка

wispy  adj. 1. тонкі як дымка; wispy 
clouds лёгкія аблокі 2. рэдкі (пра валасы)

wisteria  n. bot. гліцынія
wistful  adj. 1. задуменны (выгляд) 

2. сумны, смутны, тужл вы, журботны (по-
гляд, усмешка i да т.п.)

wistfully  adv. задуменна; сумна; жур-
ботна

wit  n. 1. розум; quick wit кемлівасць; wit 
and wisdom розум і мудрасць; dull wit ту -
пасць 2. дасц пнасць ♦ be at one’s wits’ end 
быць збянтэжаным, быць у тупіку; collect/
gather one’s wits супакойвацца; be scared/
frightened/terrifi ed out of one’s wits напу жац-
ца да смерці; live by/on one’s wits выкруч-
вацца; be out of one’s wits страціць розум, 
звар’яцець, з’eхаць з глузду

witch  n. 1. ведзьма, вядзьмарка; an old 
witch старая карга 2. чараўн ца, чарадзейка; 
знахарка

witchcraft  n. вядзьмарства; чары, 
чараўн цтва; чорная магія

witchdoctor  n. знахар, шаптун; 
чараўн к

witch-hunt  n. адшукванне і цкава н-
не асобаў, як я звязаны з нячыстаю с лаю; 
«па ляванне на ведзьмаў», праследаванне ін-
шадумцаў

with  prep. 1. з/ca; разам з; сярод; work 
with smb. працаваць з кім-н.; go with the 
times не адставаць ад часу; in company with 
разам з; with each оther адз н з адным; stay 
with one’s parents жыць у бацькоў 2. (пера-
даецца тв. скл.) за; на; cut with a knife pэ -
заць нажом; see smth. with one’s own eyes ба -

чыць на свае  вочы; buy smth. with money 
куп ць што-н. за свае грошы; decorated with 
fl owers упрыгожаны кве ткамі; covered with 
snow пакрыты снегам 3. (паказвае наяўнасць 
чаго-н.) у, пры, з (сабою); He had no money 
with him. У яго з сабою не было грошай. 
4. (паказвае на прычыну) з, ад; shiver with 
cold дрыжаць ад холаду 5. (паказвае на мес-
ца) у; Leave the key with the neighbour. Пакінь 
ключ у суседа. 6. (паказвае адносіны да ча-
го-н./каго-н.); be angry with smb. злавацца на 
каго-н. 7. нягледзячы на; With all his faults we 
liked him. Нягледзячы на ўсе яго недахопы, 
мы любілі яго. ♦ be with smb. infml : I’m 
 af raid I’m not quite with you. Баюся, што не 
ра зумею цябе.

withdraw  v. (withdrew, withdrawn) 
1. прымаць, здымаць; адклікаць; withdraw 
one’s eyes адводзіць погляд 2. fml забіраць 
назад, адмаўляцца; withdraw one’s promise 
адмаўляцца ад свайго абяцання; withdraw a 
motion зняць прапанову 3. адасабляцца, ад-
ступаць (пра войскa); withdraw from action 
выходзіць з бою

withdrawal  n. (from) 1. адмаўленне 
(ад); адступленне; выхад (з дагавору, выба-
раў і да т.п.) 2. адвыканне (ад курэння, нар-
котыкаў і да т.п.)

withdrawn1  p.p. → withdraw
withdrawn2  adj. замкнёны, зацяты 

(пра чалавека)
withdrew  past → withdraw
wither  v. 1. вянуць, со хнуць; The fl owers 

withered in the heat. Кветкі завялі ад cпякоты. 
2. знікаць, адыходзіць; Her beauty withered. 
Яе прыгажосць знікла. 3. спапяляць (по-
зіркам)

withered  adj. высахлы, завялы; зачах-
лы, змарнелы

withering  adj. пагардлівы; злы (по-
гляд); a withering remark жорсткая заўвага

withers  n. pl. загрывак, карак
withheld  past, p.p. → withhold
withhold  v. (withheld) fml 1. стрым-

ліваць; стрымлівацца; withhold one’s consent 
не даваць згоды 2. утрымліваць, затрым лі-
ваць; withhold one’s information утойваць 
інфармацыю

within1  adv. fml 1. усярэ дзіне, унутры; 
from within знутры 2. у душы, у думках; 
keep one’s thoughts within затойваць свае 
 думкі

within2  prep. 1. у межах (пра час i ад-
легласць); There is a hut within a mile from 
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here. За мілю адсюль стаіць хатка. 2. у, па; 
live within one’s income жыць па сва х срод-
ках; keep within the law не выходзіць за ме -
жы закону 3. fml унутры; within the building 
унутры дома

without  prep. 1. без; without delay/fall 
неадкладна, зараз жа; абавязкова; He left 
without saying a word. Ён паехаў, не ска заў-
шы ні слова; it goes without saying само са-
бою зразумела 2. dated па-за; without the city 
walls па-за сценамі горада

withstand  v. (withstood) fml вытрым-
ліваць; устойваць, супрацьстаяць; withstand 
pressure вытрымліваць націск; withstand 
temptation не паддавацца спакусе

withstood  past, p.p. → withstand
witless  adj. незразумелы; бязмозгі; 

бязглузды; a witless idea недарэчная ідэя
witness1  n. 1. сведка; відаво чца; a wit-

ness for the defence/ prosecution сведка аба-
роны/абвінавачвання 2. law сведчанне; пака-
занне сведкі; give witness сведчыць 3. прыме -
та, доказ, пацвярджэнне ♦ bear witness to 
smth. пацвярджаць што-н.; call to witness 
выклікаць за сведку

witness2  v. 1. быць сведкам, бачыць на 
свае вочы; witness the accident быць сведкам 
аварыі 2. law завяраць (дакумент, подпіс) 
3. law (to) быць до казам, сведчыць; witness 
to the truth of statement сведчыць аб пра -
вільнасці заявы

witness box  n. BrE месца для да -
чы сведкамі паказанняў

witticism  n. востры жарт, досціп, 
дасц пны выраз

wittily  adv. дасц пна
wittiness  n. дасц пнасць
wittingly  adv. наўмысна, наўмысля; 

знарок, назнарок
witty  adj. дасц пны; трапны; witty com-

ments трапныя каментарыі
wives  pl. → wife
wizard  n. 1. вядзьмар, вядзьмак; маг; 

чараўн к; the Wizard of the North паўночны 
чарадзей (пра Вальтэра Скота) 2. чалавек 
з выдатнымі здольнасцямі, майстар; She’s a 
wizard at playing the violin. Яна цудоўна іграе 
на скрыпцы.

wizardry  n. вядзьмарства; магія; ча-
ра дзейства

wk (пісьмовае скар. ад wееk) тыдзень
wobble1  n. хістанне; віхлянне
wobble2  v. хістаць; хістацца; віхляцца; 

вадз ць у бак ; wobble in one’s opinion быць 

няцвёрдым у сва х поглядах; Her voice wob-
bled. Яе голас дрыжаў.

wobbly  adj. infml х сткі; a wobbly line 
крывая л нія; He is still a bit wobbly after his 
illness. Ён усё яшчэ слабы пасля хваробы.

woe  n. fml, dated or hum. гора, бяда; сму -
так, скруха; a tale of woe сумнае апавяданне

woeful  adj. 1. lit. засмучаны; гаротны; 
тужл вы; журботны; woeful eyes сумныя во -
чы 2. вельмі кепскі; (той) як  засмучае; a woe-
ful spectacle жахл вае відовішча

woke  past → wake
woken  p.p. → wake
wolf1  n. (pl. wolves) воўк; cry wolf пад-

німаць фальшывую трывогу ♦ keep the wolf 
from the door перабівацца, перак двацца; зма-
гацца з беднасцю; а wolf in sheep’s clothing 
воўк у авечай шкуры; a wolf may lose his 
teeth, but never his nature воўк кожны год 
ліняе, але нораву не мяняе

wolf2  v. infml з’ядаць; пажыраць, глытаць 
ежу прагна

wolfhound  n. ваўкадаў
wolves  n. pl. → wolf
woman  n. (pl. women) жанчына, кабе -

та; a woman friend сяброўка; a woman of fa s-
hion мо дніца; a woman of quality зна тная 
да ма; a woman of pleasure жанчына лёгкіх 
паводзін; a woman of the house гаспадыня; 
a woman’s wit жаночы інстынкт; a woman’s 
reason iron. жаночая логіка; an old woman 
старая, бабуля

womanhood  n. 1. fml жаночая ста -
ласць; grow to/reach womanhood станав ц ца 
сталай жанчынай; сталець 2. жанчыны

womanish  adj. 1. жаночы, уласц вы 
жанчыне 2. derog. жанчынападобны, бабскі

womankind  n. fml, dated жан-
чы ны, жаночы пол

womanly  adj. жаночы; жаноцкі; wo-
manly virtues жаночыя дабрадзейнасці

womanize, BrE -ise  v. распуснічаць
womanizer, BrE -iser  n. derog. 

 бабнік
womb  n. anat. матка
women  n. pl. → woman
womenfolk  n. 1. жанчыны, жано -

чы пол 2. жаночая частка сям’ , калектыву і 
да т.п.

Women’s Lib  infml (скар. ад 
Women’s Liberation Movement) фемін сцкі 
рух за раўнапраўе жанчын

won  past, p.p. → win
wonder1  n. 1. здзіўленне; look in won-

der глядзець са здзіўленнем 2. цуд, дз ва 
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♦ do/work wonders тварыць/раб ць цуды; it’s 
a wonder that... дз ва, што...; no/little won der 
that... не дз ва/мала дз ва, што; wonders will 
never cease cвет поўны цудаў

wonder2  v. 1. дзів цца, здзіўляцца, дз-
ву давацца 2. хацець ведаць, цікавіцца; I won-
der who he is. Цікава, хто ён такі; I shouldn’t 
wonder if... infml не будзе дз ва, кал ; I won-
der! Не ведаю!; Цікава! (выражае недавер, 
сум ненне)

wonderful  adj. цудоўны, надзвычай-
ны, дзівосны; How wonderful! Як цудоўна!

wonderfully  adv. fml цудо ўна; дзі-
во сна, дз ўна

wonderland  n. кра на цудаў, край 
дзівосаў

wonderment  n. fml здзіўленне; 
It’s a wonderment to me that he is in Spain. 
Здзіў ляюся, што ён у Іспаніі.

wondrous  adj. lit. цудоўны; дз ўны, 
дзівосны; wondrous beauty дзівосная пры га-
жосць

wonky  adj. infml 1. кволы, слабы (пра 
чалавека) 2. ненадзейны, х сткі (пра рэч)

won’t  скар. ад will not
woo  v. 1. дабівацца, дамагацца (пад трым-

кі, славы і да т.п.) 2. dated заляцацца; сва -
тац ца

wood1  n. 1. дрэва (матэрыял); a fl oоr 
made of wood драўляная падлога 2. лес, гай; 
go for a walk in the wood(s) хадз ць на шпа -
цыр у лес 3. дровы; small wood гал ны, сук ; 
сухое галлё, вецце ♦ out of the woods infml 
па-за небяспекаю; be unable to see the wood 
for the trees BrE не бачыць лесу за дрэвамі

woodblock  n. 1. калода 2. гравюра 
на дрэве

woodcarving  n. разьбярства, разь-
ба па дрэве

woodbine  n. bot. бружмель
woodcock  n. zool. слонка, вальдшнэ п
woodcraft  n. 1. уменне арыентавац-

ца ў лесе 2. уменне вырабляць рэчы з драўн ны
woodcut  n. гравюра па дрэ ве, дрэ-

варыт
woodcutter  n. дрывасек
wooded  adj. ляс сты; a wooded area/

park лесапарк
wooden  adj. 1. драўляны; a wooden 

fen ce плот 2. нерухомы, застылы; невыраз-
ны; a wooden smile застылая ўсмешка

woodland  n. ляс стая мясцовасць; 
woodland sсenery лясны краяв д; a woodland 
choir пеўчыя птушкі

woodlot  n. лясны ўчастак
woodman  n. (pl. -men) 1. лясн к 

2. дры васек
woodpecker  n. zool. дзяцел
wood pigeon  zool. лясны голуб, дз-

кі голуб
woodshed  n. дрывотнік, дрывотня, 

павець для дроў
woodsman  n. = woodman
woodwind  n. mus. драўляны духавы 

інструмент
woodwork  n. 1. вырабы з дрэва 

2. сталярка ♦ come/crawl out of the wood-
work infml лезці з ус х шчылін; disappear/
fade into the woodwork ледзь вынесці ногі; 
ледзь уцячы

woodworm  zool. шашаль
woody  adj. 1. ляс сты, лясны  2. дравя-

н с ты; a woody plant дравян стая расл на 
3. драўляны

woof  interj. infml : woof! woof! гаў-гаў!
wool  n. 1. шэрсць, воўна; руно 2. шар с-

цяное валакно; шарсцяная пража; шарс ця-
ныя н ткі; a ball of wool клубок воўны 3. ва -
та; валакно; willow wool лыка; poplar wool 
тапал ны пух ♦ draw/pull the wool over smb.’s 
eyes падманваць каго-н., уводзіць каго-н. у 
зман

woolen  AmE = woollen
woolens  AmE = woollens
wool-gathering  adj. рассеяны, 

няўважлівы; летуценны; як  лунае ў аблоках
woollen  adj. шарсцяны, ваўняны; 

wool len cloth сукно; woollen fabric шар-
сцяная ткан на

woollens  n. pl. ваўня ныя вырабы
woolly1  n. шарсцяны св тар, жакет і да т.п. 

(звыч. вязаныя)
woolly2  adj. 1. шарсцяны; па крыты шэр-

с цю; пухнаты; woolly clouds пухнатыя абло  -
кі; a woolly dog махнаты сабака 2. няясны, 
расплывісты; woolly ideas блытаныя думкі

woolly-headed  adj. 1. кучаравы 
2. ня ясны, невыразны; a woolly-headed man 
бесталач; He’s woolly-headed. У яго галава на-
біта мякінаю.

wooly  AmE = woolly1

woozy  adj. 1. infml адурманены алкаго -
лем або наркотыкамі 2. як  адчувае гала ва-
кружэ нне, слабасць, млоснасць

word1  n. 1. слова; half a word паўслова; 
concluding words заключныя словы; have 
a word (with smb.) пагавырыць (з кім-н.); 
I have no words to express my gratitude. Мне не 
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хапае слоў, каб выказаць удзячнасць. 2. заў-
ва га, парада; a word of advice парадa; a word 
in season своечасо вая парада 3. вестка, 
навіна; Please leave a word for me at the offi ce. 
Калі ласка, пакіньце мне запіску ў офісе. 
4. абяцанне; give smb. one’s word паабяцаць; 
keep/break one’s word стрымаць/не стрымаць 
слова; a man of his word чалавек сло ва ♦ by 
word of mouth на словах; have words (with 
smb.) сварыцца (з кім-н.); in a word адным 
словам; in other words друг мі словамі, інакш 
кажучы; without many words без л шніх 
слоў; not a word! infml ні слова!; ні гу-гу!; 
in word and deed на словах і на справе; 
beyond words невымоўны; eat/swallow one’s 
words браць свае словы назад; прасіць пра-
ба чэння за сказанае; fair/good words камплі-
менты; the last word (in smth.) апошняе 
дасягненне (у чым-н.); put in a (good) word 
for smb. зак нуць слоўца за каго-н.; take 
smb. at his word паверыць каму -н. на слова; 
take smb.’s word for it лав ць каго-н. на сло- 
ве; word for word слова ў слова; a word of 
honour слова гонарy

word2  v. выражаць словамі, падбіраць 
словы; фармуляваць; How should it be word-
ed? Як бы гэта выказаць?

word-blindness  n. med. страта 
здольнасці чытаць, алекс я

wordbook  n. 1. слоўнік; гласарый 
2. лібрэта (оперы) 3. спеўнік

wordbuilding  n. ling. словаўтва-
рэ нне

wordclass  n. ling. разрад слоў; часц-
на мовы

wording  n. фармулёўка; форма выказ-
вання

wordless  adj. fml or lit. маўкл вы, бяз-
моўны; wordless grief маўкл вае гора; гора, 
якое не перадаць словамі

Word of God  n. the Word of God 
Б блія, Слова Божае

word order  n. ling. парадак слоў
word-perfect  adj. як  ведае на па -

мяць; The actor’s speech was word-perfect. 
Ак цёр ведаў сваю ролю назубок.

wordplay  n. гульня слоў, каламбу р
word processor  n. прылада для 

электроннай апрацоўкі тэксту; «электронны 
рэдактар»

word stereotype  n. слоўнае 
клішэ

word stress  n. ling. слоўны націск

wordy  adj. derog. шматслоўны; a wordy 
explanation шматслоўнае тлумачэнне

wore  past → wear2

work1  n. 1. работа, праца; справа; від дзей-
насці; do no work нічога не раб ць; I have 
work to do. Я заняты. 2. месца працы; пасада, 
занятак; go to/leave for work ісц  на працу 
3. твор, вынік працы; bad/faulty work брак; 
a work of genius геніяльны твор; collected/
complete works поўнае выданне твораў; the 
work of God relig., poet. боскае стварэ нне 
(пра чалавека) 4. дзеянне, учынак; dirty 
work брудная справа, кепскі ўчынак; works 
of mercy дабрачыннасць 5. рукадзелле; fancy 
work мастацкая вышыўка; plain work 
шытво; crochet work вязанне кручко м ♦ all 
in a/the day’s work гэта звычайная рэч; гэта 
ўсё нармальна; at work (оn) за працай; get 
(down) to/set to work узяцца за справу; make 
short work of smth. хутка ўправіцца з чым-н.; 
in work/out of work мець працу/быць беc-
працоўным; put/set smb. to work прымусіць 
каго-н. узяцца за працу

work2  v. 1. працаваць, займацца (чым-н.); 
work like a horse працаваць як вол; work at 
smth. займацца чым-н.; вывучаць што-н. 
2. дзейнічаць; The plan won’t work. План 
нікуды не варты. 3. выклікаць, прыносіць; 
work miracles раб ць цуды 4. прымушаць да 
працы; прыводзіць у дзеянне; She works 
herself too hard. Яна прымушае сябе шмат 
працаваць. 5. вышываць, займацца рукадзел-
лем ♦ it won’t work! infml ≅ гэты нумар не 
 прой дзе!; work one’s will upon smb. навяз-
ваць каму-н. сваю  волю
work off  phr.v. 1. пазбавіцца; work 
off one’s excess weight сагнаць л шнюю вагу 
2. спагнаць (за крыўду); work off one’s anger 
on smb. спагнаць злосць на кім-н.
work out  phr.v. 1. спрацоўваць, 
быць паспяховым; How will things work out? 
Што з гэтага атрымаецца? 2. infml трэніравац-
ца 3. распрацоўваць, вырашаць (план, пра б-
лему і да т.п.) 4. (at) складаць; The total 
works out at £10. Cума складае 10 фунтаў.
work up  phr.v. 1. распрацоўваць; 
па ляпшаць 2. дамагацца, заваёўваць; work 
up a reputation заваяваць рэпутацыю

workable  adj. здзяйсняльны, рэаль-
ны; a workable scheme здзяйсняльны план

workaday  adj. будзённы, штодзён-
ны; a workaday life шэрае/нуднае жыццё; 
workaday concerns штодзённыя клопаты
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workaholic  n. infml працаголік; 
рабацяга; She is a workaholic. Яна нічога не 
бачыць, акрамя працы.

workbench  n. tech. варштат
workbook  n. BrE зборнік практы ка-

ванняў; вучэбны дапаможнік
workday  n. рабочы дзень, будзень; 

on workdays па буднях
worker  n. рабочы, працоўны; a dis-

abled worker інвал д працы; a hard worker пра-
цав к; працав чка; рабацяга; a full-time wor k-
er работнік, заняты поўны працоўны дзень

wook experience  n. 1. вопыт 
працы 2. BrE практыка студэ нта (на фірме)

workforce  n. рабочая с ла; працо ў-
ныя рэсурсы

workhand  n. наёмны рабочы; па -
рабак

workhouse  n. hist. работны дом 
(у Англіі)

working  adj. рабочы, працоўны; wor-
king capacity працаздольнасць; working con-
ditions умовы працы; working hours рабочы 
час; working knowledge практычнае валодан-
не (чым-н.)

working capital  n. econ. абарот-
ны капітал, абаротныя фонды

working class  n. the working 
class рабочы клас

working day  n. = workday
working effi ciency  n. econ. 1. пра-

дукцыйнасць працы 2. працаздо льнасць 
3. tech. эфектыўнасць эксплуатацыі

working majority  n. дастат-
ковая большасць галасоў (для прыняцця ра-
шэнняў у парламенце)

working man  n. (pl. -men) рабо -
чы (асабліва ў прамысловасці)

working order  n. : in working or-
der спра ўны, цэ лы, прыда тны для эксплу-
ата цыі

working paper  n. 1. рабочы да-
кумент 2. pl. working papers AmE дазвол на 
працу для непаўналетніх

working party  n. рабочая група 
(для падрыхтоўкі дакумента, вырашэння 
пра блемы і да т.п.)

workman  n. (pl. -men) рабочы, пра-
цоўны (асабліва кваліфікаваны) ♦ a bad 
work man blames his tools ≅ ліхому танцору і 
кашуля заваджае

workmanlike  adj. выкананы на 
высокім узроўні; do a workmanlike job вы -
канаць работу кваліфікавана, адмыслова

workmanship  n. майстэрства, 
умельства; кваліфікацыя; exquisite work man-
ship тонкае майстэрства; a piece of work-
man ship адмыслова выкананы твор

workmate  n. калега, супрацоўнік
work of art  n. твор мастацтва
workout  n. sport трэніроўка; разм нка
workplace  n. працоўнае месца; па-

мяшканне для працы
workroom  n. памяшканне для пра -

цы; майстэрня (фатографа, мастака i да т.п.)
works  n. завод, фабрыка; a works can-

teen завaдска я стало ўка
worksheet  n. 1. лісток ул ку працы 

2. пісьмовае заданне (школьнае)
workshop  n. 1. майстэрня; цэх 2. се-

мінар, сімпозіум; a seminar-cum-workshop 
сeмінар-практыкум

work-shy  adj. BrE, derog. лян вы; як  
ўхіляецца ад працы

world  n. 1. свет, сусвет; зямля, зямны 
шар; all over the world/the world over ва 
ўсім свеце; a world history сусветная гісто -
рыя; a journey round the world кругасветнае 
падарожжа; the Old World Стары Свет; the 
New World Новы Свет 2. свет, царства; the 
animal world жывёльнае царства; the lite ra-
ry world літаратурныя колы 3. жыццё (чала-
века); begin the world anew пачаць новае 
жыццё 4. грамадства; the great world, the 
world of fashion вышэйшыя колы; the world 
of art артыстычны свет ♦ be all the world to 
smb. быць ве льмі зна чным і дараг м для ка-
го-н; be dead to the world нічога не заўва жаць, 
не рэагаваць; come into the world нарадз ц-
ца, з’яв цца на свет; take the world as it is 
успрымаць жыццё так м, якое яно ёсць; come 
up/rise/make one’s way in the world зраб ць 
кар’еру; know/see the world мець вопыт, ве -
даць жыццё; make the best of both worlds 
мець тое і другое (не трэба выбіраць); a man/
woman of the world асоба, якая ведае свет; 
not for all the world ні за што на свеце; ні за 
як я гро шы; out of this world infml надзвы-
ча йны, дзівосны, цудоўны; a world of troub-
les безліч клопатаў; the world is his oyster пе -
рад ім адчынены ўсе дзверы; it’s a small 
world як  малы свет; who in the world is he? 
хто б гэта мог быць?; fееl on top of the world 
быць на вышын  шчасця; how is the world 
with you? як маешся?

world-beater  n. 1. чэмпіён свету 
2. арты ст, музыка нт і да т.п. сусве тнага зна-
чэ н ня
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world-class  adj. сусветнага класа; 
world-class drugs лекі, прызнаныя ва ўсім 
свеце

world-famous  adj. сусве тна вя-
до мы

worldly  adj. 1. зямны; людск ; worldly 
pleasures зямныя радасці 2. вопытны; дасвед-
чаны, спрактыкаваны; worldly wisdom жыц-
цёвая мудрасць

worldly-wise  adj. навучаны жыц-
цём; як  мае жыццёвую мудрасць

world power  n. сусве тная дзяр-
жа ва

world view  n. светапогляд
world war  n. сусветная вайна; the 

First World War Першая сусветная вайна
world-weary  adj. fml стомлены 

(асабліва ад забаў); як  страціў цікавасць да 
жыцця

worldwide  adj. сусветны; a world-
wide market cусветны рынак; the World wide 
Web сусветнае сеціва

worm1  n. 1. чарвяк 2. рабак, гліст 3. ні к-
чэмны чалавек ♦ the worm will turn усяка му 
цярпенню ёсць канец

worm2  v. 1. паўзц ; worm one’s way 
прапаўзц  2. выпытваць, выведваць; worm 
a secret выведваць тайну ♦ worm oneself into 
smb.’s confi dence уце рціся ў даве р’е да ка-
го -н., уб цца ў ласку да каго-н.

worm-eaten  adj. сточаны чарвякамі
wormwood  n. палын; wormwood 

wine палыноўка; The thought was wormwood 
to him. Яму было горка ад гэтай думкі.

wormy  adj. чарв вы; wormy soil зямля, 
поўная чарвякоў

worn  p.p. → wear2

worn-out  adj. 1. зношаны; паноша-
ны, пацёрты; worn-out carpets пацёртыя ды-
ваны; a worn-out joke неарыгінальны жарт 
2. стомлены; змучаны; змардаваны

worried  adj. (about) заклапочаны, 
устрывожаны, занепакоены, расхваляваны; 
There’s no need to look so worried. Няма чаго 
турбавацца.

worrier  n. чалавек, які хвалюецца, па-
кутуе ад сумненняў, трывог і да т.п.

worrisome  adj. турботны, турбот-
лівы

worry1  n. 1. хваляванне; тры во га; клопат, 
турбота 2. непрыемнасці, кло паты; What’s 
your worry? infml Што з вамі? Што вас тур-
буе?; That’s the least of my wor ries. Аб гэ тым 
я найменш турбуюся.

worry2  v. 1. (about/over) непакоіцца, 
турбавацца, хвалявацца; worry about no-
thing хвалявацца з-за дробязей; There’s no-
thing to worry about. Няма чаго турбавацца. 
2. непакоіць, хваляваць, турбаваць, дакучаць, 
назаляць; She worried herself sick about her 
missing son. Яна вельмі непакоілася за свайго 
прапаўшага сына. ♦ worry to death выклі-
ка ць моцнае хваляванне; not to worry infml 
няважна

worrying  adj. 1. надакучлівы, турбот-
ны, клопатны 2. трывожны, неспакойны, 
хва люючы; The worrying thing is his health. 
Што мяне трывожыць, дык гэта яго здароўе.

worse1  n. горшае; a change for the worse 
перамена да горшага; There’s worse to come. 
Будзе яшчэ горш. ♦ go from bad to worse 
станав цца ўсё горшым і горшым; so much the 
worse for him тым горш для яго; be worse 
for smth. пацярпець ад чаго-н.; for better or 
for worse што б ні здарылася

worse2  adj. (выш. ст. ад bad) горшы; get 
worse пагоршыцца ♦ to make matters/things 
worse a што яшчэ горш

worse3  adv. (выш. ст. ад badly) 1. горш; 
The patient has been taken worse. Хвораму 
ста ла горш. 2. больш, мацней; It’s raining 
worse than ever. Дождж усё мацнее. ♦ be 
worse off пагаршацца; She is worse off than 
before. Ёй стала горш, чым было раней.

worsen  n. пагаршаць; пагаршацца; 
a steadily worsening economic situation эка-
номіка, якая ўвесь час пагаршаецца

worship1  n. 1. богаслужэ нне; вера вы-
знанне; forms of worship рэліг йныя абрады, 
рытуалы; freedom of worship свабода вера-
вы зна ння; a place of worship храм 2. пакла-
не н не; шанаванне; Your Worship BrE, fml 
 Ваша м ласць (зварот да суддзі, мэра)

worship2  v. 1. мал цца; хадз ць у царк-
ву 2. пакланяцца; горача люб ць, абагаўляць; 
worship God пакланяцца Богу

worshipful  adj. 1. як  пакланяецца, 
горача любіць, абагаўляе 2. fml шаноўны, 
паважаны; Right Worshipful высокашаноў-
ны, высокапаважа ны

worshiper  AmE = worshipper
worshipper  n. 1. па клоннік; паклон-

ніц а 2. вернік; верніца; пры хаджанін; прыха-
джанка

worst1  n. самае кепскае, самае горшае; 
найгоршае ♦ at (the) worst у найгоршым вы -
падку; do your worst! раб  што хочаш, я цябе 
не баюся!; if the worst comes to the worst 
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кал  здарыцца найгоршае; get the worst of it 
пацярпець сакрушальнае паражэнне; make 
the worst of smth. глядзець на што-н. песі-
містычна

worst2  adj. (найвыш. ст. ад bad) найгор-
шы, самы кепскі ♦ one’s own worst enemy 
сам сабе вораг

worst3  adv. (найвыш. ст. ад badly) 1. горш 
за ўсё 2. : the worst educated найменш аду-
каваныя; worst of all горш за ўсё

worst4  v. fml or dated перамагаць, раз-
біваць (каго-н.); be worsted пацярпець пара-
жэнне

worsted  n. 1. грабенная н тка 2. ткан-
на з грабеннай воўны; камвольная ткан на

worth1  n. 1. цана, кошт; ten pounds’ 
worth коштам дзесяць фунтаў 2. вартасць, 
каштоўнасць; items of great worth вельмі 
каштоўныя рэчы; be of no worth не мець ніякай 
вартасці; a man of worth паважаны чалавек

worth2  adj. 1. варты, як  мае вартасць 
або кошт; What is it worth? Колькі гэта каш-
туе?; What is the dollar worth? Які цяпер курс 
долара? 2. варты (чаго-н.), як  заслугоўвае 
(чаго-н.); be worth attention заслугоўваць 
увагі; The book is worth reading. Кнігу варта 
пачытаць; It is worth while reading the book. 
Варта пачытаць гэтую кнігу. ♦ for all one is 
worth infml што ёсць моцы, с лы; not worth 
a damn/a straw/a red cent infml нікуды не вар-
ты, нікчэмны, гроша ло манага не варты; be 
worth one’s salt добра працаваць; be worth 
one’s /its weight in gold цан цца на вагу зо -
лата; worth smb.’s while варты затрача нага ча- 
су, намаганняў і да т.п.; I’ll make it worth your 
while. Вы аб гэтым не паш ка дуеце.

worthless  adj. нічога не варты; бязвар-
тасны; нікчэ мны; worthless excuses пустыя 
адгаворкі

worthwhile  adj. варты; слушны; be 
worthwhile мець сэнс; It’s worthwhile taking 
thе trouble. Варта ўзяць на сябе клопат.

worthy  adj. 1. варты, дасто йны; He’s 
worthy of praise. Ён заслугоўвае пахвалы. 
2. паважаны, годны 3. адпаведны, належны; 
words worthy of the occasion словы якраз 
для гэтага выпадку

would  v. past → will 1. дапаможны 
дзеясл. для ўтварэння: 1) будучага ў прош-
лым; He said he would come. Ён сказаў, што 
прыйдзе. 2) умоўнага ладу; If he knew he 
would be glad. Калі б ён ведаў, ён быў бы ра-

ды. 2. мадальны дзеясл., які выражае: 1) во-
лю, жаданне, схільнасць; I would not do it for 
anything. Я б ні ў якім разе гэтага не зрабіў. 
2) просьбу, запрашэнне, прапанову; Would 
you mind repeating it? Вам не цяжка гэта 
паўтарыць? 3) перавагу; I’d rather stay at 
home. Я лепей застануся дома. 4) мерка ван-
не, сумненне; That would be she! Гэта, мусіць, 
яна! 5) звыклае дзеянне; She would get up very 
early. Яна, як правіла, уставала рана.

would-be  adj. як  маецца быць, патэн-
цыяльны; з прэтэнзіяй; He’s a would-be doctor. 
Ён маецца быць доктарам.

wouldn’t  скар. ад would not
wound1  n. 1. рана; раненне; a knife 

wound нажавая рана; a green wound свежая 
рана; bandage a wound перавязаць рану 
2. (to) крыўда, абраза; душэўны боль; It was 
a wound to his pride. Гэта закранула яго па-
чуц цё годнасці. ♦ rub salt into the wound сы- 
паць соль на рану

wound2  v. 1. раніць; wounded in the 
head ранены ў галаву 2. абражаць, крыў-
дзіць; wound smb.’s feelings абражаць чые-н. 
пачуцці

wound3  past, p.p. → wind2

wounded  adj. 1. (па)ранены; the woun-
ded (па)раненыя 2. зняважаны (пра пачуццё, 
гонар і да т.п.)

wound-up  adj. заведзены (пра га-
дзіннік); расхваляваны; I was too wound-up to 
sleep. Я занадта хваляваўся, каб спаць.

wove  past → weave
woven  p.p. → weave
wow1  n. infml шумны поспех; go with a 

wow мець шумны поспех (пра п’есу, фільм і 
да т.п.)

wow2  v. infml раб ць уражанне, прыво -
дзіць у захапленне

wow3  interj. infml (выражае вялікае здзіў-
ленне, захапленне) здорава; ой; ваў

WP  (скар. ад word processor) 
«электронны рэдактар»

wpm  (скар. ад words per minu-
te): 60 wpm 60 слоў у хвіл ну

wraith  n. здань, дух
wrangle1  n. (about/over) шумная спрэч-

ка; сварка; They are involved in a legal wran-
gle. У іх судовая справа.

wrangle2  v. (about/over) спрачацца, 
сварыцца; The children were wrangling over 
the new toy. Дзеці сварыліся з-за новай цацкі.

wrap1  n. 1. плед; хустка; шаль; нак дка 
2. AmE стрыманасць, сакрэ тнасць ♦ under 
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wraps infml сакрэтны; схаваны; take off 
wraps рассакрэчваць

wrap2  v. 1. абгортваць, загортваць 2. за хі-
на ць; wrap a scarf round one’s neck зама-
та ць шыю шалікам 3. ахінаць; ахопліваць; 
an affair wrapped in mystery справа, агор ну-
тая таямн цай; wrapped in fl ames ахоплены 
полымем
wrap up  phr.v. 1. абгортваць, загорт-
ваць, захінаць; захутвацца 2. infml заканч ваць, 
завяршаць, падсумоў ваць (справу) 3. быць 
 цал кам захопленым (чым-н.) ♦ be wrapped 
up in work з галавою акунуцца ў працу

wrapper  n. 1. абгортка; a postal wrap-
per бандэроль 2. чахол (ад пылу) 3. AmE 
жаночы халат, пеньюар

wrapping paper  n. абгортачная 
папера

wrath  n. dated or fml гнеў, лютасць; the 
wrath of God Божы гнеў; the day of wrath 
relig. дзень Страшнага Суда 

wrathful  adj. infml гнеўны, раззлаваны
wreak  v. (wreaked or wrought) fml вылі-

ва ць (гнеў), даваць волю (пачуццю); wreak 
vengeance on smb. помсціць каму-н.; wreak 
havoc with smth. знішчаць што-н.

wreath  n. 1. вянок; гірлянда; a laurel 
wreath лаўровы вянок 2. lit. клуб; кольца; 
wreaths of smoke кольцы дыму

wreathe  v. 1. плесці (вянок) 2. (in/with) 
абвіваць; абвіваццa; Her face was wreathed in 
smiles. Яе твар расплыўся ва ўсмешцы. 
3. клуб цца, в цца (пра дым, пыл)

wreck1  n. 1. крушэ нне, аварыя; wrecks of 
a ship абломкі карабля 2. infml разваліна; 
He’s a nervous wreck. У яго нервовы зрыў.

wreck2  v. 1. выклікаць аварыю, катастрофу, 
г бель (самалёта, карабля і да т.п.) 2. пса-
ва ць, разбураць; wreck smb.’s nerves псаваць 
чые-н. нервы; wreck smb.’s plans зрываць 
чые-н. планы

wreckage  n. абломкі, астаткі кру шэн ня; 
аварыя, крушэ нне

wrecker  n. 1. выратавальнік 2. AmE 
выратавальнае судна

wren  n. zool. каралёк, юрок (птушка)
wrench1  n. 1. тузанне; вывіх, звіx; give 

smth. a wrench (і)рвануць што-н.; give one’s 
ankle a wrench звіхнуць нагу 2. боль, туга; 
the wrench of saying goodbye горыч разлукі 
3. tech. гаечны ключ

wrench2  v. (off, away) 1. зрываць; выры-
ваць; wrench the door open узламаць дзверы 
2. med. вывіхаць (нагу, руку і да т.п.)

wrest  v. 1. вырываць (сілаю); He wrested 
the door open. Ён узламаў дзверы. 2. дамагац-
ца; вырываць (згоду); wrest a confession 
дамагацца прызнання

wrestle  v. 1. барукацца, дужацца; sport 
бароцца 2. змагацца (з чым-н.); б цца (над 
чым-н.); wrestle with a subject ламаць галаву 
над як м-н прадметам

wrestler  n. sport барэц
wrestling  n. sport барацьба; free-style 

wrestling вольная барацьба; Greco-Roman 
wrestling грэка-рымская барацьба

wretch  n. 1. гаротнік, няшчасны чалаве к; 
a poor wretch бедалага 2. joc. нягоднік, са ра-
матнк

wretched  adj. 1. варты жалю, гаротны, 
убогі, няшчасны; feel wretched адчуваць 
сябе няшчасным 2. нікчэмны, нікуды не вар-
ты; дрэ нны, кепскі, благ ; wretched condi ti-
ons кепскія ўмовы; wretched weather мярзот-
нае надвор’е; a wretched toothache моцны 
зубны боль 3. infml злашчасны, пракляты; 
Where’s that wretched pen? Куды згінула пра-
клятая ручка?

wriggle1  n. выгін
wriggle2  v. 1. выгінацца, выкручвацца; 

wriggle the tail віляць хвастом 2. ув льваць, 
ухіляцца; wriggle out of a diffi culty выпу-
тацца з цяжкай сітуацыі

wring  v. (wrung) 1. скручваць, выкручваць 
2. адціскаць, выціскаць ♦ wring one’s hands 
заломваць рукі; wring smb.’s neck infml 
скруц ць каму-н. шыю; wring smb.’s hand 
моцна паціскаць каму-н. руку; wring smth. 
out of from smb. дамагацца чаго-н. ад каго-н. 
(прызнання, абяцання і да т.п.)

wringer  n. машына для адціскання бял з-
ны ♦ go through the wringer прайсц  праз 
выпрабаванні; put smb. through the wringer 
выціскаць усе сокі (з каго-н.)

wringing-wet  adj. мокры хоць вы-
кручвай (пра адзенне)

wrinkle1  n. 1. маршчына, зморшчына 
2. складка (на вопратцы); remove the wrin-
kles in a dress разгладжваць складкі на сукен-
цы; The skirt fi ts without a wrinkle. Спадніца 
сядзіць як yлітая.

wrinkle2  v. 1. моршчыць; моршчыцца; 
wrinkle one’s nose моршчыць нос 2. мяць; 
мяцца; камечыць; камечыцца; wrinkle a skirt 
памяць спадн цу

wrinkled  adj. 1. маршчыністы, зморш-
чаны 2. пакамечаны, у складках
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wrist  n. 1. запясце 2. манжэта, абшлаг 
(рукава)

wristband  n. 1. манжэта (на адзенні) 
2. бранзалет 3. pl. wristbands наручнікі

wristwatch  n. ручны гадз ннік
writ  n. law 1. прадпісанне, загад 2. позва, 

павестка;  скавая заява 3. relig. пісанне; Holy/
Sacred Writ Б блія, Свяшчэннае пісанне

write  v. (wrote, written) 1. пісаць; write 
large/small пісаць вял кімі/малымі л тарамі; 
write in ink/pencil пісаць чарн лам/алоўкам; 
write with a pen пісаць ручкаю; write a good 
hand мець добры почырк; write from dicta-
tion пісаць пад дыкто ўку; write shorthand 
стэнаграфава ць 2. выдумляць, пісаць; write 
in/for papers быць журнал стам; write for 
a living зарабляць на жыццё літарату рнай 
працай 3. выражаць, паказваць (пачуцці); 
Fear is written on her face. У яе на твары страх.
write away  phr.v. пасылаць заказ, 
вып сваць (што-н.)
write back  phr.v. адп сваць (ліст)
write down  phr.v. зап сваць, рэ-
гістраваць
write in  phr.v. 1. уп сваць, устаўляць 
(слова), запаўняць (анкету, бланк і да т.п.) 
2. AmE падаваць начальству заяву, хадай-
ніцтва і да т.п.
write out  phr.v. вып сваць (чэк, 
рэцэпт і да т.п.)
write up  phr.v. 1. падрабязна ап с-
ваць 2. рэкламаваць, высока ацэньваць; write 
up a fi lm напісаць рэцэ нзію на фільм

write-off  n. infml непатрэбная маё масць; 
брак; сп саная рэч

writer  n. пісьменнік; пісьменніца; аўтар; 
a writer’s block перыяд творчага застою

write-up  n. хвалебны артыкул; добрая 
рэцэнзія; get a good write-up атрымаць доб-
рую рэцэнзію

writhe  v. 1. курчыцца; writhe in pain ку р-
чыцца ад болю 2. fml (with) мучыцца, паку -
тa ваць (ад сораму, знявагі і да т.п.)

writing  n. 1. пісьмо; напісанне; in wri t-
ing у пісьмовай форме; earn from writing за-
рабляць грошы літаратурнай працай 2. стыль, 
манера пісьма 3. почырк 4. літаратурны 
твор; the writings of Byron творы Байрана; 
the sacred/holy writings relig. Свяшчэннае 
пісанне

writing-desk  n. пісьмовы стол; 
 парта

writing-pad  n. блакнот
writing-paper  n. п счая папера
written1  adj. п саны, нап саны; a written 

test пісьмовы тэст
written2  p.p. → write
wrong1  n. 1. зло; do smb. (a) wrong раб ць 

каму-н. зло 2. fml несправядл васць ♦ be in 
the wrong быць вінаватым; памыляцца; two 
wrongs don’t make a right зло не паправіш 
злом

wrong2  adj. 1. памылковы, няправільны; 
не той; at the wrong time у непрызначаны 
час; in the wrong place не там, дзе трэ ба; 
laugh in the wrong place засмяяцца неў па-
пад; You’re wrong. Вы памыляецеся; I took the 
wrong book. Я ўзяў не тую кніжку; Sorry, 
wrong number! Прабачце, не туды трапіў! 
2. кепскі, амара льны, неэтычны 3. незда-
вальняючы; няспраўны; What’s wrong? Што 
здарылася?; There’s smthing wrong with the 
car. У машыне нейкая непаладка. ♦ get out of 
bed on the wrong side устаць з левай наг ; on 
the wrong side of forty за сорак (гадоў); get 
off on the wrong foot няўдала пачаць; get 
(hold of) the wrong end of the stick infml 
няпра вільна зразумець або патлумачыць; be 
in the wrong box быць у цяжкім становішчы

wrong3  adv. няправільна, памылкова; an-
swer wrong адказаць няправільна ♦ go wrong 
кепска ісц  (пра справы), кепска пра ца ваць 
(пра механізм); His watch has gone wrong. 
Яго гадзіннік сапсаваўся; get smb. wrong 
infml не разумець каго-н. правільна

wrongdoer  n. fml 1. правапарушаль-
нік, крыўдз цель 2. грэшнік; грэшніца

wrongdoing  n. fml 1. парушэнне (па-
радку) 2. кепскі ўчынак, прав ннасць; Such 
wrongdoings should be punished. За такія па-
водзіны трэба караць.

wrongful  adj. 1. няправільны, неспра-
вядл вы 2. незаконны; wrongful dismissal 
незаконнае звальненне

wrong-headed  adj. fml 1. як  ўпар-
ціцца ў памылковых поглядах 2. няправіль-
ны, памылковы

wrongly  adv. няправільна; wrongly 
infor med няправ льна праінфармаваны

wrote  past → write
wrought1  adj. 1. выраблены; wrought by 

hand ручной работы 2. упрыгожаны, аздоб-
лены (вышыўкаю, карункамі і да т.п.)

wrought2  past, p.p. dated →work2

wrought-iron  n. каванае жа леза; 
a wrought-iron gate каваныя жалезныя вароты
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wrung  past, p.p.→ wring
wry  adj. крывы, скрыўлены, скасабочаны; 

a wry comment іран чная заўвага; make/pull 
a wry face скрыв цца ў грымасе

wt (пісьмовае скар. ад weight) вага; net wt 454 
gm чыстая вага 454 гр.

WTO  (скар. ад World Trade Or-
ga nization) Сусветная гандлёвая арганізацыя

wunderkind  n. (pl. wunderkinder) 
вундэрк нд

WW I (пісьмовае скар. ад World War I) Пер-
шая сусветная вайна

WW II (пісьмовае скар. ад World War II) 
Другая сусветная вайна

Xx
X, x  n. 1. 24-я літара англійскага ал фа-

віта 2. math. ікс, невядомая велічыня 3. не -
хта невядомы, таямн чы; Mr. X м стар Ікс 
4. подпіс неадукаванага 5. выбар або адказ 
(на бюлетэні пры анкетаванні) 6. фільм, на 
як  не дазваляецца ісц  дзецям да 16 гадоў

xanthous  adj. 1. жоўты, жаўтаваты 
2. жаўтаскуры

X chromosome  n. biol. X-хра-
масома, палавая храмасома

xenomania  n. ксенаманія, ця  га 
да ўсяго   за ме  ж нага

xenophobia  n. ксенафо бія, бо  язь 
усяго  заме ж нага

xerography  n. размнажэнне на ксе -
раксе, ксеракап раванне

Xerox1  n. 1. ксе ракс; make/take a xe-
rox раб ць ксерако пію 2. ксеракопія

xerox2  v. зніма ць ко пію, ксеракап ра-
ваць 

XL  (скар. ад extra large) вельмі вял кі 
(пра памер); an XL shirt кашуля самага вял-
кага памеру

Xmas   n. infml (скар. ад 
Christ mas) Нараджэ нне Хрыстова; Раство; 
Каляды

X-rated  adj. толькі для дарослых; 
an X-rated motion picture кінаф льм, на як  
дзеці да шаснаццаці гадоў не дапускаюцца

X-ray1  n. рэнтге навы праме нь; take an 
X-ray прасвятля ць

X-ray2  v. прасвятля ць, раб ць рэнтге-
наўскі зды мак

xylography  n. ксілагра фія
xylophone  n. mus. ксілафо н

Yy
Y, y  n. 1. 25-я літара англійскага алфа-

віта 2. math.  грэк, невядомая велічыня
yacht  n. я хта
yachting  n. 1. па русны спорт 2. плаван-

не на яхце
yachtsman  n. (pl. -men) яхтсмен
Yahweh  n. relig. Я хве
yak1  n. zool. як
yak2  v. infml. балбатаць, лапатаць
yam  n. bot. батат, салодкая бульба
yank  v. infml. 1. рваць, вырыва ць (рэзка) 

2. тузаць; рэзка штурхаць
Yankee  n. infml 1. я нкі, амерыка нец 

2. AmE жыха  р Но  вай А  нгліі або    ншых паў-
но  чных шта таў

yap1  n. 1. брэх, гаўканне, цяўканне 
2. slang рот

yap2  v. (at) 1. га ўкаць, брахаць, цяўкаць 
2. slang балбата ць, мало ць (языком)

yard1  n. 1. BrE панадворак; двор 2. AmE 
парк або сад за домам

yard2  n. ярд (=0,91 м); buy cloth by the 
yard купля ць ткан ну на я рды ♦ fi ght for eve-
ry yard змагацца за кожны кавалачак зямл 

yardage  n. даўжыня, плошча або 
аб’ём у ярдах

yarn  n. 1. пра жа; н тка 2. infml (доўгі) 
раска з; вы думка, анекдо  т; ба йка; spin a yarn 
раска зваць ба йкі, плесці небыл цы

yawn1  n. пазяха нне, по зех; зяванне
yawn2  v. 1. пазяха ць; зяваць; make smb. 

yawn наганя ць на каго-н. нуду , сон 2. зе ў-
раць; a yawning gap вял кая про рва

Y chromosome  n. biol. Y-хра-
масома, палавая храмасома

yd  (скар. ад yard) ярд
ye  pron. dated вы
yea  n. dated так, але, ага
yeah  adv. infml так, ага ; Oh, yeah? (вы ра-

жае недавер) Ах так?
year   n. год; last year мінулы год, ле-

тась; next year нале та, у насту  пным годзе; be 
in one’s fi rst/second year быць на пе ршым/
друг м ку рсе; all the year round кру глы/цэ лы 
год ♦ not/never in a hundred years нізашто, 
ніко лі; put years on smb. ста рыць ка го -н.; 
take years off smb. маладз ць каго -н.; year 
after year/year by year ко жны год; year in, 
year out з го ду ў год

yearbook  n. штого днік, гадав к
year-long  adj. гадавы; a year-

long contract гадавы кантракт
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yearly1  adj. 1. штогадо  вы 2. гадавы; 
a yearly income гадавы прыбытак

yearly2  adv. штого д, штого ду
yearn  v. (for) 1. моцна жада ць, прагнуць; 

імкну цца 2. тужыць, сумаваць; yearn for 
home тужыць па доме

yearning  n. (for) 1. мо цнае жада нне, 
прага 2. туга , журба (па чым-н.)

year round  adj., adv. круглагадовы; 
круглы год, цэлы год

yeast  n. дро жджы
yeast extract  n. дражджава я мас а 

(на бутэрброды)
yeasty  adj. 1. дражджавы, дрожджавы 

2. пеністы; yeasty waves пеністыя хвалі
yell1  n. прарэ злівы крык, немы крык; give 

a yell выкрыкнуць
yell2  v. крыча ць; галас ць; гарланіць, гарла-

паніць; yell in/with fear закрыча ць ад стра ху
yellow1  n. 1. жоўты колер, жаўцізна 

2. жаў ток (яйка)
yellow2  adj. 1. жо  ўты; yellow hair зала-

ц с тыя валасы; turn yellow жаўцець 2. infml 
баязл вы

yellow fever  n. med. жо  ўтая ліха-
ма  н ка, тра сца

yellow hammer  n. zool. аўсянка 
звычайная

yellow line  n. жоўтая л нія (паказ-
вае, што паркоўка дазваляецца ненадоўга); 
double yellow lines дзве жоўтыя л ніі (паказ-
ваюць, што паркоўкі няма)

Yellow Pages  n. pl. «жо ўтыя ста-
ронкі» (гандлёва-прамысловы тэлефонны да-
веднік)

yellow press  n. the yellow press infml, 
derog. жо ўтая прэ са (бульварная)

yelp  v. браха ць, га ўкаць, ця ўкаць
yen1  n. (pl. yen) іена (грашовая адзінка 

Японіі)
yen2  n. (for) прыхамаць, прага; have a yen 

to travel прагнуць падарожжаў
yeoman  n. BrE, hist. (pl. yeomen) 

ёмен; Yeomen Warders вартаўнік  Таўэра
yep  interj. infml але, ага, так
yes  interj. так, ага , але , сапраўды ♦ yes and 

no так і не
yesman  n. (pl. -men) падпява ла, пад-

хал м
yesterday1  n. учарашні дзень; yester-

days недалёкае мінулае
yesterday2  adv. учо ра; the day before 

yesterday пазаўчо ра, заўчо  ра

yet1  adv. яшчэ , ужо ; He hasn’t come yet. Ён 
яшчэ не прыйшоў; Has he come yet?; Ён ужо 
прыйшоў?; not yet яшчэ  не; на ват; yet again 
зно ў, і яшчэ   раз; уet more important на ват 
важне й ♦ as yet да гэ тага ча су, усё яшчэ   

yet2  conj. але , адна к, нягле дзячы на гэ та; 
It’s strange, yet true. Як ні дзіўна, але гэта так.

yeti  n. еці, «снежны чалаве к» (жыве ў Гі-
малаях)

yew  n. bot. ціс
YHA  BrE (скар. ад Youth Hostels 

Asso сiation) Асацыя  цыя маладзёжнага ту-
ры  зму

Yiddish  n.  дыш, яўрэйская мо ва
yield1  n. 1. ураджа й; праду кцыя 2. прыбы-

так; здабытак
yield2  v. 1. даваць (ураджай, вынікі і 

да т.п.) 2. fml саступа ць; паддава цца, здавац-
ца; yield to temptation паддава цца спаку се; 
yield consent даць (вымушаную) згоду

yielding  adj. fml падатлівы, саступлівы; 
in a yielding moment у хвіл ну слабасці

YMCA  (скар. ад Young Men’s 
Christian Association) Аб’яднанне хрысціян-
скай мужчынскай моладзі

yoga  n. ёга
yogh(o)urt  n. ёгурт
yoke  n. 1. ярмо, хамут; а yoke of oxen па-

ра запрэ жаных вало ў 2 fml прыгнёт 3. каро- 
мы сел (для вёдзер) 4. ге стка (сукенкі)

yokel  n. мужык, дзеравеншчына; пра-
сцяк

yolk  n. жаўто к
yonder  adv. fml вось там, вось туды; 

here and yonder сюды і туды
Yorkshire pudding  n. ёркшырс кі 

пудынг
you   pron. ты, цябе , табе ; вы, вас, вам; 

You can’t smoke here. Тут нельга курыць; bet-
ween you and me пам ж на мі; if I were you 
на тва м месцы; you and yours ты і твае  
 бл зкія

you’d  скар. ад you had; you would
you’ll  скар. ад you will
young1  n. 1. маладня к (пра жывёл) 2. the 

young мо ладзь
young2  adj. 1. малады , ю ны; a young girl 

дзяўчы на; young people мо ладзь; in my young 
days у маладо сці 2. няпозні, ранні; The night 
is still young. Яшчэ не позна. 3. няво пытны, 
недасведчаны; old and young стары  і малы  
♦ young at heart малады  душо й; you’re only 
young once ≅ гуляй дзяц на: твая гадз на
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youngish  adj. маладжа вы
youngster  n. падле тaк, хло  пчык; юна к
your  pron. твой, твая , тваё, твае ; ваш, ва-

ша, ва шы; Your Majesty Ваша Вял касць; 
Your Holiness Ваша Святасць

you’re  скар. ад you are
yours  pron. твой, твая , тваё, твае ; ваш, ва-

ша, ва шы; a friend of yours твой/ваш ся  бар; 
Yours faithfully/sincerely/truly са шчы рай па-
ва гай (у канцы ліста перад подпісам)

yourself  pron. (pl -selves) 1. сябе , -ся, 
-ца; Wash yourself. Памыйся! Help yourself. 
Частуйся! 2. сам, сама ; You yourself said so. 
Ты сам гэтак казаў; You’re not yourself. Ты 
сам не свой. ♦ (all) by yourself адз н, сам-на -
сам; Have you been all by yourself the whole 
day? Ты ўвесь дзень быў адзін? be yourself 
будзь сам сабою

yourselves  pron. pl. 1. сябе , -ся, -цца; 
You can wash yourselves here. Вы можаце 
памыцца тут. 2. са мі; Do it by yourselves. Зра-
біце гэта самі.

youth  n. 1. маладо  сць, юна цтва; He’s past 
his fi rst youth. Ён ужо і не такі малады. 2. юна к, 
дзяцюк 3. the youth мо ладзь

youth club  n. маладзёжны клуб (у 
Вя лікабрытаніі)

youth custody  n. BrE : a youth 
custody centre папраўчая калонія для мала-
дых злачынцаў

youthful  adj. ю ны, юна цкі; маладжа-
вы; youthful ardour юнацкі запал

youthfulness  n. маладжа васць
youth hostel  n. турба за для мо ладзі
youth hostelling  n. : go youth hos-

tel ling адпачыва ць на турба зе
you’ve  скар. ад you have
Yo Yo  n. (pl. Yo Yos) ёў-ёў, чорцік на н-

тачцы (цацка)
yowl  v. выць, скавытаць
yr (пісьмовае скар. ад year) год
ytterbium n. chem. ітэрбій
yttrium n. chem. трый
yuan  n. юань
yucca  n. bot. юка
yucky  adj. slang брыдкі, агдны
Yule  n. lit. Нараджэнне Хрыстова; Каляды
Yuletide  n. lit. or dated калядны час
yummy  adj. infml вельмі смачны; прыем-

ны; апетытны
yuppie  n. infml япі (багаты малады 

чалавек, які працуе па прафесіі і вядзе свецкі 
лад жыцця)

yurt  n. юрта

YWCA  (скар. ад Young 
Women’s Christian Association) Аб’яднанне 
хрысціянскай жаночай моладзі

Zz
Z, z  n. 1. 26-я літара англійскага алфа-

віта 2. math. зэт, невядомая велічыня
zany  n. дзівак, блазан
zap  v. infml 1. застрэліць, заб ць; разб ць 

2. імчацца, ляцець 3. хутка пераключаць тэ-
лев зар

zeal  n. fml (for/in) 1. рупл васць, дба й-
насць; запа л (да) 2. заўзятасць, энтузіязм

zealot  n. рупл вец; энтузіяст; фанатык
zealous  adj. fml (for) стара нны, заўзя ты; 

дба йны, рупл вы; be zealous to succeed ім кну ц-
ца да по спеху

zebra  n. zool. зе бра
zebra crossing  n. перахо д (пеша-

ходны)
zenith  n. 1. astron. зен т 2. fml роскв т, 

зе н т; at the zenith of one’s fame у ро сквіце 
 сла вы

zephir  n. lit. зеф р (вецер)
zero  n. 1. нуль; above/below zero вы-

шэй/ніжэй за нуль 2. нішто ; reduce to zero 
звес ці на нішто

zero hour  n. 1. дванаццаць гадз н 
ночы, апоўнач 2. рашучы момант, час выпра-
бавання

zero tolerance  n. пал тыка стро- 
гага закону; a zero tolerance policy on alco-
hol use строгая забарона на алкаголь

zest  1. (for) заціка ўленасць, заўзя тасць; 
a zest for life радасць быцця 2. піка нтнасць, 
«іскры нка»; give zest to smth. надава ць смак/
ціка васць чаму -н.

zеugma  n. ling. зеўгма
Zeus  n. myth. Зеўс
zigzag  n. зігза г
zinc  n. chem. цынк
zing  n. 1. бразгат, рэзкі звон або гуд 2. infml 

інтарэ с, цікавасць; узбуджанасць
Zionism  n. cіян зм
zip1  n. 1. засцежка-маланка 2. infml эне р-

гія, бадзёрасць, жы васць
zip2  v. 1. зашп льваць або расшп льваць за  -

сцежку-мала нку 2. infml энерг чна дзейні-
чаць; zip across/along/through smth. пра- 
(і)м ча цца, прамільгну ць праз (вуліцу, натоўп 
і да т.п.)

zip code  n. AmE пашто вы  ндэкс



zip fastener  765 zymotic

zip fastener  n. = zip1 

zipper AmE = zip1 
zodiac  n. astron. the zodiac задыя к; 

signs of the zodiac зна кі задыя ка 
zombie  n. infml зомбі, пярэварацень; 

нячысцік
zone  n. 1. зо на, по яс; a frigid zone mete o rol. 

арктычны пояс 2. паласа ; раён; a time zone ча -
совы пояс; a dollar zone доларавая зона

zoo  n. заапа рк, звярынец
zookeeper  n. рабочы заапарка
zoological gardens  n. fml 

заапа рк

zoologist  n. зао лаг
zoology  n. заало гія
zoom1  n. 1. аб’ектыў з пераменнай фо -

куснай адлегласцю (у кіно) 2. гудзенне (ча-
го-н.)

zoom2  v. 1. гудзець 2. рэ зка паднімацца, 
імклва ўзлятаць; Prices zoomed up. Цэны 
павысіліся.

zucсhinі  n. bot. (pl. zucchini or 
zucchinis) цук нія (гародніна)

zymoprotein  n. biochem. фер-
ме нт

zymotic  n. med. заразная хвароба
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